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พระสุตตันตปฎก
ขุททกนิกาย เถรคาถา
เลมที่ ๒ ภาคที่ ๓
ตอนที่ ๑
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

เถรคาถา
[๑๓๗] ขอทานทั้งหลายจงฟงคาถาอันนอมเขาไป
สูประโยชน ของพระเถระทั้งหลาย ผูมีตนอันอบรม
แลวบันลืออยู ดุจการบันลือแหงสีหะทั้งทลาย ซึ่ง
เปนสัตวประเสริฐ วาเหลาสัตวที่มีเขี้ยวทั้งหลาย ที่
ใกลถ้ําภูเขา ฉะนั้น ก็พระเถระเหลานั้น มีชอื่ มีโคตร
มีธรรมเปนเครื่องอยู มีจิตนอมไปแลวในธรรมตามที่
ปรากฏแลว มีปญ
 ญา เปนผูไมเกียจคราน อยูใน
เสนาสนะอันสงัด มีปา คนไม และภูเขาเปนตนนั้น ๆ
ไดเห็นธรรมแจมแจง และไดบรรลุนิพพาน อันเปน
ธรรมไมแปรผัน เมือ่ พิจารณาเห็นผล อันเปนที่สุดกิจ
ซึ่งตนทําเสร็จแลว จึงไดภาษิตเนื้อความนี้.
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ปรมัตถทีปนี
อรรถกถาขุททกนิกาย เถรคาถา
คันถารัมภกถา
ขาพเจาขอไหวพระโลกนาถเจา ผูม ีพระทัย
เปยมลนไปดวยพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จถึงฝงแหง
สาครคือไญยธรรมไดแลว ทรงแสดงธรรมอันละเอียด
ลึกล้ํา มีนัยอันวิจิตร.
ขาพเจาขอไหวพระธรรมอันสูงสุด ที่สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงบูชาแลว ซึ่งเปนเครื่องนําผู
สมบูรณดวยวิชชาและจรณะออกไปจากโลก.
ขาพเจาขอไหวพระอริยสงฆ ผูสมบูรณดวย
คุณมีศีลเปนตน สถิตมั่นอยูในมรรคและผล เปน
เนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยม.
ดวยเดชานุภาพแหงบุญ ที่เกิดจากการไหวพระรัตนตรัย ดังไดพรรณนามานี้ ขอขาพเจาจงปลอด
จากอันตรายในที่ทุกสถาน ในกาลทุกเมื่อ. คาถา
เหลานัน้ ใด ที่ปราศจากอามิส อันพระเถระทั้งหลาย
ผูเสร็จกิจแลว ผูคงที่ มีพระสุภตู ิเถระเปนตน และ
พระเถรีทั้งหลายภาษิตแลว และคาถาเหลาใด ทีล่ ึกล้ํา
ละเอียดออน สดับแลวโดยวิธี มีอุทานเปนตน ปฏิสังยุตดวยสุญญตธรรม ประกาศธรรมของพระอริยเจา
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พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย ผูคงที่ ผูแสวงหาคุณ
อันยิ่งใหญ รวบรวมคาถาเหลานั้นไว ในคัมภีร
ขุททกนิกาย โดยเรียกชื่อวา เถรคาถา และ เถรคาถา.
อันที่จริงการแตงอรรถกถา พรรณนาความลําดับบทที่
มีอรรถอันลึกซึ้ง ทีข่ าพเจาทํา มิใชของที่ทําไดงายเลย
เพราะเปนอรรถที่จะพึงหยั่งถึงได ก็ดวยคัมภีรญาณ
แตเพราะอรรถกถาจะชวยทรงศาสนาของพระศาสดา
ไวได ทั้งวินิจฉัยของบรรดาบุรพาจารย ผูเปรียบปาน
ดวยราชสีห ก็จะยังคงดํารงอยูดวย ฉะนั้น ขาพเจา
จึงจักขอแตงอรรถกถา "เถรคาถา" และ "เถรีคาถา"
เต็มกําลังความสามารถ โดยจะยึดวินิจฉัยของบรรดา
บุรพาจารยนั้นเปนหลัก ถือนิกาย ๕ เปนเกณฑ อิง
อาศัยนัยจากโบราณอรรถกถา แมจะเปนเพียงคําบอก
กลาว ที่ไดอาศัยอางอิงกันมา แตบริสุทธิ์ก็ถูกตอง
ไมคลาดเคลื่อน เปนการวินิจฉัยที่ละเอียด ของบรรดา
บุรพาจารยคณะมหาวิหาร และขอความของคาถา
เหลาใด เวนอนุปุพพิกถาเสียแลวรูไดยาก ขาพเจา
จะนําอนุปุพพิกถานั้น ของคาถาเหลานั้น มาแสดงให
แจมแจง ทั้งจะแสดงขอวินิจฉัยอีกดวย.
สาธุชนทั้งหลาย ขอทานทั้งหลายไดโปรด
ตั้งใจสดับ การพรรณนาความแหงอรรถกถา เถรคาถา
และเถรีคาถานั้น ซึง่ จะจําแนกตอไป ของขาพเจาผู
หวังใหพระสัทธรรมดํารงมั่นอยูไดนาน ตอไปเทอญ.
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อารัมภกถาวรรณนา
ก็เถรคาถา และเถรีคาถา แตละคาถาเปนอยางไร ? และมีประวัติ
เปนมาอยางไร ? ถึงความขอนี้ ทานจะกลาวไวในคาถาทั้งหลายแลวก็จริง
แตเถรคาถาที่พระสุภูติเถระเปนตน กลาวแลวในคาถานั้น ขาพเจาจะกลาวซ้ํา
อีก เพื่อทําขอความใหปรากฏ. ก็พระเถระเหลานั้นพิจารณาเห็นสุขอันเกิดแต
มรรคผล ตามที่ตนบรรลุแลว ไดกลาวคาถาบางอยางไว ดวยสามารถแหง
อุทาน ไดกลาวคาถาบางอยางดวยสามารถแหงการพิจารณาธรรมเปนเครื่องอยู
คือสมาบัติของตน ไดกลาวคาถาบางอยางไวดวยสามารถแหงคําถาม ไดกลาว
คาถาบางอยางไวดวยสามารถ (ชีใ้ หเห็น) ขอที่คําสอนเปนนิยยานิกธรรม. ใน
เวลาทําสังคายนา พระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย รอยกรองคาถาทั้งหมด
เหลานั้นไว เปนหมวดเดียวกัน (โดยใหชื่อ) วา " เถรคาถา ". สวนเถรีคาถา
ทานแสดงไวเฉพาะพระเถรีทั้งหลาย.
ก็ในบรรดาปฎกทั้ง ๓ คือ วินยั ปฎก สุตตันตปฎก อภิธรรมปฎก
คาถาเหลานั้น นับเนื่องในสุตตันตปฎก. ในบรรดานิกายทั้ง ๕ คือ ทีฆนิกาย
มัชฌิมนิกาย สังยุตตนิกาย อังคุตตรนิกาย (และ) ขุททกนิกาย คาถาเหลานั้น
นับเนื่องในขุททกนิกาย. ในบรรดาสัตถุศาสน ๙ คือ สุตตะ เคยยะ เวยยากรณ
คาถา อุทาน อิติวุตตกะ ชาดก อัพภูตธรรม เวทัลละ สงเคราะหเขาเปน
" คาถา ". ก็ในบรรดาธรรมขันธ ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ ที่พระอานนทเถระ
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริก ปฏิญาณไวอยางนี้วา
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ธรรมเหลาใด ที่เปนไปแกขาพเจา ธรรม
เหลานั้น ขาพเจาเรือนเอาจากพระพุทธเจา ๘๒,๐๐๐
จากภิกษุรูปอืน่ ๒,๐๐๐ รวมเปน ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ
ดังนี้ ก็สงเคราะหเขาในธรรมขันธจํานวนเล็กนอย.
ในบรรดาเถรคาถา และเถรีคาถาเหลานั้น เถรคาถาจะวาโดยนิบาต
กอน เอกนิบาตจนถึงจุททสนิบาต โดยนับเกิน ๑ คาถาขึ้นไป รวมเปน
จุททสนิบาต และนิบาต ๗ เหลานี้ คือ โสฬสนิบาต วีสตินิบาต ติงสนิบาต
จัตตาฬีสนิบาต ปญญาสนิบาต สัฏฐินิบาต ( และ) สัตตตินิบาต รวมเปน ๒๑
นิบาต. ชื่อวา นิบาต เพราะอรรถวา ตั้งไว วางไว. ชื่อวา เอกนิบาต เพราะ
เปนที่ตั้งไววางไว ซึ่งคาถานิบาตละหนึ่งคาถา. แมในนิบาตที่เหลือก็พึงทราบ
ความโดยนัยนี้.
ในบรรดานิบาตเหลานั้น เอกนิบาตมี ๑๒ วรรค. ในวรรคหนึ่ง ๆ
แบงออกเปนวรรคละ ๑๐ จึงมีพระเถระ ๑๒๐ รูป คาถาก็มีเทานั้นเหมือนกัน
สมดังที่ทานกลาวไววา
ในแตละนิบาต พระเถระ ๑๒๐ รูป ผูเสร็จกิจ
แลว หาอาสวะมิไดพรอมดวยพระธรรมสังคาหกาจารย
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทั้งหลาย รอยกรองไวดีแลว
ดังนี้.
ในทุกนิบาต
มีพระเถระ ๔๙ รูป มีคาถา ๙๘ คาถา.
ในติกนิบาต
มีพระเถระ ๑๖ รูป มีคาถา ๔๘ คาถา.
ในจตุกนิบาต มีพระเถระ ๑๓ รูป มีคาถา ๕๒ คาถา.
ในปญจกนิบาต มีพระเถระ ๑๒ รูป มีคาถา ๖๐ คาถา.
ในฉักกนิบาต มีพระเถระ ๑๔ รูป มีคาถา ๘๔ คาถา.
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ในสัตตกนิบาต มีพระเถระ ๕ รูป มีคาถา ๓๕ คาถา.
ในอัฏฐกนิบาต มีพระเถระ ๓ รูป มีคาถา ๒๔ คาถา.
ในนวกนิบาต
มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๙ คาถา.
ในทสกนิบาต
มีพระเถระ ๗ รูป มีคาถา ๗๐ คาถา.
ในเอกาทสกนิบาต มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๑๑ คาถา.
ในทวาทสกนิบาต มีพระเถระ ๒ รูป มีคาถา ๒๔ คาถา.
ในเตรสกนิบาต มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๑๓ คาถา.
ในจุททสกนิบาต มีพระเถระ ๒ รูป มีคาถา ๒๘ คาถา.
ปณณรสกนิบาต ไมมี.
ในโสฬสกนิบาต มีพระเถระ ๒ รูป มีคาถา ๓๒ คาถา.
ในวีสตินิบาต
มีพระเถระ ๑๐ รูป มีคาถา ๒๔๕ คาถา.
ในติงสนิบาต
มีพระเถระ ๓ รูป มีคาถา ๑๐๕ คาถา.
ในจัตตาลีสนิบาต มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๔๒ คาถา.
ในปญญาสนิบาต มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๕๕ คาถา.
ในสัฏฐิกนิบาต
มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๖๘ คาถา.
แมในสัตตตินิบาต* มีพระเถระ ๑ รูป มีคาถา ๗๑ คาถา.
ก็เมือ่ ประมวลแลว มีพระเถระ ๒๖๔ รูป มีคาถา ๑,๓๖๐ คาถา
ฉะนี้แล และแมขอนี้ ก็มีวจนะประพันธคาถา ที่ทานกลาวรับรองไววา
พระธรรมสังคาหกาจารย ประกาศไววา มีคาถา
๑,๓๖๐ คาถา มีพระเถระ ๒๖๔ รูป ดังนี้.
สวนเถรีคาถา สงเคราะหเขาในโสฬสนิบาต คือ นิบาต ๙ นิบาต
ไดแก เอกนิบาตจนถึงนวกนิบาต โดยเพิ่มขึ้นนิบาตละ ๑ คาถา และเอกาทสก* มหานิบาต
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นิบาต ทวาทสกนิบาต โสฬสกนิบาต วีสตินิบาต ติงสตินิบาต จัตตาลีสนิบาต
มหานิบาต.
ในเอกนิบาต มีพระเถรี ๑๘ รูป มีคาถา ๑๘ คาถาเทากัน.
ในทุกนิบาต มีพระเถรี ๑๐ รูป มีคาถา ๒๐ คาถา.
ในติกนิบาต มีพระเถรี ๘ รูป มีคาถา ๒๔ คาถา.
ในจตุกนิบาต มีพระเถรี ๑ รูป มีคาถา ๔ คาถา.
ในปญจกนิบาต มีพระเถรี ๑๒ รูป มีคาถา ๖๐ คาถา.
ในฉักกนิบาต มีพระเถรี ๘ รูป มีคาถา ๔๘ คาถา.
ในสัตตกนิบาต มีพระเถรี ๓ รูป มีคาถา ๒๑ คาถา.
ตั้งแตอัฏฐกนิบาตไป จนถึงโสฬสกนิบาต มีพระเถรีนิบาตละ ๑ รูป
คาถาก็มีจํานวนเทากับนิบาตนั้น ๆ.
ในวีสตินิบาต มีพระเถรี ๕ รูป มีคาถา ๑๑๘ คาถา.
ในติงสนิบาต
มีพระเถรี ๑ รูป มีคาถา ๓๔ คาถา.
ในจัตตาลีสนิบาต มีพระเถรี ๑ รูป มีคาถา ๔๘ คาถา
แมในมหานิบาต ก็มีพระเถรี ๑ รูป มีคาถา ๗๕ คาถา.
ในเถรคาถา และเถรีคาถานี้ พึงทราบจํานวนแหงนิบาต คาถาวรรค
และคาถาทั้งหลาย ดังพรรณนามานี้.
จบอารัมภกถาวรรณนา
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นิทานกถาวรรณนา
ในเถรคาถา และเถรีคาถาเหลานี้ ซึ่งมีจํานวนตามที่กําหนดไวแลว
อยางนี้ เถรคาถาเปนคาถาตน. แมในบรรดาเถรคาถาเหลานั้น คาถาที่ทาน
พระอานนท กลาวไวเพื่อชมเชยพระเถระเหลานั้น ในคราวทําปฐมสังคายนา
นี้วา
ขอทานทัง้ หลายจงฟงคาถา อันนอมเขาไปสู
ประโยชน ของพระเถระทั้งหลาย ผูม ีตนอันอบรมแลว
บันลืออยู ดุจการบันลือแหงสีหะทั้งหลาย ซึ่งเปน
สัตวประเสริฐวาเหลาสัตวที่มีเขี้ยวทั้งหลาย ที่ใกลถ้ํา
ภูเขา ฉะนั้น ดังนี้ เปนคาถาแรก.
ศัพทวา สีหะ ในบทวา สีหาน ในคาถานั้นมาแลว ในความหมายวา
พญาเนื้อ ดังในประโยควา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ราชสีหเปน พญาเนื้อ. มาใน
ความหมายวา บัญญัติ ดังในประโยควา ครั้งนั้นแล สีหเสนาบดี เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา โดยที่ซึ่งพระองคเสด็จประทับอยู. มาในความหมายวา
ตถาคต ดังในประโยควา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา สีหะ นี้ เปนชื่อของ
เราผูตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. ในความหมาย ๓ อยางนั้น ในความ
หมายวาตถาคต สีหศัพทมาแลวในความหมายวาคลายกัน ฉันใด แมในคาถานี้
ก็ฉันนั้น สีหศัพทพึงทราบวา มาแลวดวยสามารถแหงความหมายวาคลายกัน.
เพราะฉะนั้น บทวา สีหาน ว จึงตัดบทเปน สีหาน อิว (แปลวา ดุจราชสี)
ลบสระเสียดวยอํานาจสนธิ ดังในประโยคเปนตนวา เอว ส เต ดังนี้. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อิว เปนบทนิบาต.
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บทวา สุณาถ เปนบทอาขยาต. นอกนี้เปนบทนาม. และบทวา
สีหานว ในเวลาเชื่อมความใชเปนฉัฏฐีวิภัตติ ก็และการเชื่อมความในบทวา
สีหานว นี้ ถึงทานจะไมไดกลาวไวโดยสรุปก็จริง แตโดยอรรถ ยอมชื่อวา
เปนอันทานกลาวไวแลวทีเดียว. เพราะเหมือนอยาง เมื่อพูดวา โอฏสฺเสว
มุข เอตสฺส ดังนี้ ก็เทากับพูดความนี้วา หนาของเขาเหมือนหนาอูฐ ฉันใด
แมในขอนี้ก็ฉันนั้น เมื่อพูดวา สีหานว ก็เทากับพูดความนี้วา เหมือนการ
บันลือของสีหะ ฉะนั้น. ถาจะตอศัพทวา มุขะ เขาในบทวา โอฏสฺเสว
ไดไซร แมในบทวา สีหานว นี้ ก็ตอบทวา นทนฺตาน เขาได (เหมือนกัน)
เพราะฉะนั้น บทวา สีหาน ว จึงเปนบทตัวอยางที่นํามาแสดงใหเห็น.
บทวา นทนฺตําน แสดงถึงความเกี่ยวเนื่องกัน ของบทวา สีหานว
นั้น โดยเปนตัวอยางที่นํามาแสดงใหเห็น.
บทวา ทาีน เปนวิเสสนะของบทวา สีหาน. บทวา คิริคพฺภเร
แสดงถึงที่ซึ่งราชสีหนั้นเที่ยวไป. บทวา สุณาถ เปนคําเชิญชวนในการฟง.
บทวา ภาวิตตฺตาน แสดงถึงมูลเคาของสิ่งที่ควรฟง. บทวา คาถา ไดแก
คําที่แสดงถึงเรื่องที่นาฟง. บทวา อตฺถูปนายิกา เปนวิเสสนะของบทวา
คาถา. แทจริงคําวา สีหาน นทนฺตาน ทาีน ในคาถานี้มาแลว โดย
เปนปุงลิงคโดยแท แตเปลี่ยนลิงคเสียแลว พึงทราบความ แมโดยเปนอิตถีลิงค
วา สีหีน เปนตน. อีกอยาง โดยรูปเอกเสสสมาส ทั้งราชสีห และนางราชสีห
ชื่อวาสีหะ. ก็บรรดาบทเหลานั้น โดยบทมีอาทิวา สีหานนิทานคาถาทั้ง ๓
คาถาเหลานี้ ใชไดทั่วไปทั้งเถรคาถา และเถรีคาถา.
พึงทราบวินิจฉัยในบทวา สีหานว นั้นตอไป ชื่อวา สีหะ เพราะ
อดทน และเพราะฆา. อธิบายวา เปรียบเหมือนราชสีห ที่เปนพญามฤค
ยอมไมมีอันตรายแมจากสรภมฤค และชางที่ตกมันแลวเปนตน เพราะประกอบ
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ไปดวยพลังพิเศษ แมอันตรายจากลมและแดดเปนตน ราชสีหก็อดทนไดทั้งนั้น
แมเมื่อออกหากิน พบชางตระกูลคันธะตกมัน และกระบือปาเปนตน ก็ไม
หวาดหวั่น ไมพรั่นพรึงผจญได เพราะผยองในเดช และเมือ่ ผจญก็จะฆาสัตว
เหลานั้นไดโดยแท แลวกัดกินเนื้อออน ในที่นั้น ๆ อยูไดอยางสบายทีเดียว
ฉันใด พระมหาเถระทั้งหลาย แมเหลานี้ก็ฉันนั้น ไมหวาดหวั่น ไมพรั่นพรึง
แมแตที่ไหน ๆ เพราะมีความผยองในเดช โดยละอันตรายแมทั้งปวงเสียได
เพราะประกอบไปดวยคุณพิเศษอันเปนกําลังของพระอริยะ เพราะครอบงําพลัง
แหงสังกิเลสมีราคะเปนตน แลวฆาเสียคือละได ยอมอยูโดยสุขมีสุขในฌาน
เปนตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา สีหะ เพราะเปนประดุจราชสีห โดยอดทน
และโดยการฆา. แตโดยอรรถแหงศัพท พึงทราบวา ชื่อวา สีหะ ดวยอรรถวา
เบียดเบียน เหมือนอยางสิ่งที่ชาวโลก เรียกกันวาเปรียง ดวยอรรถวาเปนที่
ชอบใจ โดยยายอักษรขางตนมาไวขางหลัง. แมที่ชื่อวาราชสีห ดวยอรรถวา
อดกลั้น ก็พึงทราบอยางนั้น.
อีกอยางหนึ่ง ไกรสรราชสีหพญามฤค ตัวเดียวเทียวไปอยู เพราะความ
ผยองในเดชของตน ไมหวังเอาสัตวไร ๆ เปนสหาย ฉันใด แมพระเถระเหลานี้
ก็ฉันนั้น ชือ่ วาสีหะ เพราะเปนดุจสีหะ เพราะความเปนผูยินดียิ่งในวิเวก
และแมเพราะอรรถวาเปนผูเดียวเที่ยวไป เพราะเที่ยวไปแตผูเดียว โดยความ
เปนผูสูงดวยเดช. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา สีหเวกจร
นาค (เปนเหมือนราชสีห และชางใหญ เที่ยวไปโดดเดี่ยว) ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง พระมหาเถระเหลานี้ ชื่อวาสีหะ เพราะอรรถวาเปน
ดุจสีหะ. เพราะประกอบไปดวยคุณพิเศษ มีความไมสะดุง วองไว และความ
พยายามเปนตน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ๒ จําพวกนี้ เมื่อฟาฝายอมไมสะดุง ๒ จําพวก
เปนไฉน ? คือ ภิกษุผูขีณาสพ ๑ สีหมฤคราช ๑ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
๒ จําพวกนี้แล เมื่อฟาผายอมไมสะดุง ดังนี้ แมความวองไวของราชสีห
ก็ไมสาธารณะทั่วไปกับสัตวเหลาอื่น แมความแกลวกลาก็เหมือนกัน ( คือไม
เหมือนสัตวอื่น). จริงอยางนั้น ราชสีหกระโดดไปไดไกล ถึง ๑๐๐ อุสภะ
ตกลงในหมูกระบือปาเปนตน ถึงแมจะเปนลูกราชสีห ก็ยังตอสูชางที่ตกมัน
ซึ่งทําลายปลอกออกได เคี้ยวกินเนื้อออนที่ติดโคนงาได. สวนกําลังแหง
อริยมรรค และกําลังแหงฤทธิ์ของพระมหาเถระเหลานั้น ก็ไมสาธารณะทั่วไป
กับภิกษุเหลาอื่น เปนทั้งความเพียรในสัมมัปปธาน ๔ เปนทั้งบุญอันประเสริฐ
ยิ่ง. เพราะฉะนั้น บทวา สีหานว จึงไดความวา ดุจเหมือนราชสีห. ก็ใน
ขอนี้ พึงทราบวา ทานอุปมาราชสีหไวต่ํา ๆ เพราะประโยชนมีความอดกลั้น
เปนตน อันเปนคุณพิเศษลวงสวน ไดในพระเถระทั้งหลายเทานั้น.
บทวา นทนฺตาน ความวา คํารามอยู. อธิบายวา ในเวลามุงหา
อาหาร และเวลายินดีเปนตน ราชสีหทั้งหลายออกจากถ้ําของตนแลว บิดกาย
บันลือสีหนาทนาเกรงขาม ฉันใด แมพระมหาเถระเหลานี้ ก็ฉันนั้น จะบันลือลั่น
นาเกรงขาม ในเวลาพิจารณาอารมณอันเปนไปในภายใน และเวลาอุทาน
เปนตน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ดุจการบันลือของราชสีหทั้งหลาย ดังนี้.
บทวา ทาีน แปลวา มีเขี้ยว. อธิบายวา มีเขี้ยวประเสริฐ มีเขี้ยวงามยิ่ง.
อธิบายวา ราชสีหทั้งหลายขมขวัญปรปกษ ดวยกําลังของเขี้ยวทั้ง ๔ ที่มนั่ คง
และกลาแข็งอยางยิ่ง แลวยังมโนรถของตนใหถึงที่สุดได ฉันใด แมพระมหาเถระเหลานี้ก็ฉันนั้น ขมกิเลสอันเปนปรปกษ ที่ตนยังครอบงําไมไดใน
สงสาร ที่หาเบื้องตนมิได ดวยกําลังแหงเขี้ยวคืออริยมรรคทั้ง ๔ ยังมโนรถ
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ของตนใหถึงที่สุดได. แมในอธิการนี้ พระอริยมรรคชื่อวาเขี้ยว เพราะเปน
ดุจเขี้ยว เพราะฉะนั้น พึงทราบความโดยความหมายที่คลายกันเทานั้น.
บทวา คิริคพฺภเร แปลวา ใกลถ้ําภูเขา. (บทวา คิริคพฺภเร)
เปนสัตมีวิภัตติลงในอรรถวาใกล. อาจารยบางพวกกลาววา คิริควฺหเร.
ความวา ทีช่ ัฎแหงปาคือไพรสณฑ ใกลภูเขา. ก็คาํ วา คิริคพฺภเร นี้ เปน
คําแสดงถึงสถานที่อันรุงโรจน และแสดงถึงภาคพื้นที่ควรบันลือสีหนาทของ
ราชสีหเหลานั้น. ประกอบความวา ของราชสีหทั้งหลายซึ่งบันลืออยู ที่ใกลถ้ํา
ภูเขา ดังนี้.
ก็ราชสีหทั้งหลาย เมื่ออยูที่ใกลถ้ําภูเขา คือในที่ซึ่งสงัดจากผูคน
เพราะราชสีหเปนสัตวที่คนและสัตวอื่นเขาใกลไดยาก จะบันลือสีหนาทในเวลา
ไปหากิน เพื่อปองกันความสะดุงกลัวของหมูมฤคเล็ก ๆ ที่จะบังเกิดขึ้นเพราะ
เห็นตน ฉันใด แมพระมหาเถระเหลานี้ เมื่ออยูในสุญญาคาร เชนเดียวกับ
ถ้ําภูเขา ที่คนเหลาอื่นเขาใกลไดยากทีเดียว ก็บนั ลือ (สีหนาท) อยางไม
เกรงใคร กลาวคือคาถาที่กลาวไว เพื่อหลีกเวนความสะดุงหวาดเสียวเล็ก ๆ
นอย ๆ ดวยอํานาจตัณหาและทิฏฐิ ของปุถุชนผูดอยคุณธรรม. ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา สีทานว นทนฺตาน ทาีน คิริคพฺภเร ( แปลวา ดุจการบันลือของสีหะทั้งหลาย ซึ่งเปนสัตวประเสริฐกวาเหลาสัตวที่มีเขี้ยว
ทั้งหลาย ที่ใกลถ้ําภูเขา) ดังนี้.
บทวา สุณาถ เปนคํากลาวบังคับใหฟง. พระอานนทเถระ ประสงค
จะใหเกิดความเปนผูใครจะฟง ใหเกิดความสนใจในการฟง ปลุกใหเกิดความ
อุตสาหะ. ใหเขาไปตั้งไวซึ่งความเคารพและความนับถืออยางมาก แกบริษัทที่
มาประชุมกัน (เพื่อฟง) คาถาทั้งหลายที่พระเถระนั้นกลาวอยู. อีกอยางหนึ่ง
พึงทราบความแหงบทวา สีหาน เปนตน ดวยสามารถแหงความสูงสุด
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อยางเดียว โดยเวนจากการกําหนดสัตวที่เสมอกัน. อธิบายวา เพราะฉะนั้น
ทานทั้งหลายจงพึงคาถาที่คลายกับการบันลือสีหนาทอยางไมหวั่นกลัว ของ
พระเถระเหลานั้น เหมือนการบันลือสีหนาทของราชสีห ที่เปนราชาของมฤค
บันลืออยู คือ คํารามอยู แบบราชสีหคํารามที่ใกลถ้ําภูเขา ของสัตวชื่อวา
มีเขี้ยวทั้งหลาย เพราะมีเขี้ยวประเสริฐ งดงาม โดยความเปนเขี้ยวที่มั่นคง
แหลมคม. ทานกลาวอธิบายไววา ทานทั้งหลายจงพึงคาถา อันกระทําความสะดุง
หวาดเสียวแกชนผูประมาทแลว ชื่อวาเปนการบันลืออยางไมหวั่นเกรง เพราะ
เหตุแหงภัยทั้งหลาย ทานละไดแลวดวยดี โดยประการทั้งปวง เชนเดียวกับ
การบันลือสีหนาทของพระเถระทั้งหลาย ผูมีตนอันอบรมแลว ผูไมประมาท
แลว เหมือนการบันลืออยางไมหวั่นเกรงนั้น การทําความหวาดเสียวแกมฤค
อื่นจากราชสีหนั้น เพราะไมมีภัยแมแตที่ไหน ๆ ของราชสีห ที่เปนราชาแหง
หมูมฤค บันลือสีหนาทอยู ฉะนั้น.
บทวา ภาวิตตฺตาน ไดแก ผูม ีจิตอันอบรมแลว. อธิบายวา จิต
ทานเรียกวาตน ดังในประโยคมีอาทิวา ไดยินวาตนแลฝกไดยาก ผูใดแลมีจิต
ตั้งมั่นแลว จะเปนผูซื่อตรงดุจกระสวยทอผาฉะนั้น และดุจในประโยคมีอาทิวา
ตั้งใจไวชอบดังนี้. เพราะฉะนั้น จึงไดความวา ของพระอริยบุคคลผูยังจิตให
เจริญยิ่งแลวดวยสมถะและวิปสสนา โดยการประกอบเนือง ๆ ซึ่งอธิจิต คือ
ทานผูยังจิตใหถึงที่สุด แหงสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา แลวดํารงอยู.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ภาวิตตฺตาน ความวา มีตนอันอบรมแลวเปนสภาพ.
อธิบายวา มีตนอันอบรมแลวดวยคุณมีศีลเปนตน อันเปนแลวตามสภาพ.
ที่ชื่อวา คาถา เพราะเปนถอยคําอันทานรอยกรองไว ไดแก ถอยคํา ๔ บท
หรือ ๖ บท ที่ฤษีทั้งหลายประพันธไวโดยเปนฉันท มีอนุฏุภฉันทเปนตน.
เพราะเหตุที่ ฉันทแมอื่น มีลักษณะคลายกับอนุฏฐภฉันท ทานจึงเรียกวา
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คาถา (เหมือนกัน). คาถา ชื่อวา อัตถูปนายิกา เพราะอรรถวา นอมเขาไป
ซึ่งประโยชนทั้งหลาย มีประโยชนตนเปนตน หรือเพราะนอมตนเขาไปใน
ประโยชนเหลานั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ภาวิตตฺตาน แปลวา มีอัตภาพอันเจริญแลว.
อธิบายวา อัตภาพทานเรียกวา อัตตา เพราะเปนที่ตั้งแหงมานะวาเปน " เรา "
ก็และอัตตานั้น อันอัตภาพเหลานั้น อบรมแลว ดวยอัปปมาทภาวนา (และ)
อนวัชชภาวนา คือใหถอื เอากลิ่น แหงคุณธรรมไดโดยชอบทีเดียว. พระอานนทเถระเจา แสดงความบริบูรณแหงภาวนา แมทั้ง ๔ คือ กายภาวนา
ศีลภาวนา จิตภาวนา ปญญาภาวนา เหลานั้น ไวดวยบทวา ภาวิตตฺตาน
นั้น และทางดําเนินไปสูพระสัมโพธิญาณ ในทีน่ ี้ทานประสงคเอาวาภาวนา
ก็การตรัสรู สัจจะนี้มี ๒ อยาง คือ โดยการตรัสรู ๑ และโดยอรรถแหงสัจจะ
นั้น ๑. สวนสัมโพธินั้น มี ๓ อยาง คือ สัมมาสัมโพธิญาณ ๑ ปจเจกสัมโพธิญาณ ๑ สาวกสัมโพธิญาณ ๑.
ในบรรดาสัมโพธิ ๓ อยางนั้น ชื่อวา สัมมาสัมโพธิ เพราะรู คือ
ตรัสรูธรรมทั้งปวง โดยชอบดวยพระองคเอง. มรรคญาณที่เปนปทัฏฐาน
ของสัพพัญุตญาณ และสัพพัญุตญาณที่เปนปทัฏฐานของมรรคญาณ ทาน
เรียกวา สัมมาสัมโพธิญาณ ดวยเหตุนั้น ทานพระอานนทเถระจึงกลาววา
พระนามวา พุทฺโธ แก พระผูมีพระภาคเจา เปนพระสัพพัญู ไมมี
อาจารย ตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมทั้งหลายที่พระองค
ไมเคยไดยินมาในกาลกอน เปนผูถึงแลวซึ่งความเปนพระสัพพัญู ในธรรม
เหลานั้น และถึงแลว ซึ่งความเปนผูชํานาญในพลธรรมทัง้ หลาย ดังนี้.
แทจริง ความเปนผูชํานาญในพลธรรมทัง้ หลาย มีการตรัสรูธรรม
ที่ควรตรัสรูเปนอรรถ. ชือ่ วา ปจเจกสัมโพธิ เพราะตรัสรูดวยตนเองทีเดียว
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เปนสวนตัว. อธิบายวา ไมไดตรัสรูตามใคร ไดแก ตรัสรูส ัจจธรรมดวย
สยัมภูญาณ.
ความจริง การตรัสรูสัจจธรรม ของพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
แมเปนไปอยูดวยพระองคเองทีเดียว โดยเปนสยัมภูญาณ ชื่อวา มีผูตรัสรูตาม
เพราะเปนเหตุแหงการตรัสรูสัจจธรรมของสัตวทั้งหลาย หาประมาณไมได.
ก็การบรรลุสจั จะนั้น ของเหลาสัตวผูหาประมาณมิได เหลานี้ ยอมไมเปนเหตุ
แหงการตรัสรูสัจจธรรมของสัตว แมคนเดียว. ชือ่ วา สาวก เพราะเกิดในที่สุด
แหงการฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา. การตรัสรูสัจจธรรมของพระสาวกทั้งหลาย ชื่อวา สาวกสัมโพธิ.
ก็การตรัสรู ๓ อยางแมนี้ ของพระโพธิสัตว ๓ จําพวก พึงทราบวา
ยังการเจริญโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ มีสติปฏฐานเปนตน ใหบริบูรณ
เพื่อถึงที่สุดแหงปฏิปทาที่จะมาถึงตามลําดับของตน (รอความบริบูรณแหงบารมี
ของตน) เพราะเวนโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการนั้น การตรัสรูนอกนี้จะมี
ไมได. อธิบายวา เวนการตรัสรูดวยสัจฉิกิริยากิจเสียแลว การตรัสรูดวย
ภาวนากิจ จะเกิดไมไดเลย. และเมื่อมีการตรัสรูภาวนากิจ การตรัสรูด วย
ปหานกิจ และการตรัสรูด วยปริญญากิจ ยอมชื่อวา เปนอันสําเร็จแลวทีเดียว.
ก็ในเวลาที่พระมหาโพธิสัตวเจา บําเพ็ญโพธิสมภารเสร็จบริบูรณแลว
ในภพสุดทาย บําเพ็ญบุพกิจเสร็จสิ้นแลว เสด็จขึ้นสูโพธิมณฑล ทรงตั้ง
ปฏิญญาวา เราจักไมทําลายบัลลังกนี้ จนกวาจิตของเราจักหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย เพราะไมยึดมั่น (ถือมั่น) ดังนี้แลว ประทับนั่งบนอปราชิตบัลลังก
(บัลลังกที่พญามารมิอาจผจญได) ยังไมทันถึงเวลาเย็น ก็ทรงกําจัดมารและ
พลแหงมารเสียได ทรงระลึกถึงขันธที่พระองคเคยอยูอาศัยมาแลวในกอน ใน
โวการภพที่มีอาการมิใชนอย ดวยบุพเพนิวาสานุสติญาณ ในปุริมยาม (ยามตน)
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ทรงบรรลุ จตูปปาตญาณและอนาคตังสญาณดวยการชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์
ในมัชฌิมยาม (ยามกลาง) ทรงตั้งมั่นซึ่งวิปสสนา โดยมุขคือปฏิจจสมุปบาท
จําเดิมแตชราและมรณะ โดยนัยมีอาทิวา สัตวโลกนี้ ถึงความลําบากหนอ
ยอมเกิด แก ตาย จุติ และอุปบัติ ก็และถึงอยางนั้น ก็ยังไมรจู ัก (พระนิพพาน)
อันเปนเครื่องสลัดทุกขนี้ คือ ชราและมรณะ เปนพระโลกนาถลับขวาน คือ
พระญาณ เพื่อจะตัดเสียซึ่งชัฎคือกิเลส ดุจลับขวานที่หินสําหรับลับ เพื่อจะ
ตัดชัฏใหญ (ถางปาใหญ) ฉะนั้น ทรงยังวิปสสนาใหตั้งทอง โดยการบรรลุ
พระสัพพัญุตญาณ เพราะเหตุสมบัติ คือ ความเปนพระพุทธเจา ถึงความ
แกกลา ทรงเขาสมาบัติตาง ๆ ในระหวาง ๆ ทรงยกนามรูปตามที่ทรงกําหนด
แลวขึ้นสูไตรลักษณ พิจารณาสังขารในโวการภพมีอาการมิใชนอยดวยสามารถ
แหงการพิจารณาธรรมตามลําดับบท ยังสัมมสนวารใหพิสดารแลว โดยมุข
แหงธรรม ๓๖ แสนโกฏิ. เมื่อวิปสสนาญาณกลาวคือมหาวชิรญาณ ในสัมมสนญาณนั้นแกกลา ผองใส เปนไปโดยความเปนวุฏฐานคามินี ทรงสืบตอ
สัมมสนญาณนั้นดวยมรรคได ในเวลาใด ในเวลานั้น ทรงยังกิเลส ๑,๕๐๐
ใหสิ้นไป โดยลําดับแหงมรรค ชื่อวา ยอมตรัสรู พระสัมมาสัมโพธิญาณ
ในขณะแหงมรรคอันเลิศ (อรหัตมรรค) จําเดิมแตขณะแหงผลอันเลิศ
(อรหัตผล) ชื่อวา ทรงบรรลุแลวในปจฉิมยาม (ยามสุดทาย).
ก็แมทศพลญาณ และเวสารัชชญาณเปนตน ชื่อวา ยอมอยูในเงื้อม
พระหัตถของพระองคในเวลานั้น เพราะความเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา ดังนั้น
ขอนี้ จึงจัดเปนปฏิปทาแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณ โดยการตรัสรูกอน
สวนโดยใจความแหงสัมมาสัมโพธิปฏิปทานั้น ไดแก การเพิ่มพูนโพธิสมภาร
อันเปนแลวในระหวางที่ทรงบังเกิดในดุสิตพิภพ จนถึงแสดงมหาภินิหาร. คําที่
ควรกลาวถึงในการเพิ่มพูนพระโพธิสมภารนั้น ขาพเจากลาวไวแลว สมบูรณ
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ดวยอาการทั้งปวง ในอรรถกถาจริยาปฎก เพราะฉะนั้น ผูศึกษา พึงถือเอา
โดยนัยที่ขาพเจาไดกลาวไวแลว ในอรรถกถาแหงจริยาปฎกนั้นเทอญ.
ฝายพระปจเจกโพธิสัตวทั้งหลาย บําเพ็ญอภินิหาร เพื่อเปนพระปจเจกโพธิ มีปจเจกโพธิสมภาร อันสรางสมมาแลวโดยลําดับ ดํารงอยูใน
อัตภาพสุดทายในเวลาเชนนั้น ถือเอาสังเวคนิมิต อันปรากฏแลวโดยความ
ที่ญาณถึงความแกกลา เห็นโทษในภพเปนตน โดยไมแปลกกัน กําหนดปวัตติกาลและเหตุแหงปวัตติกาล นิวัตติกาลและเหตุแหงนิวัตติกาลดวยสยัมภูญาณ
เพิ่มพูนจตุสัจจกัมมัฏฐานมีสัจจะ ๔ เปนอารมณ โดยนัยอันมาแลว มีอาทิวา
ทานมนสิการอยูโดยแยบคายวา นี้ทุกข ดังนี้. พิจารณาทบทวนสังขารทั้งหลาย
ตามสมควรแกอภินิหารของตน ขวนขวายวิปสสนาโดยลําดับ บรรลุมรรค
อันเลิศตามลําดับมรรค ชื่อวา ยอมตรัสรู ปจเจกสัมโพธิญาณ จําเดิมแต
ขณะแหงผลอันเลิศ (อรหัตผล) ไป ชือ่ วา เปนพระปจเจกสัมพุทธะ ยอมเปน
พระอรรคทักขิไณยบุคคลของโลก พรอมทั้งเทวโลก. สวนสาวก หรือเพื่อน
สพรหมจารีของพระศาสดา ฟงกัมมัฏฐานอันมีสัจจธรรมทั้ง ๔. เปนอารมณ
ดํารงตาม คือ เพียรพยายามปฏิบัติ ขอปฏิบัติเกิดแตกัมมัฏฐานนั้น
ขวนขวายวิปสสนาหรือเมื่อปฏิปทา เจริญขึ้น แทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ชือ่ วา
ยอมบรรลุสาวกสัมโพธิญาณ ในภูมิแหงอรรคสาวกที่สําเร็จตามสมควรแกอภินิหารของตน หรือในขณะแหงมรรคอันเลิศอยางเดียว. ตอแตนั้นยอมชื่อวา
เปนการตรัสรูของสาวก เปนอรรคทักขิไณยบุคคลในโลกพรอมทั้งเทวโลก.
ปจเจกสัมโพธิ และสาวกสัมโพธิ พึงทราบโดยการตรัสรู ดังพรรณนามานี้กอน.
แตโดยความหมายแหงสัมมาสัมโพธิญาณ ของพระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย
นั้น โดยกําหนดอยางต่ํา ตองปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลา ๔
อสงไขย (กําไร) แสนมหากัป. โดยกําหนดอยางกลาง ตองปรารถนาการเพิ่มพูน
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โพธิสมภาร ตลอดเวลา ๘ อสงไขย (กําไร) แสนมหากัป. โดยกําหนดอยางสูง
ตองปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภารตลอดเวลาถึง ๑๖ อสงไขย (กําไร)
แสนมหากัป. และขอแตกตางกันเหลานี้ พึงทราบดวยสามารถแหงบารมีของ
พระโพธิสัตว ผูที่เปนปญญาธิกะ สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ.
อธิบายวา ผูที่เปนปญญาธิกะ ยอมมีศรัทธาออน แตมีปญญากลาแข็ง
และตอจากนั้นไปไมนาน บารมีก็จะถึงความบริบูรณ เพราะความเปนผูฉลาด
ในอุบาย เปนภาวะผองใส และละเอียดออน.
ผูที่เปนสัทธาธิกะ ยอมมีปญญาปานกลาง เพราะฉะนั้น บารมีของ
พระโพธิสัตวผูเปนสัทธาธิกะเหลานั้น จึงถึงความบริบูรณไมเร็วเกินไป และ
ไมชาเกินไป.
สวนผูท ี่เปนวิริยาธิกะ ยอมมีปญ
 ญานอย เพราะฉะนั้น บารมีของ
พระโพธิสัตว ผูวิริยาธิกะเหลานั้น จึงถึงความบริบูรณ โดยการเนิ่นนาน
ทีเดียว.
สําหรับพระปจเจกโพธิสัตวไมอยางนั้น อธิบายวา ทานเหลานั้น
แมถึงจะมีบารมีเปนปญญาธิกะ ก็ยังตองปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร
ตลอดเวลา ๒ อสงไขย (กําไร) แสนกัป (แต) ไมต่ํากวานั้น. แมทานผูเปน
สัทธาธิกะ และวิริยาธิกะ ลวงเลยกัปอื่นจากกําหนดที่กลาวแลว ไปเล็กนอย
เทานั้น ก็ยอ มบรรลุปจเจกสัมโพธิญาณ แตไมถงึ อสงไขยที่ ๓.
สําหรับพระโพธิสัตว ผูเปนสาวก บําเพ็ญอภินิหาร เพื่อความเปน
อรรคสาวก ตองปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสมภาร สิ้นเวลา ๑ อสงไขย
(กําไร) แสนกัป.
สําหรับผูที่เปนมหาสาวก (บําเพ็ญอภินิหาร เพื่อความเปนมหาสาวก)
ตองปรารถนาการเพิ่มพูนโพธิสัมภาร สิ้นเวลาแสนกัปเทานั้น. ถึงพระพุทธ-
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มารดา พระพุทธบิดา พุทธอุปฏฐากและพระพุทธชิโนรส ก็เหมือนกัน (คือ
ใชเวลาเพิ่มพูนโพธิสมภารแสนกัป). ในอธิการนั้น พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้
เมือ่ พระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย ผูตั้งปณิธานโดยรวบรวมธรรม ๘
ประการ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางนี้วา
เพราะประชุมแตงธรรม ๘ ประการ คือ ความเปนมนุษย ๑ ความสมบูรณดวยเพศ ๑ เหตุ ๑ การพบ
พระศาสดา ๑ บรรพชา ๑ คุณสมบัติ ๑ อธิการ ๑
ความเปนผูมีฉันทะ ๑ อภินิหารจึงสําเร็จได ดังนี้.
จําเดิมแตบําเพ็ญมหาภินิหาร ขวนขวายแลว ๆเลา ๆ ในทานเปนตนเปน
พิเศษถวายมหาทานเชนกับทานของพระเวสสันดร ทุกๆวัน แมสั่งสมอยูซึ่งบารมี
ธรรมทุกอยาง มีศีลอันสมควรแกมหาทานนั้นเปนตน ขึ้นชือ่ วาการบังเกิดขึ้น
แหงพระพุทธเจา ยอมไมมีในระหวางไดเลย เพราะยังไมถึงกําหนดเวลาตามที่
กลาวแลว. เพราะเหตุไร ? เพราะพระญาณยังไมสุกเต็มที่. อธิบายวา พระญาณ
ของพระพุทธเจา ถึงความเจริญ งอกงาม ไพบูลย ตั้งทอง ยอมถึงความ
สุกงอม ดุจขาวกลาที่ใหสําเร็จแลวในเวลาที่กําหนด ฉันใด ดังนั้น การบรรลุ
ปจเจกสัมโพธิญาณและสาวกสัมโพธิญาณ ในระหวางนั้น แหละโดยยังไมถึง
กําหนดเวลาตามที่กลาวแลวในที่นั้นๆ ยอมไมมีแกพระปจเจกโพธิสัตว ผูกระทํา
อภินิหาร ประมวลธรรม ๕ ประการเหลานั้น คือ
ความเปนมนุษย ๑ ความสมบูรณดวยเพศ ๑
การเห็นทานผูปราศจากอาสวะ ๑ อธิการ ๑ ความ
เปนผูมีฉันทะ ๑ เหลานี้ รวมเปนเหตุแตงอภินิหาร.
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และแกพระโพธิสัตวผูเปนสาวก ผูตั้งปณิธานไวดวยสามารถแหงความปรารถนา
อันประกอบแลวดวยองค ๒ คือ อธิการ ๑ ความเปนผูมีฉันทะ ๑ ก็ฉันนั้น.
เพราะเหตุใด ? เพราะญาณยังไมสุกเต็มที่. อธิบายวา ปญญาบารมี ที่สงเสริม
เพิ่มเติมดวยบารมีทั้งหลายมีทานบารมีเปนตน ของพระมหาโพธิสัตวทั้งหลาย
แมเหลานี้ ยอมตั้งทอง ถึงความสุกงอม ยังพระพุทธญาณใหบริบูรณโดยลําดับ
ฉันใด ปญญาบารมีที่สงเสริมเพิ่มเติม ดวยบารมีทั้งหลาย มีทานบารมีเปนตน
(ของพระปจเจกพุทธเจา และพระสาวกทั้งหลาย) ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอม
ตั้งทอง ถึงความสุกงอม ยังพระปจเจกโพธิญาณ และสาวกโพธิญาณใหบริบูรณ
ตามสมควรโดยลําดับ.
แทจริง โดยการสัง่ สมทานไว ทานเหลานี้ จึงเปนผูมีใจไมของอยู
ในกิเลสทั้งปวง เปนผูมีจิตไมเพงเล็ง เพราะมีอัธยาศัยไมละโมบในภพนั้น ๆ
โดยการสั่งสมศีลไว จึงเปนผูมีกายวาจาและการงานบริสุทธิ์ดวยดี เพราะมีกาย
วาจาสํารวมดีแลว มีอาชีพบริสุทธิ์ มีทวารอันคุมครองแลว ในอินทรียทั้งหลาย
เปนผูรูประมาณในโภชนะ ยอมตั้งจิตมั่นดวยชาคริยานุโยค การประกอบ
ความเพียรของทานเหลานั้น นี้ พึงทราบดวยสามารถแหงปจจาคติกวัตรที่ทํา
ไวแลว.
ก็สมาบัติ ๘ อภิญญา ๕ อภิญญา ๖ และบุพภาควิปสสนาอันเปน
อธิฏฐานธรรม ยอมอยูในเงื้อมมือ ของทานผูปฏิบัติอยูเชนนี้ ไดโดยไมยาก
ทีเดียว สวนคุณธรรมมีความเพียรเปนตน ก็หยั่งลงสูภายในแหงบุพภาควิปสสนานั้นทีเดียว.
ก็ความอดทนอยางยิ่ง ในการบําเพ็ญบุญมีทานเปนตน เพื่อปจเจกโพธิญาณ หรือสาวกโพธิญาณ นี้ ชือ่ วา วิริยะ. ความอดทนตอความโกรธ
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นั้นใด นี้ชื่อวา ขันติ. การใหทาน การสมาทานศีลเปนตน และการไมกลาว
ใหคลาดเคลื่อน (จากความเปนจริง) อันใด นี้ ชือ่ วาสัจจะ. การอธิฎฐาน
ใจที่ไมหวั่นไหวแนวแน อันใหสําเร็จประโยชนในที่ทั่วไปนั่นแหละ ชื่อวา
อธิฏฐาน. การมุงประโยชนในหมูสัตว อันเปนพืน้ ฐานของความเปนไปแหง
ทานและศีลเปนตน นี้ ชื่อวา เมตตา. การวางเฉยในประการที่ไมเหมาะสม
ที่สัตวทั้งหลายกระทําแลว ชื่อวา อุเบกขา. ดังนั้น เมื่อทาน ศีล ภาวนา
และศีล สมาธิ ปญญา มีอยู บารมีทงั้ หลาย มีวริ ิยบารมีเปนตน ยอมชื่อวา
สําเร็จแลวทีเดียว ดวยอาการอยางนี้.
ปฏิปทามีทานเปนตน เพื่อประโยชนแกปจเจกโพธิญาณก็ดี เพื่อ
ประโยชนแกสาวกโพธิญาณก็ดี นัน้ แหละ ชื่อวา ภาวนา เพราะอบรม คือ
บมสันดาน ของพระโพธิสัตวเหลานั้น.
ปฏิปทาอันเนื่องดวยสมถะและวิปสสนา ที่เปนไปแลวในสันดาน
อันทานและศีลปรุงแตงดีแลว โดยพิเศษ เปนเหตุใหพระโพธิสัตวเหลานั้น
สมบูรณดวยธรรมเปนที่ประชุมแหงการบําเพ็ญเพียรในเบื้องตน. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนอานนท อานิสงส ๕ ประการเหลานี้
ยอมมีในการบําเพ็ญเพียรเบื้องตน ๕ ประการคืออะไร
บาง ? ดูกอนอานนท คือ ผูบําเพียรเบื้องตนใน
พระธรรมวินัยนี้ ยอมชื่นชมพระอรหัตผล ในปจจุบัน
นี้แหละ พลันทีเดียว ๑ ถายังไมไดชื่นชมอรหัตผล
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ในทิฏฐธรรม โดยพลัน ตอมาในมรณสมัย จะไดชื่นชม
พระอรหัตผล ๑ ตอไปเปนเทพบุตร จะไดชื่นชม
พระอรหัตผล ๑ ตอไป จะไดเปนผูตรัสรูโดยฉับพลัน
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาทั้งหลาย ๑ ใน
กาลภายหลัง จะไดเปนพระปจเจกสัมพุทธเจา ๑ ดังนี้.
ดวยประการดังพรรณนามานี้ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจา
และสาวกของพระพุทธเจาทั้งหลาย ผูมีอัตภาพอันอบรมแลว ดวยการอบรม
ธรรมเปนเครื่องถึงซึ่งฝง อันเปนขอปฏิบัติเบื้องตน ดวยสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา และดวยมรรคภาวนากลาวคือการตรัสรู อันเปนนิโรธคามินีปฏิปทา
ยอมไดชื่อวามีตนอันอบรมแลว. ในวิเศษบุคคลเหลานั้น สาวกของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ทานประสงคเอาในที่นี้.
ก็ดวยบทวา สีหาน ว นี้ ในคาถานี้ พระธรรมสังคาหกาจารย
แสดงถึงความที่พระเถระทั้งหลาย อันปรปกษของตนครอบงําไมได และ
พฤติกรรมทีข่ มขี่ขาศึกเหลานั้น โดยการแสดงพฤติกรรมที่เสมอดวยสีหะ.
ดวยบาทคาถาวา สีหานว นทนฺ ตาน ฯเปฯ คาถา นี้ ทานแสดงถึง
ความที่พระเถระทั้งหลายเหลานั้น อันขาศึกทั้งหลาย ย่ํายีไมได โดยปรวาท
และพฤติกรรมที่ขมขี่ขาศึกเหลานั้น โดยการแสดงวาเถรคาถาทั้งหลาย เปน
เชนเดียวกับสีหนาท. ดวยบทวา ภาวิตตฺตาน นี้ ทานแสดงถึงเหตุแหงการ
บันลือสีหนาท ของพระเถระทั้งหลายเหลานั้น. ในคาถานี้ พระเถระทั้งหลาย
ทานเรียกวา เปนเชนกับ สีหะ เพราะมีอัตภาพอันอบรมแลว และคาถาของ
พระเถระเหลานั้น ทานเรียกวาเปนเชนกับดวยสีหนาท.
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ดวยบทวา อติถูปนายิกา นี้ ทานแสดงถึงประโยชนในการขมขี่.
ในบรรดาอกุศลธรรมเหลานั้น สังกิเลสธรรม ชื่อวา เปนปรปกษของพระเถระ
ทั้งหลาย. สมุจเฉทปหาน กับตทังควิกขัมภนปหาน ชื่อวา การขมขี่สังกิเลสธรรมนั้น.
พระเถระเหลานั้น ทานเรียกวา ผูมีตนอันอบรมแลว เพราะเมื่อ
สมุจเฉทปหาน พรอมดวยตทังควิกขัมภนปหานมีอยู ปฏิปส สัทธิปหาน และ
นิสสรณปหาน ยอมชื่อวา สําเร็จแลวโดยแท.
ทานกลาวอธิบายความไวดังนี้ ก็ในมรรคขณะ พระอริยะทั้งหลาย
ชื่อวา ยอมเจริญอัปปมาทภาวนา จําเดิมแตผลอันเลิศ (อรหัตผล) ไป ชื่อวา
ผูมีตนอันอบรมแลว.
ในบรรดาปหาตัพพธรรมเหลานั้น ทานแสดงความสมบูรณดวยศีล
ของพระเถระเหลานั้น ดวยตทังคปหาน แสดงความสมบูรณดวยสมาธิ ดวย
วิกขัมภนปหาน แสดงความสมบูรณดวยปญญา ดวยสมุจเฉทปหาน แสดงผล
ของสัมปทาเหลานั้น ดวยบทนอกนี้.
ก็ทานแสดง ความที่ขอปฏิบัติของพระเถระเหลานั้น งามในเบื้องตน
ดวยศีล. และศีลชื่อวา งามในเบื้องตน ดวยขอปฏิบัติ โดยพระบาลีวา โก
จาทิ กุสลาน ธมฺมาน สีลฺจ สุวิสทุ ฺธ (ก็อะไรเปนเบื้องตนของ
กุศลธรรมทัง้ หลาย ไดแก ศีลที่บริสุทธิ์ดีแลว) บาง สีเล ปติฏาย
(นระตั้งอยูแลวในศีล) บาง สพฺพปาปสฺส อกรณ (การไมทําบาปทั้งปวง)
บาง เพราะความเปนเหตุนํามาซึ่งคุณธรรม มีความไมตองเดือดรอนเปนตน.
ทานแสดงความงามในทามกลางดวยสมาธิ สมาธิชื่อวา งามในทามกลางดวยขอปฏิบัติ โดยพระบาลีวา จิตฺต ภาวย (ยังจิตใหเจริญอยู) บาง
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กุสลสฺส อุปสมฺปทา (ยังกุศลธรรมใหถึงพรอม) บาง เพราะเปนเหตุ
นํามาซึ่งคุณมีอิทธิวิธะเปนตน.
ทานแสดงความงามในที่สุดดวยปญญา ปญญาชื่อวาเปนที่สุดของขอ
ปฏิบัติ โดยพระบาลีวา สจิตฺตปริโยทปน (การทําจิตของตนใหผองแผว)
บาง ปฺญ ภาวย (ยังปญญาใหเจริญ) บาง ปญญานั่นแหละ ชื่อวา
งาม โดยเหตุที่ปญญาเหนือกวากุศลธรรมทั้งหลาย เพราะนํามาซึ่งความเปนผู
คงที่ในอิฏฐารมณและอนิฏฐารมณทั้งหลาย สมดังที่ตรัสไววา
บัณฑิตทั้งหลาย ยอมไมหวั่นไหวในนินทาและ
สรรเสริญทั้งหลาย เหมือนเขาหิน เปนแทงทึบ ไม
สะทานสะเทือน ดวยลมฉะนั้น ดังนี้.
อนึ่ง ทานแสดงความเปนผูมีวิชชา ๓ ดวยสีลสัมปทา เพราะจะ
บรรลุวชิ ชา ๓ ได ตองอาศัยสีลสมบัติ.
แสดงความเปนผูมีอภิญญา ๖ ดวยสมาธิสัมปทา เพราะจะบรรลุ
อภิญญา ๖ ได ตองอาศัยสมาธิสมบัติ.
แสดงความเปนผูมีปฏิสัมภิทาแตกฉาน ดวยปญญาสัมปทา เพราะจะ
บรรลุปฏิสัมภิทา ๔ ได ตองอาศัยปญญาสมบัติ.
ดวยบทวา อตฺถูปนายิกา นี้ พึงทราบวา ทานแสดงความนี้ไววา
บรรดาพระเถระเหลานั้น บางทานไดวิชชา ๓ บางทานไดอภิญญา ๖ บางทาน
ถึงปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.
อนึ่ง ทานแสดงการงดเวน สวนสุดกลาวคือกามสุขัลลิกานุโยค ของ
พระเถระเหลานั้น ดวยสีลสัมปทา. แสดงการงดเวน สวนสุด กลาวคืออัตกิลมถานุโยค ดวยสมาธิสัมปทา. แสดงการเสพมัชฌิมาปฏิปทา ดวยปญญา
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อนึ่ง พึงทราบวา ทานแสดงการละ โดยการกาวลวงกิเลสทั้งหลาย
ของพระเถระเหลานั้น ดวยสีลสัมปทา.
แสดงการละความกลุมรุมของกิเลสทั้งหลาย ดวยสมาธิสัมปทา.
แสดงการละอนุสัยของกิเลสทั้งหลาย ดวยปญญาสัมปทา.
อีกอยางหนึ่ง แสดงการชําระสังกิเลสคือทุจริต ดวยสีลสัมปทา.
แสดงการชําระสังกิเลสคือตัณหา ดวยสมาธิสัมปทา.
แสดงการชําระสังกิเลสคือทิฏฐิ ดวยปญญาสัมปทา.
อีกอยางหนึ่ง แสดงการกาวลวงอบาย ของพระเถระเหลานั้นดวย
ตทังคปหาน.
แสดงการกาวลวงกามธาตุ ดวยวิกขัมภนปหาน.
แสดงการกาวลวงภพทั้งปวง ดวยสมุจเฉทปหาน.
อีกอยางหนึ่ง ในบทวา ภาวิตตฺตาน นี้ พึงทราบวา ไดแกภาวนา
๓ คือ สีลภาวนา จิตตภาวนา ปญญาภาวนา เพราะกายภาวนา หยั่งลงสู
ภายในแหงภาวนา ๓ นัน้ .
คําที่วา สีลภาวนา จ ปฏิปตฺติยา อาทิดังนี้ทั้งหมด เชนกับคํา
ที่กลาวแลวในกอน. ก็หมูมฤคเหลาอื่น ยอมอดทนการบันลือของสีหะไมได
ที่ไหนจะอดทนการขมขูคุกคามได การบันลือของสีหะนั่นแหละ จะขมขูคุกคาม
หมูมฤคเหลานั้น โดยแทฉันใด วาทะของอัญญเดียรถียท ั้งหลายก็ฉันนั้น
เหมือนกัน จะทนวาทะของพระเถระทั้งหลายไมได ที่ไหนจะทนการครอบงําได
ที่แทวาทะของพระเถระนั่นแหละ จะครอบงําวาทะของเดียรถียเหลานั้น. ขอนั้น
เพราะเหตุไร ? เพราะเถรวาท เปนไปตามพระไตรลักษณ และหลักธรรมวา
สังขารทั้งหลายทั้งปวงไมเที่ยง สังขารทั้งหลายทั้งปวงเปนทุกข ธรรมทั้งปวง
เปนอนัตตาบาง วานิพพานธาตุบาง เพราะโดยธรรมดาแลว ใคร ๆ ไมสามารถ
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จะคัดคานใหเปนอยางอื่นไปได. ก็คาํ ใดที่จะพึงกลาวในขอนี้ คํานั้นจักแจมแจง
ขางหนา ( คือในคัมภีรทั้งหลายเปนอันมาก) ในอธิการนี้ พึงทราบการขยาย
ความของคาถาแรก โดยสังเขปเทานี้กอน.
สวนในคาถาที่ ๒ พึงทราบการขยายความ โดยมุขคือการแสดงการ
สัมพันธดังตอไปนี้ ผูประสงคจะสวดคาถาของพระเถระเหลาใด ในบรรดา
พระเถระเหลานั้น เพื่อจะระบุพระเถระเหลานั้น โดยชื่อ โดยโคตร และโดย
คุณธรรม ดวยสามารถแหงสาธารณนาม ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ยถานามา
ดังนี้. แตวาโดยอสาธารณนามแลว เนื้อความจักแจมแจงในคาถานั้น ๆ ทีเดียว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถานามา ความวา มีชอื่ อยางไร.
อธิบายวา ปรากฏโดยชื่อ โดยนัยมีอาทิวา สุภูติ มหาโกฏฐิกะ ดังนี้.
บทวา ยถาโคตฺตา ความวา มีโคตรอยางไร อธิบายวา ปรากฏแลว
โดยกําเนิดใด ๆ โดยสวนแหงตระกูล โดยนัยมีอาทิวา โคตมโคตร กัสสปโคตร ดังนี้.
บทวา ยถาธมฺมวิหาริโน ความวา มีปกติอยูดวยธรรมเชนใด
อธิบายวา ไมตั้งอยูในความเปนผูยิ่งดวยประยัติ (ไมสนใจคันถธุระ) แต
มีปกติอยูดวยสมาบัติตามสมควรอยู. (สนใจวิปสสนาธุระ ).
อีกอยางหนึ่ง บทวา ยถาธมฺมวิหาริโน ความวา ผูมีปกติอยูตาม
ธรรม และในบรรดาทิพวิหารธรรมเปนตน อยูเนือง ๆ กับธรรมมีศีล
เปนตน เชนใด คืออยูก ับธรรมประเภทใด.
บทวา ยถาธิมุตฺตา ความวา มีอธิมุตติเชนใด คือในบรรดาสัทธาธิมุตติ และปญญาธิมุตติทั้งหลาย มีอธิมุตติอยางใด อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา
ยถาธีมุตฺตา เพราะนอมไปสูพระนิพพาน ดวยประการใด ๆ ในมุขทั้งหลาย
มีสุญญตมุขเปนตน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา อาสวะของทาน
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ผูมีจิตนอมไปสูพระนิพพาน ยอมถึงความดับสูญ. ก็คําทั้งสองนี้ พึงทราบ
ดวยสามารถแหงธรรมที่เปนบุพภาค. เพราะวา การนอมไปตามที่กลาวแลว
จะมีไดในขณะกอนไดบรรลุพระอรหัตเทานั้น ตอไปก็ไมมี. ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา นระใดไมมีศรัทธา เปนคนอกตัญู
และตัดที่ตอเปนตน ดังนี้. ปาฐะวา ยถาวิมุตฺตา ดังนี้บาง. ความก็วา
พนแลวดวยประการใด ๆในบรรดาปญญาวิมุตติ และอุภโตภาควิมุตติทั้งหลาย.
บทวา สปฺปฺา ความวา มีปญญา ดวยปญญาแม ๓ อยางคือ
ติเหตุกปฏิสนธิปญญา (ปญญาที่ประกอบดวยไตรเหตุ ) ๑ ปาริหาริกปญญา
( ปญญาสําหรับบริหารตน) ๑ ภาวนาปญญา ( ปญญาที่สําเร็จดวยการภาวนา) ๑.
บทวา วิหรึสุ ความวา อยูแลวดวยผาสุวิหาร ตามที่ไดแลวนั่นแหละ เพราะ
ความเปนผูมีปญญานั้นเอง.
บทวา อตนฺทิตา แปลวา ผูไมเกียจคราน. อธิบายวา มีความ
หมั่นขยัน ในขอปฏิบัติที่เปนประโยชนตน และในขอปฏิบัติที่เปนประโยชน
ผูอื่นตามกําลัง. ก็ในพระคาถานี้ ทานแสดงความที่พระเถระเหลานั้น ปรากฏ
แลวโดยการประกาศ ดวยศัพทวา นาม และโคตร. แสดงสีลสัมปทา และ
สมาธิสัมปทา ดวยศัพทวา พรหมวิหาร. แสดงปญญาสัมปทา ดวยบทวา
ยถาธิมุตฺตา สปฺปฺา นี้. แสดงวิริยสัมปทา อันเปนเหตุแหงสีลสัมปทา
เปนตน ดวยบทวา อตนฺทิตา นี้. แสดงความที่พระเถระเหลานั้น มีชอื่
โดยการประกาศ ดวยบทวา ยถานามา นี.้ แสดงถึงการประชุม
แหงสมบัติคือเหลากอพระอริยบุคคลผูเปนสัทธานุสารี และธัมมานุสารี ดวย
บทวา ยถาโคตฺตา นี้. แสดงการประกอบดวยสมบัติ คือ ศีล สมาธิ ปญญา
วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ดวยบทมีอาทิวา ยถาธมฺมวิหาริโน. แสดงถึง
การบําเพ็ญประโยชนตอผูอื่น ของผูที่ดํารงอยูในอัตหิตสมบัติแลว ดวยบทวา
อตนฺทิตา นี้.
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อีกอยางหนึ่ง บทวา ยถานามา นี้ แสดงถึงชื่ออันมารดาบิดาทั้งหลาย
ตั้งแลว แกพระเถระเหลานั้น เพราะระบุเพียงชื่อ. บทวา ยถาโคตฺตา นี้
แสดงถึงความเปนกุลบุตร เพราะระบุสวนของตระกูล. แสดงถึงความที่พระเถระเหลานั้น บวชดวยศรัทธา ดวยบทวา ยถาโคตฺตา นั้น. บทวา
ยถาธมฺมวิหาริโน นี้ แสดงถึงจรณสมบัติ เพราะแสดงถึงความพรอมเพรียง
ดวยคุณมีศีลสังวรเปนตน. บทวา ยถาธิมุตฺตา สปฺปฺา นี้ แสดงถึงวิชชา
สมบัติของพระเถระเหลานั้น เพราะแสดงชัดถึงการบรรลุ ดวยญาณสมบัติ
อันเปนที่สุดของการสิ้นไปแหงอาสวะ. บทวา อตนฺทิตา นี้ แสดงถึงอุบาย
เปนเครื่องบรรลุวชิ ชาสมบัติ และจรณสมบัติ.
อีกอยางหนึ่ง ทานแสดงเหตุเพียงการประกาศชื่อของพระเถระเหลานั้น
ดวยบทวา ยถานามา นี้. สวนดวยบทวา ยถาโคตฺตา นี้ ทานแสดงถึงสมบัติ
คือจักร ๒ ขางทาย. เพราะการประชุมแหงโคตรสมบัติ ของพระอริยบุคคล
ผูเปนสัทธานุสารี และธัมมานุสารี ผูไมไดตั้งตนไวโดยชอบ และไมได
กระทําบุญไวในปางกอน จะมีไมไดเลย.
แสดงถึงสมบัติ คือจักร ๒ ขางตน ของพระเถระเหลานั้น ดวยบทวา
ยถาธมฺมวิหาริโน นี้. เพราะเมื่ออยูในประเทศที่ไมสมควรก็ดี เวนจากการ
คบหากับสัตบุรุษก็ดี คุณพิเศษเหลานั้นจะมีไมไดเลย. แสดงถึงการประกอบ
ดวยสมบัติ คือการฟงพระสัทธรรม ดวยบทวา ยถาธิมุตฺตา นี้. เพราะ
เวนจากการประกาศของผูอื่น (การฟงพระสัทธรรม) เสียแลว การแทงตลอด
ซึ่งสัจจธรรมของพระสาวกทั้งหลาย จะมีไมไดเลย. แสดงถึงเหตุแหงการ
ประพฤติโดยขมีขมัน เพื่อคุณพิเศษตามที่กลาวแลว ดวยบทวา สปฺปฺา
อตนฺทิตา นี้ เพราะแสดงถึงการเริ่มตน ของญายธรรม.
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อีกนัยหนึ่ง ในบทวา ยถาโคตฺตา นี้ ทานแสดงถึงความถึงพรอม
ดวยโยนิโสมนสิการ ของพระเถระเหลานั้น ดวยการระบุถึงโคตร เพราะผูที่
สมบูรณดวยโคตรตามที่กลาวแลว จึงจะเกิดโยนิโสมนสิการ.
ดวยศัพทวา ธัมมวิหาระ ในบทวา ยถาธมฺมวิหาริโน นี้ ทาน
แสดงถึงการถึงพรอมดวยการฟงพระสัทธรรม เพราะเวนจากการฟงธรรม
เสียแลว จะไมมีธรรมเปนเครื่องอยูนั้นไดเลย. แสดงถึงการปฏิบัติธรรม
สมควรแกธรรมถึงที่สุด ดวยบทวา ยถาธิมุตฺตา นี้ แสดงถึงความเปนผูมี
สัมปชัญญะในที่ทั้งปวง ดวยบทวา สปฺปฺญา นี้ แสดงถึงผูที่บําเพ็ญ
อัตหิตสมบัติใหบริบูรณ ตามนัยที่กลาวแลว ดํารงอยู จะเปนผูไมลําบากใน
การปฏิบัติ เพื่อประโยชนสุขแกผูอื่น ดวยบทวา อตนฺทิตา นี้.
อนึ่ง แสดงถึงความสมบูรณดวยสรณคมน ของพระเถระเหลานั้น
ดวยบทวา ยถาโคตฺตา นี้ เพราะระบุถึงเหลาพระอริยเจา ผูสัทธานุสารี.
แสดงสมาธิขันธ อันเปนประธานของสีลขันธ ดวยบทวา ยถาธมฺมวิหาริโน นี้.
ก็คุณของพระสาวกทั้งหลาย มีสรณคมน เปนเบื้องตน มีสมาธิเปน
ทามกลาง มีปญญาเปนปริโยสาน เพราะฉะนั้น คุณของพระสาวกแมทั้งหมด
จึงเปนอันทานแสดงแลว ดวยการแสดงคุณในเบื้องตน ทามกลางและปริโยสาน.
ก็สมบัติแหงคุณ เชนนี้ อันพระเถระเหลานั้นบรรลุแลวดวยสัมมาปฏิบัติใด เพือ่ จะแสดงสัมมาปฏิบัตินั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ตตฺถ ตตฺถวิปสฺสิตฺวา ดังนี้.
บทวา ตตฺถ ตตฺถ ไดแก ในเสนาสนะอันสงัดแลวมีปา โคนไม
และภูเขาเปนตนนั้น ๆ. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตตฺถ ตตฺถ ไดแก ในเวลา
แหงอุทาน เปนตนนั้น ๆ.
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บทวา วิปสฺสิตฺวา แปลวา เห็นแจงแลว. คือ ยังทิฏฐิวิสุทธิ
และกังขาวิตรณวิสุทธิ อันกําหนดนามรูป และกําหนดปจจัยใหถึงพรอม
บรรลุวิสุทธิที่ ๕ ตามลําดับแหงการพิจารณากลาปะเปนตน ยังวิปสสนาให
เขยิบสูงขึ้น ดวยสามารถแหงการบรรลุถึงยอด แหงปฏิปทาญาณ และทัสสนวิสุทธิ.
บทวา ผุสิตฺวา แปลวา ถึงแลว คือทําใหแจงแลว.
บทวา อจฺจุต ปท ไดแก พระนิพพาน อธิบายวา พระนิพพาน
นั้นทานเรียกวา อัจจุตะ เพราะเปนที่ ๆ ไมมีจุติ โดยที่พระนิพพานนั้นมีการ
ไมตองจุติเองเปนธรรมดา และโดยที่ผูบรรลุพระนิพพานแลว ไมมีเหตุอัน
ทําใหตองจุติ. และเรียกวา ปทะ เพราะความที่พระนิพพานนั้นไมเจือดวย
สังขตธรรมทั้งหลาย และเพราะเปนแดนอันผูมุงพระนิพพานนั้น พึงดําเนินไป.
บทวา กตนฺต ไดแก ที่สุดแหงกิจที่ตนทําเสร็จแลว อธิบายวา
อริยมรรคทีพ่ ระโยคาวจรเหลานั้น บรรลุแลว ชือ่ วา พระโยคาวจรการทําแลว
เพราะมรรคอันปจจัยของตนใหเกิดแลว สวนผลอันเปนที่สุดของพระอริยมรรค
นั้น ทานประสงคเอาวา กตันตะ ( ที่สุดแหงกิจอันตนทําแลว) อีกอยางหนึ่ง
สังขตธรรมทั้งหลาย ชือ่ วา กระทําแลว เพราะอันปจจัยทั้งหลายกระทําแลว
คือ ใหสําเร็จแลว. ที่สดุ แหงสังขตธรรมอันปจจัยกระทําแลว ชื่อวา พระนิพพาน เพราะเปนแดนสลัดออกซึ่งสังขตธรรมนั้น. ซึ่งที่สุดแหงกิจอันตน
ทําสําเร็จเสร็จแลวนั้น.
บทวา ปจฺจเวกฺขนฺตา ความวา พิจารณาขอปฏิบัติเฉพาะอริยผล
และนิพพาน ดวยวิมุตติญาณทัสสนะวา อริยผลนี้ อันเราบรรลุแลวหนอ ดวย
การบรรลุอริยมรรค อสังขตธาตุ อันเราบรรลุแลว ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง
กิจ ๑๖ อยาง มีปริญญากิจเปนตนอันใด ที่พระอริยเจาควรการทํา ชื่อวา
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อันทานทําแลว เพราะอันพระอริยบุคคลผูตั้งอยูในผลอันเลิศ ใหสําเร็จแลว
คือ ใหสําเร็จเสร็จสิ้นแลว ดวยสามารถแหงการแทงตลอดสัจจธรรม พิจารณา
อยูซึ่งโสฬสกิจนั้น อันทานทําแลวอยางนี้. ดวยบทวา ปจฺจเวกฺขนฺตา นี้
ทานแสดงถึงการพิจารณากิเลสที่ละไดแลว. สวนการพิจารณา ๑๙ อยาง มี
อิตรปจจเวกขณะเปนตน ยอมชื่อวาเปนอันทานแสดงแลว โดยนัยกอน.
คําวา อิม ในบทวา อิมมตฺถ นี้ ทานกลาวไวโดยประสงควา
เนื้อความแหงเถรคาถา และเถรีคาถาทั้งสิ้น ใกลเคียง และปรากฏชัดเจน
ทั้งแกตน และแกพระมหาเถระผูเปนธรรมสังคาหกาจารย ที่มาประชุมกันแลว
ในที่นั้น เหลาอื่น. บทวา อตฺถ ไดแก เนื้อความอันปฏิสังยุตดวยโลกิยะ
และโลกุตระ ทั้งที่นอมเขาไปสูตน นอมเขาไปสูผูอื่น อันขาพเจาจะกลาว
ดวยคาถาทั้งหลาย มีอาทิวา ฉนฺนา เม กุฏิกา ดังนี้.
บทวา อภาสึสุ ความวา กลาวแลวโดยผูกเปนคาถา. ประกอบ
ความวา ทานทั้งหลายจงฟงคาถาทั้งหลาย อันนอมเขาไปในตนของพระเถระ
เหลานั้น ผูมีตนอันอบรมแลว อันขาพเจาจะกลาวตอไป ณ บัดนี้. ทาน
พระอานนท ผูเปนธัมมภัณฑาคาริก แสดงความนี้ไววา ก็พระมหาเถระ
เหลานั้น เมื่อกลาวอยูอยางนี้ ชื่อวา นอมเขาไปโดยสวนเดียว ซึ่งศาสนธรรม
(คําสอน) ดวยคาถาทั้งหลาย อันประกาศความปฏิบัติชอบของตน (และ)
ชักชวนผูอื่น ในการปฏิบัติชอบนั้น ดวยการทําใหเปนแจง (แสดงธรรม)
และพึงทราบวา เมื่อแสดงอยางนั้น ยอมแสดงใหเห็นถึงการยกยองเชิดชูพระเถระเหลานั้น ดวยคาถาเหลานั้น และยกถอยคําของพระเถรีและพระเถระเหลานั้น
ขึ้นตั้งโดยเปนนิทาน ใหเปนหลักฐานสืบไป.
จบนิทานกถาวรรณนา
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เอกนิบาต
เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. เสภูติเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุภตู ิเถระ
[๑๓๘] ไดยินวา ทานพระสุภูติเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้ วา
ดูกอนฝน กุฎีเรามุงดีแลว มีเครือ่ งปองกัน
อันสบาย มิดชิดดี ทานจงตกลงมาตามสะดวกเถิด
จิตของเราตั้งมั่นดีแลว หลุดพนแลว เราเปนผูมี
ความเพียรอยู เชิญตกลงมาเถิดฝน.

เอกนิบาตอรรถวรรณนา
วรรควรรณนาที๑่
อรรถกถาสุภูติเถรคาถา
บัดนี้ (ขาพเจา จะเริ่ม) พรรณนาความแหงเถรคาถาทั้งหลาย อัน
เปนไปแลว โดยนัยมีอาทิวา ฉนฺนา เม กุฏิกา ดังนี้. ก็เพราะเหตุที่
เมื่อขาพเจา กลาวประกาศความเปนไปแหงเรื่องราวของคาถาเหลานั้น ๆ การ
พรรณนาความนี้ จึงจะปรากฏและรูไ ดงาย ฉะนั้น ขาพเจา จักประกาศ
เหตุเกิดแหงเรื่องไวในคาถานั้น ๆ แลวทําการพรรณนาความ.
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บรรดาคาถาเหลานั้น คาถาวา ฉนฺนา เม กุฏิกา เปนตน
มีเรื่องราวเปนอยางไร ? ขาพเจาจะกลาว (พรรณนา) ดังตอไปนี้ ดังได
สดับมา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผูเปนนาถะของโลก
ยังไมเสด็จอุบัติขึ้น ในที่สุดแหงแสนกัปแตภัทรกัปนี้ บุตรคนหนึ่งเกิดแลว
แกพราหมณผูมหาศาลคนหนึ่งในนครชื่อหังสวดี พราหมณไดตั้งชื่อบุตรนั้นวา
"นันทมาณพ" นันทมาณพเจริญวัยแลว เรียนไตรเพท เมื่อไมเห็นสิ่งที่เปน
สาระในไตรเพทนั้น จึงบวชเปนฤษี (อยู) ที่เชิงเขา พรอมดวยมาณพ
๔๔,๐๐๐ ผูเ ปนบริวารของตน ยังสมาบัติ ๘ และอภิญญา ๕ ใหเกิดแลว.
ทั้งยังบอกกัมมัฏฐานแกอันเตวาสิกทั้งหลายอีกดวย. แมอันเตวาสิกเหลานั้น
ตางก็ไดฌาน โดยกาลไมนานเลย.
ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ เสด็จ
อุบัติแลวในโลก อาศัยหังสวดีนครประทับอยู วันหนึ่ง ทรงตรวจดูหมูสัตว
ในเวลาใกลรงุ ทรงเห็นอุปนิสัยแหงพระอรหัต ของเหลาชฎิลผูเปนอันเตวาสิก
ของนันทดาบส และความปรารถนาตําแหนงสาวก อันประกอบไปดวยองค
สองของนันทดาบส จึงทรงกระทําการปฏิบัติพระสรีระแตเชาทีเดียว ทรงถือ
บาตรและจีวร ไมทรงชวนภิกษุอื่นไร ๆ เปนดุจสีหะ เสด็จไปเพียงผูเดียว
เมื่ออันเตวาสิกของนันทดาบส ไปหาผลาผล เมือ่ นันทดาบส มองเห็นอยู
นั่นแล เสด็จลงจากอากาศ ประทับยืนอยูที่พื้นดิน โดยทรงพระดําริวา
ขอนันทดาบสจงรูความเปนพระพุทธเจาของเรา ดังนี้.
นันทดาบส เห็นพุทธานุภาพ และความบริบูรณแหงพระลักษณะ
พิจารณาดูมนตสําหรับทํานายลักษณะ แลวรูวา ขึ้นชื่อวา ผูประกอบดวย
ลักษณะเหลานี้ เมื่ออยูครอบครองเรือน จะเปนพระเจาจักรพรรดิ เมื่อบวช
จะไดเปนพระสัพพัญูพุทธเจา ผูตัดวัฏฏะในโลกไดขาด. บุรุษอาชาไนยผูนี้
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จักเปนพระพุทธเจาโดยไมตองสงสัย แลวการทําการตอนรับ ไหวโดยเบญจางคประดิษฐ แลวปูอาสนะถวาย.
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จประทับนั่ง บนอาสนะที่ดาบสปูลาดไวแลว.
ฝายนันทดาบส เลือกอาสนะที่สมควรแกตน แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
สมัยนั้น ชฎิล ๔๔,๐๐๐ คน ถือเอาผลาผลมีรสโอชะ ลวนแตประณีต
มาถึงสํานักของอาจารย มองดูอาสนะที่พระพุทธเจา และอาจารยนั่งแลว พูดวา
ขาแตทานอาจารย พวกขาพเจาทั้งหลาย วิจารณกันวา ในโลกนี้ ไมมีใคร
ใหญกวาทาน แตชะรอยบุรุษผูนี้ จักใหญกวาทาน.
นันทดาบสกลาววา พอคุณ พวกทานพูดอะไร (อยางนั้น ) พวกทาน
ประสงคจะเปรียบ เขาสิเนรุราช ซึ่งสูง ๖๘๐,๐๐๐ โยชน กับเมล็ดพันธุ
ผักกาด พวกทานอยาเอาเราเขาไปเปรียบ กับพระสัพพัญูพุทธเจาเลย.
ลําดับนั้น ดาบสเหลานั้น คิดวา ถาทานผูนี้ จักเปนคนต่ําตอย
อาจารยของพวกเราคงไมหาซึ่งขอเปรียบเทียบอยางนี้ บุรุษอาชาไนยผูนี้ ใหญ
ขนาดไหนหนอ ดังนี้แลว พากันหมอบลงแทบเทา แลวนมัสการดวย
เศียรเกลา.
ลําดับนั้น อาจารยกลาวกะดาบสเหลานั้นวา พอทั้งหลาย ไทยธรรม
อันสมควรแกพระพุทธเจาทั้งหลายของเราไมมี และพระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จ
มาในเวลาภิกษาจาร เพราะฉะนั้น พวกเราจักถวายไทยธรรมตามกําลังความสามารถ พวกทานจงนําเอาผลาผลอันประณีต บรรดามีที่ทานทั้งหลายนํามาแลว
มาเถิด ดังนีแ้ ลว ใหนําผลาผลมา ลางมือแลวใสลงในบาตรของพระตถาคตเจา ดวยตนเอง.
เพียงเมื่อพระศาสดา ทรงรับผลาผลเทานั้น เทวดาทั้งหลายก็ใสโอชะ
อันเปนทิพยลงไป. ดาบสกรองน้ําถวายดวยตนเองทีเดียว.
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ลําดับนั้นเมื่อพระศาสดา เสวยเสร็จแลว ดาบสผูเปนอาจารยจึงเรียก
อันเตวาสิกทั้งหมดมา กลาวสาราณียกถาในสํานักของพระศาสดา นั่งแลว.
พระศาสดาดําริวา ขอภิกษุสงฆจงมา. ภิกษุทั้งหลาย ที่เปนพระ
ขีณาสพประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ รูป รูค วามดําริของพระศาสดาแลว พากันมา
ถวายบังคมพระศาสดา แลวยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง.
นันทดาบส เรียกอันเตวาสิกทั้งหลายมาแลว พูดวา ดูกอ นพอทั้งหลาย
แมอาสนะที่พระพุทธเจาประทับนั่งแลว ก็ต่ํา อีกทั้งอาสนะ ของพระสมณะ
๑๐๐,๐๐๐ รูปก็ไมมี วันนี้ ทานทั้งหลายควรกระทําสักการะ แดพระผูมีพระ
ภาคเจา และพระภิกษุสงฆใหโอฬาร ทานทั้งหลาย จงนําดอกไมอันสมบูรณดวย
สีและกลิ่นมาจากเชิงเขา. ดาบสทั้งหลายนําดอกไมที่สมบูรณดวยสีและกลิ่นมา
โดยครูเดียวเทานั้น ปูอาสนะดอกไม ประมาณ ๑ โยชน ถวายพระพุทธเจา
แลว. เพราะเหตุที่วิสัยของทานผูมีฤทธิ์ เปนอจินไตย. สําหรับพระอรรคสาวก
มีเนื้อที่ประมาณ ๓ คาวุต. สําหรับภิกษุทั้งหลายที่เหลือ มีเนื้อที่ประมาณ
กึ่งโยชนเปนตนเปนประเภท สําหรับสงฆนวกะ ไดมีเนื้อที่ประมาณ ๑ อุสภะ.
เมื่อดาบสทั้งหลาย ปูอาสนะเสร็จแลวอยางนี้ นันทดาบส ยืนประคอง
อัญชลีอยูเบือ้ งหนาพระตถาคต แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอ
พระองคจงเสด็จขึ้นสูอาสนะดอกไม นี้ เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข แก
ขาพเจาตลอดกาลนาน. พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งบนอาสนะดอกไมแลว.
เมื่อพระศาสดาประทับนั่งแลวอยางนี้ ภิกษุทั้งหลายรูอาการของพระศาสดา
แลวจึงนั่ง บนอาสนะที่ถึงแลวแกตน ๆ.
นันทดาบส ถือฉัตรดอกไมใหญ ยืนกัน้ ถวายบนพระเศียร ของ
พระตถาคตเจา. พระศาสดาทรงดําริวา สักการะนี้ของดาบสทั้งหลายจงมีผล
มาก แลวเขานิโรธสมาบัติ แมภิกษุทั้งหลายรูวาพระศาสดาเขาสมาบัติแลว
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จึงพากันเขาสมาบัติ. เมือ่ พระตถาคตเจา ประทับนั่ง เขานิโรธสมาบัติตลอด
๗ วัน เมื่อถึงเวลาภิกขาจาร อันเตวาสิกทั้งหลาย ตางบริโภคมูลผลาผลในปา
ในเวลาที่เหลือ ก็ยืนประคองอัญชลี แดพระพุทธเจา.
สวนนันทดาบส ไมยอมไปภิกษาจาร ทรงฉัตรดอกไม (ถวายพระศาสดา) ยังเวลาใหลวงไปดวยปติสุขอยางเดียว ตลอด ๗ วัน. พระศาสดา
ตรัสสั่งพระสาวกรูปหนึ่ง ผูประกอบไปดวยองค ๒ คือ องคแหง
ภิกษุผูอยูโดยไมกิเลส และองคแหงภิกษุผูเปนทักขิไณยบุคคล วา เธอจง
กระทําอนุโมทนาถึงอาสนะที่สําเร็จดวยดอกไม แกหมูฤาษี. ภิกษุรูปนั้น มีใจ
ยินดีแลว ดุจทหารผูใหญ ไดรับพระราชทานลาภใหญ จากสํานักของพระเจา
จักรพรรดิ (เลือกสรร) เฉพาะพุทธวจนะ. คือ พระไตรปฏก มาทําอนุโมทนา.
ในที่สุดแหงเทศนาของภิกษุนั้น พระศาสดาทรงแสดงธรรมดวยพระองคเอง.
ในเวลาจบเทศนา ดาบส ๔๔,๐๐๐ ทั้งหมดบรรลุพระอรหัตแลว
พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถออก ตรัสวา เธอทั้งหลาย จงเปนภิกษุมาเถิด
ผมและหนวดของดาบสเหลานั้น อันตธานไปในทันใดนั้นเอง. บริขาร ๘
สวมใสอยูแลวในกาย (ของดาบสเหลานั้น ) ครบถวน. ดาบสเหลานั้นเปนดุจ
พระเถระผูมีพรรษา ๖๐ แวดลอมพระศาสดาแลว. สวนนันทดาบส ไม
ไดบรรลุคุณพิเศษ เพราะมีจิตฟุงซาน. ไดยินวา นันทดาบสนั้น จําเดิม
แตเริ่มฟงธรรม ในสํานักของพระเถระ ผูอยูอยางปราศจากกิเลส ไดเกิดจิตตุปบาทขึ้นวา โอหนอ แมเราพึงไดธุระ อันพระสาวกนี้ไดแลว ในศาสนาของ
ของพระพุทธเจา ผูจะเสด็จอุบัติในอนาคตกาล.
ดวยปริวิตกนั้น นันทดาบสจึงไมสามารถทําการแทงตลอดมรรค
และผลได. แตทานไดถวายบังคมพระตถาคตเจา แลวยืนอยูเฉพาะพระพักตร
กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ภิกษุผูกระทําอนุโมทนาถึงอาสนะที่ทําดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 37

ดอกไม ตอหมูฤาษี นี้ มีชื่ออยางไร ในศาสนาของพระองค. พระศาสดา
ตรัสตอบวา ภิกษุนั้น ชื่อวาถึงแลวซึ่งเอตทัคคะ ในองคแหงภิกษุผูอยูอยาง
ไมมีกิเลส และในองคแหงภิกษุผูเปนพระทักขิไณยบุคคล. ทานไดทําความ
ปรารถนาไววา ขาแตพระองคผูเจริญ สักการะนี้ใดที่ขาพระองค ผูเขาไปทรง
ไว ซึ่งฉัตร คือ ดอกไม ตลอด ๗ วัน กระทําแลวดวยอธิการนั้น ขาพระ
องคไมปรารถนาสมบัติอื่น แตในอนาคตกาล ขอขาพระองคพึงเปนสาวกผู
ประกอบดวยองค ๒ ดุจพระเถระนี้ ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองค
หนึ่งเถิด. พระศาสดา ทรงสงอนาคตังสญาณไปตรวจดูอยูวา ความปรารถนา
ของดาบสนี้ จักสําเร็จหรือไมหนอ ทรงตรวจดูอยู ทรงเห็นความปรารถนา
ของดาบสจะสําเร็จ โดยลวงแสนกัปไปแลว จึงตรัสวา ความปรารถนาของ
ทานจักไมเปนโมฆะ ในอนาคตกาล ผานแสนกัปไปแลว พระพุทธเจา
พระนามวา โคดม จักเสด็จอุบัติขึ้น ความปรารถนาของทานจักสําเร็จในสํานัก
ของพระพุทธเจา พระนามวา โคตมะนั้น แลวตรัสธรรมกถา ทรงแวดลอมไป
ดวยภิกษุสงฆแลวแลนไปสูอากาศ (เหาะไปแลว).
นันทดาบส ไดยืนประคองอัญชลี อุทิศเฉพาะพระศาสดา และภิกษุ
สงฆ จนกระทั่งลับคลองจักษุ. ในเวลาตอมา ทานเขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรม
ตามกาลเวลา. มีฌานไมเสื่อมแลวทีเดียว ทํากาละไปบังเกิดในพรหมโลก.
และจุติจากพรหมโลกนั้นแลว บวชอีก ๕๐๐ ชาติ ไดเปนผูมีการอยูปาเปน
วัตร. แมในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ ก็ได
บวช เปนผูม ีการอยูปาเปนวัตร บําเพ็ญคตปจจาคตวัตร ใหบริบูรณแลว.
ไดยินวา ผูที่ไมไดบําเพ็ญวัตรนี้ ชื่อวา จะบรรลุถึงความเปนพระมหาสาวกไม
ไดเลย ทานบําเพ็ญคตปจจาคตวัตร อยูถึง ๑๒๐ ป ทํากาละแลว
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บังเกิดในภพดาวดึงส ในเทวโลก ชั้นกามาพจร. สมดังคําที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาชื่อ นิสภะ
เราไดสรางอาศรมไวที่ภูเขานิสภะนั้น อยางสวยงาม
สรางบรรณศาลาไว ในกาลนั้น เราเปนชฎิล มีนาม
วาโกลิยะ มีเดชรุงเรือง ผูเดียวไมมีเพื่อน อยูที่
ภูเขาชื่อนิสกะ เวลานัน้ เราไมบริโภคผลไม เหงามัน
และใบไม ในกาลนั้น เราอาศัยใบไมเปนตนที่เกิดเอง
และหลนเอง เลี้ยงชีวติ เรายอมไมยังอาชีพใหกําเริบ
แมจะสละชีวิต ยอมยังจิตของตนใหยินดี เวนอเนสนา
จิตสัมปยุตดวยราคะเกิดขึ้นแลวแกเราเมื่อใด เมื่อนั้น
เราบอกตนเองวา เราผูเดียวทรมานจิตนั้น ทานกําหนัด
ในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ขัดเคืองใน
อารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง และหลงใหลใน
อารมณเปนที่ตั้งแหงความหลงใหล จงออกไปเสียจาก
ปา ที่อยูนี้เปนของทานผูบริสุทธิ์ ไมมมี ลทิน มีตบะ
ทานอยาประทุษรายผูบ ริสุทธิ์เลย จงออกไปเสียจากปา
เถิด ทานจักเปนเจาของเรือน ไดสิ่งที่ควรไดเมื่อใด
ทานอยายินดี แมทั้ง ๒ อยางนั้นเลย จงออกไปจากปาเถิด เปรียบเหมือนฟนเผาศพ ใชทํากิจอะไร ๆ
ที่ไหนไมได ไมนั้นเขาไมไดสมมติวา เปนไมในบาน
หรือในปา ฉันใด ทานก็เปรียบเหมือนฟนเผาศพ
ฉันนั้น จะเปนคฤหัสถก็ไมใช จะเปนสมณะก็ไมใช
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วันนี้ ทานพนจากเพศทั้งสอง จงออกไปจากปาเสียเถิด
ขอนีพ้ ึงมีแกทานหรือหนอ ใครจะรูขอนีข้ องทาน
ใครจะนําธุระของทานไปไดโดยเร็ว เพราะทานมาก
ไปดวยความเกียจคราน วิญูชนจักเกลียดทาน
เหมือนชาวเมืองเกลียดของไมสะอาดฉะนั้น ฤาษี
ทั้งหลายจักคราทานมา ประทวงทุกเมื่อ วิญูชนจัก
ประกาศทานวา มีศาสนาอันกาวลวงแลว ก็เมือ่ ไมได
การอยูรวม ทานจักเปนอยูอยางไรได ชางมีกําลัง
เขาไปหาชางกุญชรตกมัน ๓ ครั้ง เกิดในตระกูลชาง
มาตังคะ มีอายุ ๖๐ ดอยกําลังแลว ถูกนําออกจากโขลง
มันถูกขับออกจากโขลงแลว ยอมไมไดความสุขสําราญ
เปนสัตวมีทุกข โศกเศรา ซบเซาหวั่นไหวอยู ฉันใด
ชฏิลทั้งหลายจักขับแมทานผูมีปญญาทรามออก ทาน
ถูกชฎิลเหลานั้นขับไลแลว จักไมไดความสุขสําราญ
ฉันนั้น ทานเพรียบพรอมแลว ดวยลูกศร คือความโศก ทั้งกลางวันและกลางคืน จักถูกความเรารอน
แผดเผา เหมือนชางลูกขับออกจากโขลง ฉะนั้น
เบาทองยอมไมถูกเผาไหมที่ไหน ๆ ฉันใด ทานมีศีล
วิบัตแิ ลว ก็ฉันนัน้ จักไมทํากิเลสใหไหมได ในที่
ไหน ๆ แมทานจะอยูครองเรือน ก็จักเปนอยูอยางไร
ได แมทรัพยอันเปนของมารดาบิดา ที่เก็บไวแลวของ
ทานก็ไมมี ทานตองทํางานเอง ชนิดอาบเหงื่อตางน้ํา
จักมีชีวิตอยูในเรือนอยางนี้ ทานไมชอบใจกรรมที่ดี
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เราหามใจอันหมักหมมดวยสังกิเลสอยางนี้ ในที่นนั้
เรากลาวธรรมกถานานาชนิด หามจิตจากบาปธรรม
เมื่อเรามีปติอยูดวยความไมประมาทอยางนี้ เวลา ๓
หมืน่ ป ลวงเลยเราผูอยูในปาใหญไปแลว พระสัมมา
สัมพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ทรงเห็นเรา
ผูยินดีแลวในความไมประมาท ผูแสวงหาประโยชน
อันอุดม จึงเสด็จมายังสํานักของเรา. พระพุทธเจาผูมี
พระรัศมี ดังสีทองชมพูนุท ประมาณมิได ไมมใี คร
เปรียบ ไมมใี ครเสมอดวยพระรูปพระโฉม เสด็จ
จงกรมอยูบนอากาศในเวลานั้น พระพุทธเจาผูไมมี
ใครเสมอดวยพระญาณ เสด็จจงกรมอยูบ นอากาศใน
เวลานั้น ดังพญารังมีดอกบานสะพรั่ง เหมือนสายฟา
(แลบ) ในกลุมเมฆ พระองคเสด็จจงกรมอยูบนอากาศ
ในเวลานั้น ดุจพญาราชสีหตัวไมเกรงใคร ดุจพญาชาง
ตัวองอาจ ดุจพญาเสื่อโครงตัวไมครั่นคราม พระพุทธเจา
ผูมพี ระรัศมีดังสิงคี สองสวางดังถานเพลิงไมตะเคียน
มีพระรัศมีโชติชว งดังดวงแกวมณี เสด็จจงกรมอยูบน
อากาศในเวลานั้น พระพุทธเจามีพระรัศมีเปรียบดัง
เขาไกรลาสอันบริสุทธิ์ เสด็จจงกรมอยูบนอากาศใน
เวลานั้น ดังพระจันทรในวันเพ็ญ ดุจพระอาทิตยใน
เวลาเที่ยง เวลานั้น เราไดเห็นพระองคเสด็จจงกรมอยู
บนอากาศ จึงคิดอยางนี้วา สัตวผูนี้เปนเทวดาหรือวา
เปนมนุษย นระเชนนี้ เราไมเคยไดยินไดฟง หรือ
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ไดพบเห็นบนแผนดิน ชะรอยจะเปนอํานาจเวทมนตร
ผูนี้คงจักเปนพระศาสดา ครั้นเราคิดอยางนี้แลว ได
ยังจิตของตนใหเลื่อมใส เรารวบรวมเอาดอกไมและ
ของหอมตางๆ ไวในเวลานั้น ไดปูลาดอาสนะดอกไม
อันวิจิตรดี เปนที่รื่นรมยใจ แลวไดทูลคํานี้กะ
พระพุทธเจาผูเลิศกวานระผูเปนสารถี วา ขาแตพระ
วีระ อาสนะอันสมควรแกพระองคนี้ ขาพระองค
ปูถวายไวแลว ขอไดทรงโปรดยังจิตของขาพระองค
ใหรา เริง ประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมเถิด พระผูมพี ระภาคเจา ผูไมทรงหวาดหวั่น ดังพญาไกรสร
ประทับนั่งบนอาสนะดอกโกสุมอันประเสริฐนั้น เปน
เวลา ๗ คืน ๗ วัน. พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก
เสด็จออกจากสมาธิแลว เมื่อทรงพยากรณธรรมของ
เรา ไดตรัสพระพุทธพจน ดังนี้วา ทานจงเจริญพุทธานุสติอันยอดเยี่ยมกวาภาวนาทั้งหลาย ครั้นเจริญ
พุทธานุสตินี้แลว จักยังมนัสใหสมบูรณ จักรื่นรมย
ในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป จักไดเปนจอมเทวดา
เสวยเทวสมบัติถึง ๘๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
อยูในแวนแควน ๑,๐๐๐ ครั้ง จักไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได จักไดเสวยสมบัติ
นั้นทั้งหมด นี้เปนผลแหงการเจริญพุทธานุสติ เมื่อ
ทองเที่ยวอยูในภพนอยภพใหญ จักไดโภคสมบัติเปน
อันมาก จักไมมคี วามบกพรองดวยโภคะ นี้เปนผลแหง
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(การเจริญ) พุทธานุสติ แม (สิ้นเวลา) แสนกัป
พระศาสดาทรงพระนามวา โคตมะ โดยพระโคตร ผู
ทรงสมภพในองคของพระเจาโอกากราช จักเสด็จ
อุบัตใิ นโลก. ทานสละทรัพย ๘๐ โกฏิ ขาทาสและ
กรรมกรเปนอันมาก จักบวชในศาสนาของพระผูมี
พระภาคเจา พระนามวา โคดม จักยังพระสัมมา
สัมพุทธเจาโคดม ศายบุตร ผูประเสริฐใหโปรดปราน
จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา "สุภูติ"
พระศาสดา พระนามวาโคดม ประทับนั่งทามกลาง
ภิกษุสงฆแลว จักทรงตั้งทานวาเปนเลิศใน ๒
ตําแหนง คือ ในคุณคือความเปนพระทักขิไณยบุคคล ๑
ในการอยูโดยไมมีขาศึก ๑ พระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูมพี ระนามสูงสุดกวาสัตวผูเกิดในน้ํา (และบนบก)
[ผูเปนมหาวีระ) ครั้นตรัสดังนี้แลว เสด็จเหาะขึ้นสู
อากาศ ดุจพญาหงสในทิฆัมพร เราอันพระโลกนาถ
พร่ําสอนแลว ถวายบังคมพระตถาคตเจา มีจิตเบิกบาน
เจริญพุทธานุสติอันสูงสุดทุกเมื่อ ดวยกุศลกรรมที่
เราทําดีแลวนั้น และดวยการตั้งเจตนาไว เราละกาย
มนุษยแลว ไดไปสูภพดาวดึงส ไดเปนจอมเทพ เสวย
ทิพยสมบัติ ๘๐ ครั้ง และไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๑,๐๐๐ ครั้ง ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย โดย
คณานับมิได ไดเสวยสมบัติเปนอันดี นี้เปนผลแหง
(การเจริญ) พุทธานุสติ เมื่อทองเที่ยวอยูในภพนอย
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ภพใหญ เรายอมไดโภคสมบัติมาก เราไมมีความ
บกพรองดวยโภคะเลย นี้เปนผลแหง (การเจริญ)
พุทธานุสติ ในแสนกัปแตกัปนี้ เราไดทาํ กรรมใดไว
ในกาลนั้น ดวยผลแหงกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหง (การเจริญ) พุทธานุสติ คุณพิเศษ
เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๙ และอภิญญา ๖
เราไดทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดกระทําเสร็จแลว ฉะนี้แล.
ทราบวา พระสุภูติเถระเจา ไดกลาวคาถาเหลานี้ ดวยประการฉะนี้แล
ก็นันทดาบสนั้น เสวยทิพยสมบัติ ดวยสามารถแหงการเกิด สลับ
กันไปในดาวดึงสพิภพ จุติจากดาวดึงสพิภพนั้นแลว เปนพระเจาจักรพรรดิ
และเปนเจาประเทศราชในมนุษยโลก นับ ๑,๐๐๐ ครั้ง เสวยมนุษยสมบัติอัน
โอฬาร ตอมาในพระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เกิดเปน
นองชายของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในเรือนของสุมนเศรษฐี ณ กรุงสาวัตถี
ไดมีนามวา "สุภูติ"
สมัยนั้น พระผูม ีพระภาคเจาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก
ทรงประกาศธรรมจักร เสด็จไปยังกรุงราชคฤหโดยลําดับ ทรงกระทําการ
อนุเคราะหสัตวโลก โดยการรัมมอบพระวิหารเวฬุวันเปนตน ในกรุงราชคฤห
นั้น อาศัยกรุงราชคฤหประทับอยูในปาสีตวัน. ครั้งนั้น ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ถือเอาเครื่องมือของผูหมั่นขยันในพระนครสาวัตถี สรางเรือนของ
เศรษฐีชาวเมืองราชคฤห สดับขาวการเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจา จึงเขาไป
เฝาพระศาสดา ผูเสด็จประทับอยู ณ ปาสีตวัน ดํารงอยูแลวในโสดาปตติผล
โดยการเขาเฝาครั้งแรกทีเดียว แลวทูลขอใหพระศาสดาเสด็จมากรุงสาวัตถีอีก
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ใหสรางพระวิหาร โดยการบริจาคทรัพย ๑ แสน ไวในที่หางกันโยชนหนึง่ ๆ
ในระยะทาง ๔๕ โยชน ถัดจากกรุงสาวัตถีนั้น ซื้อที่สวนของพระราชกุมาร
ทรงพระนามวา เชตะ ประมาณ ๘ กรีส โดยมาตราวัดหลวง ดวยการเอาทรัพย
ปูลาดไปเปนโกฎิ ๆ. ในวันที่พระศาสดาทรงรับพระวิหาร สุภูติกุฎมพีนี้ไดไป
พรอมกับทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีฟงเทศนาแลว ไดมีศรัทธา (ปสาทะ)
บรรพชาแลว.
ทานอุปสมบทแลว ทํามาติกา ๒ ใหคลองแคลว ใหอาจารยบอก
กัมมัฏฐาน บําเพ็ญสมณธรรมในปา เจริญวิปสสนา มีเมตตาฌานเปนบาท
บรรลุพระอรหัตแลว. ก็เพราะเมื่อทานแสดงธรรม ยอมแสดงธรรมไมเจาะจง
ตามทํานองที่พระศาสดาทรงแสดงแลว ฉะนั้น ทานจึงไดนามวา เปนผูเลิศ
กวาภิกษุผูอยูโดยไมมีขาศึก. เมื่อเที่ยวบิณฑบาต ก็เขาฌานแผเมตตาไปทุกๆ
บาน ออกจากฌานแลวจึงรับภิกษา ดวยคิดวา. โดยวิธีนี้ ทายกทั้งหลาย จักมี
ผลมาก. เพราะฉะนั้น ทานจึงชื่อวา เปนผูเลิศกวาทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา พระสุภูติเลิศกวาภิกษุ
สาวกของเรา ผูมีปกติอยูดวยความไมมีกิเลส พระสุภูติเลิศกวาพวกภิกษุสาวก
ของเรา ผูเปนทักขิไณยบุคคล ดังนี้.
พระมหาเถระนี้ ตั้งอยูในพระอรหัตผลแลว ถึงทีส่ ุดแหงผลของ
บารมีที่ตนไดบําเพ็ญแลว เปนผูฉลาดปราดเปรื่องในโลก เที่ยวจาริกไป
ตามชนบท เพื่อบําเพ็ญประโยชนแกชนหมูมาก ถึงกรุงราชคฤหแลวโดยลําดับ
ดวยประการฉะนี้.
พระเจาพิมพิสาร ทรงสดับการมาของพระเถระแลว เสด็จไปหา
ไหวแลว ตรัสวา ทานผูเจริญ นิมนตทานอยูในที่นี้แหละ ทรงพระดําริวา
เราจักสรางที่อยูถวาย ดังนี้แลว เสด็จหลีกไปแลวก็ทรงลืมเสีย. พระเถระ
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เมื่อไมไดเสนาสนะ ก็ยังเวลาใหผานไปในอัพโภกาส (กลางแจง) ดวยอานุภาพ
ของพระเถระ ฝนไมตกเลย.
มนุษยทั้งหลาย ถูกภาวะฝนแลง บีบคั้น คุกคาม จึงพากันไปทําการ
รองทุกข ทีป่ ระตูวังของพระราชา พระราชาทรงใครครวญดูวา ดวยเหตุไร
หนอแล ฝนจึงไมตก แลวทรงพระดําริวา ชะรอยพระเถระจะอยูกลางแจง
ฝนจึงไมตก แลวรับสั่งใหสรางกุฎีมุงดวยใบไมถวายพระเถระ แลวรับสั่งวา
" ทานผูเจริญ นิมนตทานอยูในบรรณกุฎี นี้แหละ" ไหวแลว เสด็จหลีกไป.
พระเถระ เขาไปสูกุฎี แลวนั่งขัดสมาธิบนอาสนะที่ปูลาดดวยหญา.
ก็ในครั้งนั้น ฝนหยาดเม็ดลงมาเล็ก ๆ นอย ๆ ไมยังสายธารใหชุมชื่นทั่วถึง.
ลําดับนั้น พระเถระประสงคจะบําบัดภัยอันเกิดแตฝนแลง แกชาวโลก
จึงประกาศความไมมีอันตราย ที่เปนวัตถุภายในและภายนอกของตน จึงกลาว
คาถาวา
กระทอของเรามุงแลว สะดวกสบายปราศจาก
ลม ดูกอนฝน ทานจงตกตามสบายเถิด จิตของเรา
ตั้งมั่นแลว หลุดพนแลว เรามีความเพียรเครื่องเผากิเลสอยู ดูกอนฝน ทานจงตกเถิด ดังนี้.
ฉนฺน ศัพทในคาถานั้น มาแลวในความเหมาะสม ดังในประโยค
มีอาทิวา เด็กหญิงคนนั้น เหมาะสมกับเด็กชายคนนี้ และดังประโยคมีอาทิวา
ไมเหมาะสม (คือ) ไมสมควร. มาแลวในสังขยาพิเศษ ที่ทําถอยคําให
สละสลวย ดังในประโยคมีอาทิวา ฉนฺน เตฺวว ผคฺคุณผสฺสายตนาน.
มาแลวในความวายึดถือ ดังในประโยคมีอาทิวา ฝน คือ กิเสสยอมรั่วรดผูที่
ยึดถือ ยอมไมรั่วรด ผูป ราศจากกิเลส. มาในความวา นุงหมดังในประโยค
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มีอาทิวา แมเรา ก็ยังไมไดนุงหม จักทําอะไรใหทานได. มาในตนบัญญัติ ดังใน
ประโยคมีอาทิวา ทานฉันนะ ไดประพฤติอนาจาร. มาในความวา มุงบังดวย
หญาเปนตน ดังในประโยควา เรามุงบังไวหมดแลว เรามุงบังไวเรียบรอยแลว
และดังในประโยควา เรามุงบังกระทอมไวแลว กอไฟไวแลว. แมในคาถานี้
พึงทราบวา มาในความหมายวา มุงบังดวยหญาเปนตนอยางเดียว เพราะฉะนั้น
จึงมีอธิบายวา กุฎีที่มุงบังแลวดวยหญา หรือใบไม ชื่อวา มุงบังไวดีแลว
ทีเดียว โดยประการที่ฝนจะไมรั่ว คือฝนจะไมหยดลงมา ไดแก รั่วรดไมไดเลย.
เม ศัพทมาแลวใน กรณะ (ตติยาวิภัตติ) ดังในประโยคมีอาทิวา
บัดนี้ ไมควรเลย ที่จะประกาศธรรมที่เราไดบรรลุแลวโดยแสนยาก อธิบายวา
มีความหมายเทากับ มยา (อันเรา).
มาแลว ในความวา มอบให ดังในประโยคมีอาทิวา ขาแต
พระองคผูเจริญ ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงแสดงธรรมแกขาพระองคนั้น โดย
ยอ อธิบายวา มีความหมายเทากับ มยฺห (แกขาพระองค). มาแลวในอรรถ
แหงฉัฏฐีวิภัตติ ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กอนแตกาลตรัสรู
เมื่อเรายังเปนพระโพธิสัตว ยังไมไดตรัสรู ดังนี้ แมในคาถานี้ พึงทราบวา
ใชในอรรถแหงฉัฏฐีวิภัตติอยางเดียว อธิบายวา มีความหมายเทากับ มม.
ขึ้นชื่อวา สิง่ ไร ๆ ที่จะพึงยึดถือวา เปนของเรา ยอมไมมีแกพระขีณาสพ
ทั้งหลาย เพราะพระขีณาสพเหลานั้น อันโลกธรรมทั้งหลายเขาไปแปดเปอน
ไมไดก็จริง แตโดยสมบัติของโลก แมพระขีณาสพเหลานั้น ก็ยังมีเพียงการ
กลาวเรียกกันวา เรา วาของเรา. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
สาวกทั้งหลายของเรา พึงเปนธรรมทายาทเถิด อยาเปนอามิสทายาทเลยดวย
เหตุดังฤา. ก็ทองมารดาก็ดี กรชกายก็ดี แมที่อาศัยซึ่งมุงบังดวยหญาเปนตนก็ดี
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ทานเรียกวา " กระทอม". สมจริงตามนั้น ทองมารดาทานเรียกวา กระทอม
ดังในประโยคมีอาทิวา
ทานกลาวมารดา วาเปนกระทอม ทานกลาว
ภรรยา วาเปนรัง ทานกลาวบุตร วาเปนเครื่องสืบ
ตอไป ทานกลาวตัณหาวาเปนเครื่องผูกแกเรา ดังนี้.
กรชกายอันเปนที่ประชุมแหงอาการ ๓๒ มีผมเปนตน ทานเรียกวา
กระทอม ดังในประโยคมีอาทิวา
เราติเตียนกระทอม คือสรีระราง อันสําเร็จดวย
โครงกระดูก อันฉาบทาดวยเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น
เต็มไปดวยของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น นาเกลียด
ที่คนทั่ว ๆ ไปเขาใจวาเปนของผูอื่น และเปนของตน
ดังนี้.
ที่อาศัยที่มุงบังดวยหญา ทานเรียกวา กระทอม ดังในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนนองหญิง กระทอมของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวากัสสปะ ฝน
รั่วรดได ดังนี้ และดังในประโยคมีอาทิวา ขึ้นชื่อวา กระทอม ฉาบแลวก็มี
ยังไมไดฉาบก็มี ดังนี้. แมในคาถานี้พึงทราบวาไดแก ที่อาศัยอันมุงดวยหญา
นั่นแหละ เพราะหมายถึงบรรณศาลา. เพราะวา กระทอม ก็คือกุฎีนั่นเอง.
อธิบายวา กุฎี ที่ไมปรากฏ ทานเรียกวา กระทอม.
สวนสุขศัพท มาในสุขเวทนา ดังในประโยคมีอาทิวา บุคคลละสุข
และทุกข โสมนัสและโทมนัสในกาลกอนได ดังนี้. มาในความวาเปนมูลของ
ความสุข ดังในประโยคมีอาทิวา การบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย
นํามาซึ่งความสุข การฟงพระธรรมเทศนานํามาซึ่งความสุข ดังนี้. มาใน
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เหตุแหงความสุข ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย คําวา บุญนี้
เปนชื่อของความสุข ดังนี้. มาในอารมณที่เปนสุข ดังในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนมหาลี ก็เพราะเหตุใดแล รูปจึงเปนสุขอันสุขติดตามแลว กาวลงแลว
สูความสุ ดังนี้. มาในความไมเพงเล็ง ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอน
จุนทะ. รูปสมาบัติเหลานี้ เปนสุขวิหารธรรมในปจจุบัน ในวินัยของพระอริยเจา ดังนี้. มาในพระนิพพาน ดังในประโยควา พระนิพพานเปนสุข
อยางยิ่ง ดังนี้. มาในฐานะอันเปนปจจัยของความสุข ดังในประโยคมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพียงเทานี้แมจะเปรียบอุปมา โดยการบอกกลาว จนถึง
สวรรคเปนสุข ก็ไมใชทําไดงายนัก ดังนี้. มาในอารมณ ที่นาปรารถนา
ดังในประโยคมีอาทิวา เปนไปเพื่อสวรรค มีสุขเปนวิบาก ยังสวรรคใหเปน
ไปพรอม ดังนี้. แมในคาถานี้ พึงทราบวามาในอารมณที่นาปรารถนาหรือ
ในอารมณอันเปนเหตุแหงความสุข.
ก็กุฎนี ั้น ยังความพอใจ ทั้งภายใน และภายนอก ใหถึงพรอมแลว
ทานจึงเรียกวา สุข เพราะอยูอาศัยสบาย. อนึ่ง ทานเรียกวา " สุข "
เพราะเปนปจจัยแหงความสุขทางกายและสุขทางใจ โดยประกอบไปดวยความ
สมบูรณดวยความสุขทุกฤดู เพราะไมหนาวเกินไป และไมรอนเกินไป.
บทวา นิวาตา แปลวา ไมมีลม อธิบายวา เวนจากอันตราย
อันเกิดแตลม เพราะมีชองหนาตางอันปดลงกลอนไดสนิท. บทวา นิวาตา
นี้ เปนบทแสดงถึงความที่กุฎีนั้นอํานวยความสุข. เพราะวา ในเสนาสนะที่มี
ลม จะไมไดฤดูเปนที่สบาย ในเสนาสนะที่อับลม จึงจะไดฤดูเปนที่สบายนั้น.
บทวา วสฺส แปลวา ยังฝนใหตก คือ ยังธารนําใหหลั่งลงมาโดยชอบ.
เทวศัพท ในบทวา เทวา นี้ มาในความหมายวา กษัตริย
ผูสมมติเทพ ดังในประโยคมีอาทิวา ขาแตสมมติเทพ พระนครแปดหมื่นสี่พัน
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อันมีเมืองกุสาวดีราชธานี เปนประมุขเหลานี้ ของพระองค ขอพระองคจงยัง
ฉันทะใหเกิด ในพระนครเหลานี้เถิด จงทําความใยดีในชีวิต ดังนี้. มาใน
อุปปตติเทพ ดังในประโยคมีอาทิวา เหลาเทพชั้นจาตุมหาราชิกา มีวรรณะ
มากดวยความสุข ดังนี้. มาในวิสุทธิเทพ ดังในประโยคมีอาทิวา คําสอน
ของพระผูมีพระภาคเจา พระองคนั้น ผูเปนเทพเหนือเทพ ผูเห็นไญยธรรม
ทั้งปวง ดังนี้. ก็ในเมื่อกลาวถึงขอที่พระผูมีพระภาคเจาเปนเทพเหนือกวา
วิสุทธิเทพทั้งหลาย เทพนอกนี้เปนอันทานกลาวถึงแลวทีเดียว. มาในอากาศ
ดังในประโยคมีอาทิวา ในอากาศที่แจมใส ปราศจากเมฆหมอก ดังนี้.
มาในเมฆหรือหมอก ดังในประโยคมีอาทิวา ก็ฝนไมตกตองตามฤดูกาล
ดังนี้. แมในคาถานี้ ไดแก เมฆหรือหมอก. ก็พระเถระกลาวบังคับเมฆหมอก
เหลานั้นวา วัสสะ (จงยังฝนใหตก).
บทวา ยถาสุข แปลวา ตามใจชอบ. พระเถระเมื่อจะอนุเคราะห
เหลาสัตวผูอาศัยฝนเปนอยู จึงกลาววา อันตรายในภายนอกไมมีแกเรา เพราะ
การตกของทาน เพราะฉะนั้น ทานจงตกตามสบายเถิด ดังนี้.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงถึงความไมมีอันตรายในภายใน จึงกลาว
คํามีอาทิวา จิตฺต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺต เม สุสมาหิต ความวา จิตของเรา
ตั้งอยูแลวในอารมณดวยดี คือดียิ่ง โดยชอบ คือโดยความเปนเอกัคคตารมณ
อันถูกตองทีเดียว.
แลจิตนั้น มิไดตั้งมั่น ดวยเหตุเพียงขมนิวรณเปนตนไวไดเทานั้น
โดยที่แท จิตนั้นหลุดพนแลว คือพนแลวโดยพิเศษ จากสังโยชนทั้งปวง
อันสงเคราะหดวยโอรัมภาคิยสังโยชน และอุทธัมภาคิยสังโยชน และจากกิเลส
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ธรรมทั้งปวง. อธิบายวา ละกิเลสเหลานั้นได ดวยสามารถแหงสมุจเฉทปหาน
แลวตั้งอยู.
บทวา อาตาป แปลวา มีความเพียร. อธิบายวา เราเปนผูมีความ
เพียรอันปรารภแลว เพื่อผลสมาบัติ และเพื่ออยูเปนสุขในทิฏฐธรรม โดยเริ่ม
บําเพ็ญวิปสสนา แตมิใชเพื่อจะละกิเลส เพราะไมมีกิเลสที่จะตองละนั่นเอง.
พระเถระเมื่อจะแสดงวา ดูกอนฝน ทานอันขาพเจาเชิญชวนใหตก เพราะ
ไมมีอันตรายในภายนอกฉันใด แมอนั ตรายภายในก็ไมมีฉันนั้น จึงกลาวคําวา
วสฺส เทว (ดูกอนฝนทานจงตกเถิด) ดังนี้ไวอีก.
นัยอื่น บทวา ฉนฺนา ไดแก ปดแลว บังแลว. บทวา กุฏกิ า
ไดแก อัตภาพ. ก็อัตภาพนั่นมาแลว โดยความหมายวา กาย ดังในประโยค
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายนี้เองของบุคคลซึ่งเปนที่รวมแหงอวัยวะ
มิใชนอย มีอวิชชาเปนเครื่องกั้น ประกอบแลวดวยตัณหา ประชุมกันแลว
และมีนามรูปในภายนอก. มาแลวในความหมายวา เรือ ดังในประโยคมี
อาทิวา ดูกอนภิกษุ เธอจงวิดเรือลํานี้ เรืออันเธอวิดแลวจักถึงฝงไดเร็ว.
มาแลวในความหมายวา เรือน ดังในประโยคมีอาทิวา ดูกอนนายชางผูทํา
เรือน ยอดของเรือนเราหักแลว. มาโดยความหมายวา ถ้ํา ดังในประโยคมี
อาทิวา นรชนผูของอยูในถ้ําคือกาย ถูกกิเลสเปนอันมากปกปดไวแลว ดํารง
อยูดวยอํานาจกิเลสมีราคะเปนตน หยั่งลงในกามคุณ เครื่องทําจิตใหลุมหลง.
มาแลวโดยความหมายวา รถ ดังในประโยคมีอาทิวา รถคืออัตภาพ มีศีล
อันหาโทษมิได มีหลังคาคือบริขารขาว มีกรรมคือสติอันเดียว แลนไปอยู.
มาแลวในคําวา ที่อยูอาศัย ดังในประโยควา ทานจักทําเรือน (ที่อยูอาศัย) ไมได
อีกแลว. มาแลว โดยความหมายวา กุฎี ดังในประโยคมีอาทิวา กุฎีคืออัตภาพ
มีหลังคาอันเปดแลว ไฟดับสนิทแลว. เพราะฉะนั้น แมในคาถานี้ ทานจึง
เรียกอัตภาพนั้นวา " กุฏกิ า" (กระทอม). อธิบายวา อัตภาพ จะมีได
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เพราะอาศัยปฐวีธาตุเปนตน และผัสสะเปนตน ที่หมายรูกันวา ไดแกกระดูก
เปนตน เหมือนกระทอมที่ไดนามวา เรือน จะมีได เพราะอาศัยทัพสัมภาระ
มีไมเปนตน ทานจึงเรียกวา กุฏิกา " กระทอม" เพราะเปนที่อยูอาศัยของ
ลิง คือ จิต. และสมกับที่ทานกลาวไววา
กระทอมคือรางกระดูกนี้ เปนที่อยูอาศัยของลิง
คือจิต เพราะฉะนั้น ลิงคือจิต จึงกระเสือกกระสนจะ
ออกจากกระทอม ทีม่ ีประตู ๕ พยายามวิ่งวนไปมา
ทางประตูบอย ๆ ดังนี้.
ก็และกระทอม คือ อัตภาพนี้นั้น ทานกลาววา อันพระเถระปดบัง
แลว เพราะจิตที่กิเลสรั่วรด ชุมไปดวยราคะเปนตน ดวยสามารถแหง
อสังวรทวาร ทั้ง ๓ ชอง ๖ ชอง และ ๘ ชอง อันพระเถระสํารวม
แลวดวยปญญา คือ ปดกั้นแลวโดยชอบนั่นเอง ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระ
ภาคเจาจึงตรัสวา เราตถาคต กลาวการสํารวมระวังกระแสทั้งหลาย กระแส
เหลานั้น ยอมปดกั้นไดดวยปญญา ดังนี้. ชื่อวามีความสุข คือถึงแลวซึ่ง
ความสุข เพราะปดบังไดตามนัยดังกลาวแลวนั่นแล และเพราะความเปนผู
พรอมเพรียงดวยความสุขที่ปราศจากอามิส โดยไมมีทุกข คือ กิเลส. ก็เพราะ
เหตุที่ถึงความสุขแลวนั้นเอง จึงชื่อวา สงัดจากลม ไดแก มีความประพฤติ
ออนนอม เพราะมีความเมา คือ มานะ ความดื้อดัน และความแขงดี อัน
ขจัดไดแลว. พระเถระเมื่อจะแสดงวา ก็แนวทางอันนี้ สําเร็จแกขาพเจา
ดวยเหตุเพียงระวังสังกิเลสธรรม (อยางเดียว) ก็หามิได โดยทีแ่ ทแลว สําเร็จ
เพราะความเปนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดี ดวยสมาธิอันสัมปยุตแลวดวยมรรคอันเลิศ
และเพราะความเปนผูมีจิตหลุดพนแลว จากสังโยชนทั้งปวง ดวยปญญาอัน
สัมปยุตดวยมรรคอันเลิศ จึงกลาวคํามีอาทิวา จิตฺต เม สุสมาหิต วิมุตฺต
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(จิตของเราตั้งมั่นแลว หลุดพนแลว) ดังนี้. พึงเห็นความในคาถานี้ อยางนี้
วา ก็ขาพเจาผูเปนอยางนี้แลว จะเปนผูมีความขวนขวายนอย ดวยคิดวา
บัดนี้เราทํากิจที่ควรทําเสร็จแลว ดังนี้ ก็หามิได โดยที่แทแลว เราเปนผูมี
ความเพียรอยู คือเปนผูมีความอุตสาหะเกิดแลว ในการบําเพ็ญประโยชนสุข
แกสัตวโลก พรอมทั้งเทวดา แมในเวลาเที่ยวภิกษาจาร ก็ยับยั้งอยู ดวยพรหมวิหารธรรมอยางเดียว ตามลําดับเรือน. เพราะฉะนั้น แมทาน ก็จงยังฝน
ใหตก คือ ยังสายฝนใหหลั่งไหลไปโดยชอบ เพื่อกระทําความนารัก สําหรับ
เรา อีกทั้งเพื่ออนุเคราะหเหลาสัตวผูเขาไปอาศัยน้ําฝนเปนอยู.
ก็ดวยบทวา ฉนฺนา เม กุฏิกา สุขา นิวาตา นี้ ในคาถานี้
พระเถระแสดงถึงอธิศีลสิกขาของตนโดยประเภทที่เปนโลกิยะและโลกุตระ.
ดวยบทวา จิตฺต เม สุสมาหิต นี้ แสดงถึงอธิจิตตสิกขา. ดวยบทวา
วิมุตฺต นี้ แสดงถึงอธิปญญาสิกขา. ดวยบทวา อาตาป วิหรามิ นี้
แสดงถึงการอยูเปนสุขในปจจุบัน. อีกอยางหนึ่ง ดวยบทวา ฉนฺนา เม กุฏิกา
สุขา นิวาตา นี้ แสดงถึงอนิมิตวิหาร เพราะแสดงการเพิกนิมิต มีนิมติ
วาเที่ยงเปนตน โดยมุขคือการปกปดไวซึ่งฝนคือกิเลส. ดวยบทวา จิตฺต เม
สฺสมาหิต นี้ แสดงถึงอัปปณิหิตวิหาร. ดวยบทวา วิมุตฺต นี้ แสดงถึง
สุญญตวิหาร. ดวยบทวา อาตาป วิหรามิ นี้ แสดงถึงอุบายเปนเครื่อง
บรรลุวิหารธรรม ๓ อยางเหลานั้น. อีกอยางหนึ่ง ดวยวิหารธรรมขอแรก
แสดงถึงการละราคะ ๓ ดวยวิหารธรรมขอที่สอง แสดงถึงการละราคะ ดวย
วิหารธรรมขอที่ ๓ แสดงถึงการละโมหะ. อนึ่ง ดวยวิหารธรรมขอที่ ๒
หรือขอที่ ๑ และขอที่ ๒ แสดงถึงธรรมวิหารสมบัติ. ดวยวิหารธรรมขอที่ ๓
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แสดงถึงวิมุตติสมบัติ. พึงทราบวา ดวยบทวา อาตาป วิหรามิ นี้ แสดงถึง
ความเปนผูไมเกียจครานในการปฏิบตั ิเพื่อประโยชนเกผูอื่น.
ทานกลาวคํามีอาทิวา อิตฺถ สุท ไวเพื่อจะแสดงถึงชื่อ ในบรรดา
ชื่อและโคตรที่ยังไมไดแสดงไวแลวในคาถานั้น เพราะพระเถระผูมีธรรมเปน
เครื่องอยูเปนตน กลาวไวแลวดวยคาถาวา ยถานามา นี้ ดังพรรณนามานี้.
ก็พระเถระเหลาใด ปรากฏเพียงชื่อ ทานแสดงพระเถระเหลานั้น โดยชื่อ
พระเถระเหลาใด ปรากฏแลวโดยโคตร ก็แสดงพระเถระเหลานั้นโดยโคตร
พระเถระเหลาใด ปรากฏทั้งสองอยาง ก็แสดงพระเถระเหลานั้น แมทั้งสอง
อยาง (คือทั้งโดยชื่อและโคตร) ก็พระเถระนี้ ทานกําหนดไวแลวโดยชื่อ
ไมไดกําหนดไวโดยโคตรอยางนั้น เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา
" อิตฺถ สุท อายสฺมา สุภูติ " ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตฺถ
เทากับ อิท ปการ ความก็วา โดยอาการนี้. บทวา สุท ตัดบทเปน
สุ อิท ลมอิออกเสียดวยอํานาจสนธิ. และบทวา สุ เปนเพียงนิบาต.
ประกอบความวา ซึ่งคาถานี้. บทวา อายสฺมา นี้ เปนคํากลาวที่นารัก
คือคํานี้ เปนคํากลาว ของผูที่มีความเคารพยําเกรงในฐานะครู. บทวา สุภูติ
เปนคําระบุถึงชื่อ. ก็ทานพระสุภูตินั้น แมโดยสรีรสมบัติ ก็นา ชม แมโดยคุณสมบัติ ก็นาเลื่อมใส. ดวยประการฉะนี้ ทานจึงปรากฏนามวา สุภูติ เพราะ
ประกอบไปดวย สรีระรางกายงดงาม เปนที่เจริญตา และคุณสมบัติมีศีลเปนตน
เปนที่เจริญใจ. ปรากฏชือ่ วา เถระ เพราะประกอบไปดวยคุณธรรมอันมั่นคง
มีสาระ คือ ศีลเปนตน. บทวา อภาสิตฺถ แปลวา กลาวแลว. ถามวา
ก็เพราะเหตุไร พระมหาเถระเหลานี้ จึงประกาศคุณทั้งหลายของตน ?
ตอบวา พระอริยเจาทั้งหลายผูมีความมักนอยอยางยิ่ง ประกาศคุณของตน ดวย
สามารถแหงการพิจารณาถึงโลกุตรธรรม อันตนไมเคยไดบรรลุ โดยกาล
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ยาวนานนี้ ล้ําลึกอยางยิ่ง สงบ ประณีต เหลือประมาณ อันตนไดบรรลุแลว
เปลงอุทาน โดยที่กําลังปติ กระตุนเตือนแลว และดวยสามารถแหงการยกยอง
คําสอนวาเปนนิยยานิกธรรม (นําสัตวออกจากภพ). พระโลกนาถ ประกาศ
คุณของพระองค ดวยคํามีอาทิวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ตถาคต ผูประกอบ
ดวยพลญาณ ๑๐ เปนผูแกลวกลา เพราะเวสารัชชธรรม ๔ ดังนี้ ดวย
สามารถแหงพระอัธยาศัยที่เปนไปเพื่อใหสัตวไดบรรลุ (มรรคผล) ฉันใด คาถา
พยากรณอรหัตผล ของพระเถระ นี้ ก็เปนฉันนั้นเหมือนกัน ฉะนี้แล.
จบอรรถกถา สุภูติเถรคาถา
๒. มหาโกฏฐิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหาโกฏฐิตะ
[๑๓๙] ไดยินวา ทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูสงบ งดเวนจากการทําความชั่ว พูดดวย
ปญญา ไมฟงุ ซาน ยอมกําจัดบาปธรรมทั้งหลาย
เหมือนลมพัดใบไมไมใหรวงหลนไป ฉะนั้น.
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อรรถกถามหาโกฏฐิตเถรคาถา
คาถาของทานพระมหาโกฏฐิตเถระ เริ่มตนวา อุปสนฺโต. ทานมี
เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางไร ?
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ แม
พระเถระนี้ ก็บังเกิดในตระกูลที่มีโภคะมาก ในพระนครชื่อวาหงสาวดี
เจริญวัยเติบใหญแลว สืบทอดสมบัติ โดยที่มารดาบิดาลวงลับไป อยูครอบครองเรือน วันหนึ่งเห็นชาวเมืองหงสาวดี ถือของหอมและระเบียบเปนตน
มีจิตนอมโนม โอนไปหาพระพุทธเจา พระธรรม พระสงฆ เดินไปในเวลา
เปนที่แสดงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ก็เดิน
เขาไปพรอมกับมหาชน เห็นพระศาสดาทรงแตงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง เปนเอตทัคคะ
เลิศกวาภิกษุผูบรรลุปฏิสมั ภิทาทั้งหลายคิดวา ไดยินวา ภิกษุนี้ เลิศกวาภิกษุ
ทั้งหลายผูถึงปฏิสัมภิทาในพระศาสนานี้ ไฉนหนอ แมเราก็พึงถึงความเปนผูเลิศ
ดวยปฏิสัมภิทาญาณ เหมือนภิกษุนี้ ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง
ดังนี้ ในเวลาที่พระศาสดาจบพระธรรมเทศนาลง ก็ตรงเขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา ทูลอาราธนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทรงรับ
ภิกษาของขาพระองค ในวันพรุงนี้ พระศาสดาทรงรับนิมนตแลว.
เขาถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แลวกระทําประทักษิณไปยังเรือน
ของตน ประดับตกแตงที่สําหรับนั่งของพระพุทธเจาและภิกษุสงฆ จัดแจง
ขาทนียโภชนียาหาร อันประณีตอยูตลอดคืนยังรุง ครั้นรัตติกาลนั้นผานไป
ก็อังคาสพระผูมีพระภาคเจา มีภิกษุหนึ่งแสนรูปเปนบริวาร ใหเสวยโภชนะ
แหงขาวสาลี อันหอมละมุน มีสูปะและพยัญชนะหลากรส มีขาวยาคูและของ
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เคี้ยวหลายอยางเปนบริวาร ในเวลาเสร็จภัตกิจแลว คิดวา เราปรารถนา
ตําแหนงใหญมากหนอ ก็การถวายทานเพียงวันเดียว แลวปรารถนาตําแหนง
นั้น ไมสมควรแกเราเลย เราจักถวายทานตลอด ๗ วัน โดยลําดับ แลวจึง
ปรารถนา ดังนี้.
เขาถวายมหาทานอยูตลอด ๗ วัน โดยทํานองนั้นแหละ ในเวลาเสร็จ
ภัตกิจแลว สั่งใหคนเปดคลังผา วางผาเนื้อละเอียด พอทําจีวรอันมีราคาสูงสุด
ไวที่บาทมูลของพระพุทธเจา และถวายไตรจีวรแดภิกษุแสนรูป เขาไปเฝา
พระตถาคตเจา แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ นับยอนหลังจากนี้ไป
๗ วัน พระองคทรงตั้งภิกษุรูปใดไวในตําแหนงเอตทัคคะ แมขาพระองค
ก็พึงบวชในศาสนาของพระพุทธเจา ผูจะเสด็จอุบัติในอนาคตกาล แลวพึง
เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผูบรรลุปฏิสัมภิทาญาณเถิด ดังนี้ แลวหมอบลง
แทบบาทมูลของพระศาสดา ทําความปรารถนาแลว.
พระศาสดา ทรงเห็นความสําเร็จแหงความปรารถนาของเขาแลว ทรง
พยากรณวา ในอนาคตกาล ในที่สุดแหงแสนกัป นับแตกัปนี้ไป พระพุทธเจา
ทรงพระนามวา โคดม จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก. ความปรารถนาของทาน จัก
สําเร็จในศาสนาของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา โคดม นัน้ . แมในอปทานทานก็กลาวคาถาประพันธนี้ไววา
ในกัปนับจากภัทรกัปนี้ไปแสนหนึ่ง พระพิชิตมาร ทรงพระนามวาปทุมุตตระ ผูรแู จงโลกทั้งปวง
เปนมุนี มีจกั ษุไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคตรัสสอน
ทรงแสดงใหสตั วรูชัดได ทรงยังสรรพสัตวใหขาม
วัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรง
ชวยใหประชาชนขามพนไดเปนอันมาก พระองคเปน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 57

ผูอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา แสวงหา
ประโยชนใหสรรพสัตว ทรงยังเดียรถียที่มาเฝา ให
ดํารงอยูในเบญจศีลไดทุกคน เมื่อเปนเชนนี้ พระศาสนาจึงไมมีความอากูล วางสูญจากเดียรถีย วิจิตร
ดวยพระอรหันตผูคงที่ มีความชํานิชํานาญ พระมหา
มุนพี ระองคนั้น สูงประมาณ ๕๘ ศอก มีพระฉวีวรรณ
งดงาม คลายทองคําล้ําคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ
๓๒ ประการ ครัง้ นั้น อายุของสัตวยืนประมาณแสนป
พระชินสีหพระองคนั้น เมื่อดํารงพระชนมอยูโดยกาล
ประมาณเทานั้น ไดทรงยังประชาชนเปนอันมาก ให
ขามพนวัฏสงสารไปได ครัง้ นั้นเราเปนพราหมณ
ผูเรียนจบไตรเพท ในพระนครหงสาวดี ไดเขา
ไปเฝาพระพุทธเจา ผูเลิศกวาโลกทั้งปวง แลวสดับ
พระธรรมเทศนา ครั้งนั้นพระธีระเจาพระองคนั้น
ทรงตั้งสาวกผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา ฉลาดในอรรถ
ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณในตําแหนงเอตทัคคะ เรา
ไดฟงดังนั้นแลวก็ชอบใจ จึงไดนิมนตพระชินวรเจา
พรอมดวยพระสาวกใหเสวยและฉัน ถึง ๗ วัน ใน
กาลนั้น เรายังพระพุทธเจาผูเปรียบดวยสาคร พรอม
ทั้งพระสาวกใหครองผา แลวหมอบลงแทบบาทมูล
ปรารถนาฐานันดรนั้น ลําดับนั้น พระพุทธเจาผูเลิศ
วาโลก ไดตรัสวา จงดูพราหมณผูสูงสุด ที่หมอบอยู
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แทบเทาผูนี้ มีรศั มีเหมือนกลีบดอกบัว พราหมณนี้
ปรารถนาตําแหนงแหงภิกษุผูแตกฉาน ซึ่งเปน
ตําแหนงประเสริฐสุด เพราะการบริจาคทานดวย
ศรัทธานั้น และเพราะการสดับพระธรรมเทศนา
พราหมณนี้จักเปนผูถึงสุขในทุกภพ เที่ยวไปในภพ
นอยภพใหญ จักไดสมมโนรถเชนนี้ ในกัปนับแตนี้ไป
แสนหนึ่ง พระศาสดามีพระนามวา โคดม ซึ่งสมภพ
ในวงศพระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
พราหมณนี้จักเปนธรรมทายาท ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของ
พระศาสดา มีนามวาโกฏิฐิตะ เราไดฟงพระพุทธพยากรณนั้นแลว เปนผูเบิกบาน มีจิตประกอบดวย
เมตตา บํารุงพระชินสีหเจา ตราบเทาสิ้นชีวิตใน
ครั้งนั้น เพราะเราเปนผูมีสติประกอบไปดวยปญญา
เพราะผลแหงกรรมนั้น และเพราะการตั้งเจตนจํานง
ไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๕๐๐ ครัง้ และไดเปนเจาประเทศราช
อันไพบูลย โดยเวลาสุดคณานับ เพราะกรรมนั้นนําไป
เราจึงเปนผูถึงความสุขในทุกภพ เราทองเที่ยวไปแต
ในสองภพ คือในเทวดาและมนุษย คติอื่นเราไมรูจัก
นี้เปนผลแหงกรรมที่สั่งสมไวดี เราเกิดแตในสอง
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ตระกูล คือตระกูลกษัตริย และตระกูลพราหมณ
หาเกิดในตระกูลต่ําทรามไมมี นี้เปนผลแหงกรรมที่
สั่งสมไวดี เมื่อถึงภพสุดทาย เราเปนบุตรของพราหมณ
เกิดในตระกูลที่มที รัพยสมบัตมิ า ในพระนครสาวัตถี
มารดาของเราชื่อจันทวดี บิดาชื่ออัสสลายนะ ใน
คราวที่พระพุทธเจาทรงแนะนําบิดาเรา เพื่อความ
บริสทุ ธิ์ทุกอยาง เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา ไดออก
บวชเปนบรรพชิต พระโมคคัลลานะ เปนอาจารย
พระสารีบุตร เปนอุปชฌาย เราตัดทิฏฐิพรอมดวย
มูลรากเสียได ในเมื่อกําลังปลงผม และเมื่อกําลัง
ครองผากาสาวพัสตร ก็ไดบรรลุพระอรหัต เรามี
ปรีชาแตกฉานในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณ
ฉะนัน้ พระผูมพี ระภาคเจาผูเลิศกวาโลก จึงทรงตั้ง
เราไวในตําแหนงเอตทัคคะ เราอันทานพระอุปติสสะ
ไตถามในปฏิสัมภิทา ก็แกไดไมขัดของ ฉะนั้น เรา
จึงเปนผูเลิศในพระศาสนา เราเผากิเลสทั้งหลายสิ้น
แลว ถอนภพขึน้ ไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกพัน
ดังชางตัดเชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่เรา
ไดมาในสํานักของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมา
ดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว โดยลําดับ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว คุณ
พิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราทําเสร็จแลว ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 60

เขาสั่งสมซึ่งบุญและญาณสมภาร ในภพนัน้ ๆ อยางนี้แลว ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล
กรุงสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. มารดาบิดาไดขนานนามเขาวา "โกฏฐิตะ".
โกฏฐิตมาณพนั้น เจริญวัยแลว เรียนไตรเพท สําเร็จศิลปศาสตร
ของพราหมณ วันหนึ่ง ไปยังสํานักของพระศาสดา ฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธา
บวชแลว จําเดิมแตเวลาที่ไดอุปสมบทแลว บําเพ็ญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เปนผูชํานาญเชี่ยวชาญ ในปฏิสัมภิทาญาณ
เขาไปหาพระมหาเถระผูเชี่ยวชาญทั้งหลายแลว ถามปญหาก็ดี เขาเฝาพระทศพล
แลว ทูลถามปญหาก็ดี ก็ถามปญหาเฉพาะในปฏิสัมภิทาเทานั้น.
พระเถระรูปนี้ เปนผูเลิศกวาภิกษุผูบรรลุปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะ
เปนผูมีอธิการอันการทําไวแลวในภพนั้น และเพราะเปนผูมีความชํานาญ ที่
สั่งสมไวแลว ดวยประการดังพรรณนามานี้
ครั้งนัน้ พระศาสดาทรงกระทานหาเวทัลลสูตร ใหเปนอัตถุปปติ
ทรงตั้งทานไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบรรลุปฏิสัมภิทาญาณ
โดยมีพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระมหาโกฏฐิตะเลิศกวาพวก
ภิกษุสาวกของเราผูบรรลุปฏิสัมภิทา. สมัยตอมา เมื่อทานเสวยวิมุตติสุขไดกลาว
คาถา โดยเปลงเปนอุทาน ไดยินวา ทานพระมหาโกฏฐิตะ ไดภาษิตคาถานี้
ไวอยางนี้วา
บุคคลผูสงบ งดเวนจากการทําความชั่ว พูดดวย
ปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัดบาปธรรมทั้งหลาย
เหมือนลมพัดใบไม ใหรวงหลนไปฉะนั้น ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปสนฺโต ความวา บุคคล ชื่อวา
สงบแลว เพราะกระทําความสงบระงับ อินทรียท ั้งหลายมีมนะเปนที่ ๖ โดย
กระทําใหหมดพยศ.
บทวา อุปรโต ความวา งดคือเวนจากการทําความชั่วทุกอยาง.
บทวา มนฺตภาณี ความวา ปญญา ทานเรียกวา มันตา ก็บคุ คล
ชื่อวา มันตภาณี เพราะพิจารณาดวยปญญานั้นแลวจึงกลาว. อธิบายวา
กลาวโดยไมละความเปนผูกลาวในกาลเปนตน. อีกอยางหนึ่ง บุคคลชื่อวา
มนฺตภาณี เพราะกลาวดวยสามารถแหงการกลาวมนต. อธิบายวา เวนคํา
ที่เปนทุภาษิต กลาวแตคําที่เปนสุภาษิต อันประกอบดวยองค ๔ เทานั้น
โดยการกลาวของตน. บุคคลชื่อวา อนุทฺธโต (ไมฟุงซาน) เพราะไมฟุงซาน
โดยการยกตน ดวยสามารถแหงชาติเปนตน.
อีกอยางหนึ่ง ชือ่ วา สงบแลว เพราะสงบกายทุจริต ๓ ได โดย
เวนขาดจากกายทุจริตนั้น ชื่อวา งดเวน เพราะงดเวน คือ ละมโนทุจริต
ทั้ง ๓ ได. ชื่อวา พูดดวยปญญา เพราะพูดละเมียดละไม ไมลวงละเมิด
วจีทุจริต ๔. ชื่อวา ไมฟุงซาน เพราะไมมีความฟุงซานอันเกิดแตนิมิต คือ
ทุจริต ๓ อยาง. ก็ผูที่ตั้งอยูในศีลอันบริสุทธิ์ โดยละทุจริต ๓ อยางได เชนนี้
เปนผูมีจิตตั้งมั่น เพราะละอุทธัจจะไดกระทําสมาธินั้นแหละใหเปนปทัฎฐาน
เจริญวิปสสนาแลว ยอมชื่อวา กําจัดบาปธรรมทั้งหลายได คือ ขจัดสังกิเลสธรรม ทีช่ ื่อวาลามก เพราะเปนที่ตั้งแหงความลามกไดแมทุกอยาง ตามลําดับ
แหงมรรค ไดแก ละไดดวยสามารถแหงสมุจเฉทปหาน. เหมือนอะไร ?
เหมือนลมพัดใบไมใหรวงไปฉะนั้น. อุปมาเหมือนลม (มาลุตะ) ยอมกําจัดใบ
คือ ใบที่เหลืองของตนไม คือ ใหสลัดหลุดจากขั้ว ฉันใด ผูที่ตั้งอยูใน
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ขอปฏิบัติ ตามที่กลาวแลวก็ฉันนั้น ยอมนําบาปธรรมทั้งปวงออกจากสันดาน
ของตนได. พึงทราบวา คาถานี้ของพระเถระ ก็จัดวาเปนคาถาพยากรณ
อรหัตผลโดยการอางถึงพระอรหัตผล.
ก็ในคาถานี้ ทานแสดงถึงความบริสุทธิ์แหงประโยค ดวยการกลาวถึง
การละกายทุจริต และวจีทุจริต แสดงถึงความบริสุทธิ์แหงอาสยะ ดวยการ
กลาวถึงการละมโนทุจริต แสดงถึงการละนิวรณ ของทานผูมีประโยคและ
อาสยะบริสุทธิ์อยางนี้ เพราะตั้งอยูในความไมฟุงซานนั้น ดวยการกลาวถึง
ความไมมีอุทธัจจะ นี้วา "อนุทฺธโต" บรรดาประโยค และอาสยะเหลานั้น
ศีลสมบัติยอมแจมแจง ดวยความบริสุทธิ์แหงประโยค. การกําหนดธรรมทีเ่ ปน
อุปการะตอสมถภาวนา ยอมแจมแจง ดวยความบริสุทธิ์แหงอาสยะ สมาธิภาวนา
ยอมแจมแจง ดวยการละนิวรณ. ปญญาภาวนา ยอมแจมแจง ดวยบาทคาถา
นี้วา ธุนาติ ปาปเก ธมฺเม (ยอมกําจัดบาปธรรมทั้งหลายได).
ดวยประการดังพรรณนามานี้ สิกขา ๓ มีอธิศีลสิกขาเปนตน คําสอน
ที่งาม ๓ อยาง ปหาน ๓ มีตทังคปหานเปนตน ขอปฏิบัติโดยมัชฌิมาปฏิทา
พรอมกับการเวนสวนสุด ๒ อยาง และอุบายเปนเครื่องกาวลวงภพในอบาย
เปนตน บัณฑิตพึงเอามาขยายประกอบความตามเหมาะสม. แมในคาถาที่เหลือ
ก็พึงทราบการประกอบความตามสมควรโดยนัยนี้. ก็ขาพเจาจะพรรณนาเพียง
ใจความเทานั้น ในตอนหลัง ในคาถานั้น ๆ. คําวา อิตฺถ สุท อายสฺมา
มหาโกฏิโต ไดยินวา ทานพระมหาโกฏฐิตะ (ไดภาษิตคาถานี้ไว) อยางนี้
นี้ เปนคํากลาวยกยองอยางเดียวกันกับกลาวยกยองพระมหาโมคคัลลานะ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหาโกฏฐิตเถรคาถา
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๓. กังขาเรวตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกังขาเรวตเถระ
[๑๔๐] ไดยินวา ทานพระกังขาเรวตเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
ทานจงดูปญญานี้ ของพระตถาคตเจาทั้งหลาย
ดังไฟอันรุงเรืองในเวลาพลบค่ํา พระตถาคต เหลาใด
ยอมกําจัดความสงสัย ของเวไนยสัตวทั้งหลาย ผูม า
เฝาถึงสํานักของพระองค พระตถาคตเหลานั้น ยอม
ชือ่ วา เปนผูใหแสงสวาง เปนผูใหดวงตา.
อรรถกถากังขาเรวตเถรคาถา
คาถาของทานพระกังขาเรวตะ เริ่มตนวา ปฺญ อิม ปสฺส.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ แม
พระเถระนี้ ก็เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล กรุงหงสาวดี วันหนึ่งในเวลา
แสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย เขาไปวิหารพรอมกับมหาชน
โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ยืนฟงธรรมอยูทายบริษัท เห็นพระศาสดาทรงตั้ง
ภิกษุรูปหนึ่งไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูยินดีในฌานคิดวาในอนาคต
แมเราก็ควรเปนเชนกับภิกษุรูปนี้ ดังนี้ ในเวลาจบเทศนา นิมนตพระศาสดา
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กระทํามหาสักการะ โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา
วา ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยการการทําอธิการนี้ ขาพระองคไมปรารถนา
สมบัติอยางอื่น ก็นับแตนี้ไปในวันสุดทายของวันที่ ๗ พระองคตั้งภิกษุรูปนั้น
ไวในตําแหนงของภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเพงฌาน ฉันใด ในอนาคตกาล
แมขาพระองค ก็พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเพงฌาน ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง ดังนี้แลว ตั้งความปรารถนาไว.
พระบรมศาสดา ทรงตรวจดูอนาคตกาลแลว ทรงเห็นความสําเร็จ
จึงทรงพยากรณวา พระพุทธเจาทรงพระนามวาโคตมะ จักเสด็จอุบัติในที่สุด
แหงแสนกัปในอนาคตกาล ดังนี้ แลวเสด็จหลีกไป.
เขากระทําแตกรรมดี จนตลอดชีวิต ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย ตลอดเวลาแสนกัป บังเกิดในตระกูลทีม่ ีสมบัติมาก ณ กรุงสาวัตถี
ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไปสูวิหารพรอมดวยมหาชน
ผูเดินไปเพื่อฟงธรรม ภายหลังภัตร ยืนอยูทายบริษัท ฟงธรรมกถาของ
พระทศพลแลว ไดเฉพาะซึ่งศรัทธา บวชแลว ไดอุปสมบทแลว ใหอาจารย
บอกกัมมัฏฐาน กระทําบริกรรมฌาน เปนผูไดฌาน กระทําฌานใหเปนบาท
แลวบรรลุพระอรหัต.
โดยมากทานจะเขาสมาบัติ ทีพ่ ระทศพลทรงเขา ไดเปนผูมีชํานาญ
ที่สั่งสมแลว ในฌานทั้งหลาย ทั้งกลางวันและกลางคืน.
ครั้งนั้น พระศาสดาทรงตั้งทานไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ
ผูเพงฌานทั้งหลาย โดยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระกังขาเรวตะเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูเพงฌาน ดังนี้. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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ในกัปที่แสน นับแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร
ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรมทั้งปวง
ทรงเปนนายก มีพระหนุเหมือนราชสีห มีพระสุรเสียง
เหมือนพรหม มีสําเนียงคลายหงสและกลองใหญ
เสด็จดําเนินเยื้องกรายดุจชาง มีพระรัศมีประหนึ่งรัศมี
ของจันทเทพบุตรเปนตน มีพระปรีชามาก มีความเพียร
มาก มีความเพงพินิจมาก มีพละมาก ประกอบดวย
พระมหากรุณา เปนที่พึ่งของสัตว กําจัดความมืดใหญ
ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว คราวหนึ่ง พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเลิศกวาไตรโลก เปนมุนี ทรงรูวารจิตของสัตว
พระองคนั้นทรงแนะนําเวไนยสัตวเปนอันมาก ทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู พระพิชิตมารตรัสสรรเสริญ
ภิกษุผูเพงพินิจ ยินดีแลวในฌาน มีความเพียรสงบ
ระงับไมขุนมัวในทามกลางบริษัท ทรงทําใหประชาชน
ยินดี ครั้งนั้น เราเปนพราหมณเรียนจบไตรเพท อยูใน
พระนครหงสาวดี ไดสดับพระธรรมเทศนาก็ชอบใจ
จึงปรารถนาฐานันดรนั้น ทีนั้นพระพิชิตมาร ผูเปน
สังฆปริณายกยอดเยี่ยม ไดตรัสพยากรณในทามกลาง
สงฆวา จงดีใจเถิดพราหมณ ทานจักไดฐานันดรนี้
สมดังมโนรถปรารถนา ในกัปที่แสนแตกัปนี้ พระศาสดา พระนามวาโคตมะ ผูสมภพในวงศของ
พระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ทานจักได
เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้น เปนพระ-
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โอรสอันธรรมเนรมิต เปนสาวกของพระศาสดา มี
ชื่อวา " เรวตะ " เพราะกรรมที่ทําไวดี และเพราะการ
ตั้งเจตนจํานงไว เราละรางมนุษยแลว ไดไปยัง
สวรรคชั้นดาวดึงส ในภพสุดทาย ในบัดนี้ เราเกิดใน
ตระกูลกษัตริย อันมั่งคั่งสมบูรณ มีทรัพยมากมายใน
โกลิยนครในคราวที่พระพุทธเจา ทรงแสดงพระธรรม
เทศนาในพระนครกบิลพัสดุ เราเลื่อมใสในพระสุคตเจา จึงออกบวชเปนบรรพชิต ความสงสัยของเราใน
สิ่งที่เปนกัปปยะและอกัปปยะนั้น ๆ มีมากมาย พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมอันอุดม แนะนําขอสงสัย
ทั้งปวงนั้น ตอแตนั้น เราก็ขา มพนสงสารได เปนผู
ยินดีความสุขในฌานอยู ในครั้งนั้น พระพุทธเจา
ทอดพระเนตรเห็นเรา จึงไดตรัสพุทธภาษิตนั่นวา
ความสงสัยในโลกนี้ หรือโลกอื่น ในความรู
ของตน หรือในความรูของผูอื่น อยางใดอยางหนึ่งนั้น
อันบุคคลผูมีปกติเพงพินิจ มีความเพียรเผากิเลส
ประพฤติพรหมจรรย ยอมละไดทั้งสิ้น.
กรรมที่ทําไวในกัปที่แสน ไดแสดงผลแกเรา
ในอัตภาพนี้ เราพนกิเลสแลวเหมือนลูกศรที่พนจาก
แลง ไดเผากิเลสของเราเสียแลว ลําดับนัน้ พระมุนผี ู
มีปรีชาใหญ เสด็จถึงที่สุดของโลก ทรงเห็นวาเรายิน
ดีในฌาน จึงทรงแตงตั้งวา เปนเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ฝายที่ไดฌาน เราเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว ถอนภพ
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ขึ้นไดหมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกพัน ดังชางตัด
เชือกแลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การทีเ่ ราไดมาใน
สํานักของพระพุทธเจา ของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว คุณพิเศษเหลา
นี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เราไดทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระมหาเถระนี้ ผูกระทํากิจเสร็จแลวอยางนั้น พิจารณาดู ขอที่
ตนมีความคิดสงสัยอยูเปนปกติ และขอที่ตนปราศจากความสงสัยไดโดยประการ
ทั้งปวง ในบัดนี้ บังเกิดความพอใจเปนอันมากวา อานุภาพของพระศาสดา
ของเรา นาชื่นใจนัก ดวยอานุภาพของพระองคนั้น ทําใหเราปราศจากความ
สงสัย มีจิตสงบระงับแลวในภายใน อยางนี้ ดังนี้ เมื่อจะสรรเสริญปญญา
ของพระผูมีพระภาคเจา จึงกลาวคาถานี้วา
ทานจงดูปญญานี้ ของพระตถาคตเจาทั้งหลาย
ดังไฟอันรุงเรือง ในเวลาพลบค่ํา พระตถาคตเหลาใด
ยอมกําจัดความสงสัย ของเวไนยสัตวทั้งหลาย ผูมา
เฝาถึงสํานักของพระองค พระตถาคตเหลานั้น ยอม
ชือ่ วาเปนผูใหแสงสวาง เปนผูใหดวงตา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺ ความวา ธรรมชาติชื่อวา ปญญา
เพราะอรรถวา รูซึ่งประการทั้งหลาย และเพราะยังคนอื่นใหรู โดยประการ
ทั้งหลาย. อธิบายวา รูประการมี อาสยะ อนุสัย จริยา และอธิมุตติ ของ
เวไนยสัตวทั้งหลาย และรูประการอันจะพึงแสดง ในบรรดาธรรมทั้งหลายมีกุศล
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เปนตน และขันธเปนตน คือแทงตลอดตามความเปนจริง และยังผูอื่นใหรู
โดยประการนั้น.
ก็ในคาถานี้ ทานประสงคเอาญาณ คือ พระธรรมเทศนาของพระศาสดา ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา อิม ดังนี้. อธิบายวา เทศนาญาณนั้น
ทานกลาววา อิม โดยถือเอาปญญาที่ปรากฏแลว ดุจเห็นไดเฉพาะหนา
โดยการถือเอาซึ่งนัย ดวยกําลังแหงเทศนาอันสําเร็จแลวในตน. อีกอยางหนึ่ง
เทศนาญาณของพระศาสดา อันสาวกทั้งหลาย ยอมถือเอาโดยนัย ดวยมรรค
ผลอันเลิศใด แมปฏิเวธญาณ ในวิสยั ของตน อันพระสาวกทั้งหลายก็ถือเอา
ไดโดยนัย ดวยมรรคผลอันเลิศนั้นเหมือนกัน. ดวยเหตุนั้น ทานพระธรรม
เสนาบดีจึงกลาววา ขาแตพระองคผูเจริญ แมสภาพที่คลอยตามธรรม อัน
ขาพระองครูแจงแลว ดังนี้.
บทวา ปสฺส ความวา ผูที่หมดความสงสัยแลวยอมเรียกรองกัน
โดยคําที่ไมกําหนดแนนอน อีกอยางหนึ่ง ไดแก จิตของตนนั่นเอง. เหมือน
อยางพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะเปลงอุทาน ก็ตรัสวา ทานจงดูโลกนี้ สัตว
ทั้งหลายเปนจํานวนมาก ถูกอวิชชาครอบงํา หรือยินดีแลวในขันธบัญจกที่
เกิดแลว ไมพนไปจากภพ ดังนี้.
บทวา ตถาคตาน ความวา ชื่อวา ตถาคต ดวยอรรถวาเสด็จมา
แลวอยางนั้นเปนตน. อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ตถาคต
ดวยเหตุ ๘ ประการเหลานี้ คือ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาแลวอยาง
นั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปแลวอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต
เพราะเสด็จมาสูลักษณะที่แทจริง ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะตรัสรูธรรมทีแ่ ท
จริงตามความเปนจริง ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะความเปนผูมีปกติเห็นอยางนั้น ๑
ชื่อวา ตถาคต เพราะความเปนผูมีปกติตรัสอยางนั้น ๑ ชือ่ วา ตถาคต
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เพราะความเปนผูมีปกติกระทําอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะอรรถวา
ครอบงํา ๑.
ในอธิการนี้ มีความสังเขปดังนี้วา พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
ตถาคต ดวยเหตุ ๘ ประการ แมอยางนี้คือ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จ
มาแลว โดยอาการอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปแลว โดย
อาการอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จไปแลวสูลักษณะอยางนั้น ๑
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาแลวสูความเปนอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต
เพราะเปนอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต เพราะทรงเปนไปแลวอยางนั้น ๑
ชื่อวา ตถาคต เพราะเสด็จมาแลว โดยอาการอยางนั้น ๑ ชื่อวา ตถาคต
เพราะความเปนผูเสด็จไปแลว โดยอาการอยางนั้น ๑ สวนความพิสดาร พึง
ทราบ โดยนัยดังกลาวแลว ในอรรถกถาอุทาน และในอรรถกถาอิติวุตตกะ
ชื่อวา ปรมัตถทีปนี.
บัดนี้ เพื่อจะแสดงคุณพิเศษอันไมทั่วไป แหงพระปญญานั้น ทาน
จึงกลาวคํามีอาทิวา อคฺคิ ยถา ดังนี้. บทวา ยถา อคฺคิ เปนคําอุปมา.
บทวา ยถา เปนคําแสดง ถึงบทวา อคฺคิ นั้นเปนอุมา. บทวา ปชฺชลิโต
แสดงถึงขอความที่เนื่องกัน โดยอุปไมย. บทวา นิสีเถ เปนคําแสดงถึงเวลา
ที่ทํากิจ. ก็ในบทวา นิสีเถ นี้ มีอธิบายดังนี้. เมื่อความมืดอันประกอบ
ดวยองค ๔ ในยามพลบค่ํา คือ ยามราตรียางมาถึง ไฟที่ลุกโพลงแลวในที่
ดอน ยอมกําจัดความมืดตั้งอยูในประเทศนั้น ฉันใด ทานจงดู พระปญญา
ที่กําจัดความมืด คือ ความสงสัย ของเวไนยสัตวทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง
กลาวคือ เทศนาญาณนี้ ของพระตถาคตเจาทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน
ฉะนี้แล. พระปญญา ชือ่ วา ใหแสงสวาง เพราะเปนเหตุใหซึ่งแสงสวาง
อันสําเร็จดวยญาณแกสัตวทั้งหลาย ดวยลีลาแหงพระธรรมเทศนา. ชื่อวา
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ผูใหดวงตา เพราะใหซึ่งจักษุอันสําเร็จดวยปญญา นั่นเอง. พระเถระเมื่อจะ
แสดงถึงปญญาแมทั้ง ๒ ทําใหเปนปทัฏฐานของการกําจัดความสงสัยเสียได
เหมือนกัน จึงกลาววา เย อาคตาน วินยนฺติ กงฺข ดังนี้.
พระตถาคตเจาเหลาใด ยอมกําจัด คือขจัด บําบัดเสียซึ่งกังขา คือ
ความสงสัย อันมีวัตถุ ๑๖ อันเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา ในอดีตอันยาวนาน
เราไดเคยมีมาแลวหรือหนอ และมีวัตถุ ๘ ประการ อันเปนไปแลวโดยนัย
มีอาทิวา ยอมสงสัยในพระพุทธ ยอมสงสัยในพระธรรม ดังนี้ แกเหลาเวไนยสัตว ผูเขาถึง คือ เขาไปยังสํานักของพระองค โดยไมมีสวนเหลือดวยอานุภาพ
แหงเทศนา.
อีกนัยหนึ่ง ไฟทีร่ ุงเรือง คือ มีแสงสวางจา ลุกโชติชว ง ในยาม
พลบค่ํา คือ ยามราตรี ยอมกําจัดความมืด ใหแสงสวาง มองเห็น ที่เสมอ
และไมเสมอไดชัดเจน แกผูที่อยูบนที่สูง แตสําหรับผูที่อยูในที่ต่ํา เมื่อกระทํา
แสงสวางนั้นใหปรากฏดีแลว ชื่อวา ยอมใหซึ่งดวงตา เพราะกระทํากิจ คือ
การเห็น ฉันใด พระตถาคตเจาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อทรงกําจัด
ความมืดคือโมหะ แกผูทตี่ ั้งอยูในที่ไกลจากธรรมกายของพระองค คือผูที่มี
อธิการยังไมไดกระทําไว ดวยแสงสวาง คือ ปญญา แลวทรงยังความเสมอ
และไมเสมอ มีความเสมอทางกาย และความไมเสมอทางกายเปนตน ใหแจม
แจง ชื่อวา ยอมใหแสงสวาง. แตสําหรับผูที่อยูในที่ใกล เมื่อมอบธรรมจักษุ
ใหแกผูที่มีอธิการอันกระทําแลว ชื่อวา ยอมใหซึ่งดวงตา.
ประกอบความวา พระตถาคตเจาทั้งหลายเหลาใดผูเปนอยางนี้ ยอม
กําจัดความสงสัย ของผูมากไปดวยความสงสัย แมเชนเรา ผูมาฟงพระโอวาท
ของพระองค คือ ขจัดเสียได ดวยการยังพระอริยมรรคใหเกิดขึ้น ทานจงดู
พระปญญา ที่มีพระญาณอันดียิ่งของพระตถาคตเจาเหลานั้น. แมคาถานี้ก็จัด
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เปนคาถาพยากรณอรหัตผล ของพระเถระ โดยประกาศถึงการกาวลวงความ
สงสัยของตน.
ก็พระเถระนี้ ในเวลาที่เปนปุถุชน เปนผูมีความรังเกียจแมในของที่
เปนกัปปยะ จึงปรากฏนามวา " กังขาเรวตะ" เพราะความเปนผูมากไปดวย
ความสงสัย. ภายหลังแมในเวลาที่เปนพระขีณาสพ คนทั้งหลายก็เรียกทานอยาง
นั้นเหมือนกัน.
ดวยเหตุนั้น ทานพระธรรมสังคาหกาจารย จึงกลาววา ไดยินวา
ทานพระกังขาเรวตเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้. คํานั้น มีเนื้อความดัง
ขาพเจากลาวแลวแล.
จบอรรถกถากังขาเรวตเถรคาถา
๔. ปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปุณณมันตานีบุตรเถระ
[๑๔๑] ไดยินวา พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
บุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษ ผูเปนบัณฑิต
ชีแ้ จงประโยชนเทานั้น เพราะธีรชนทั้งหลายเปนผูไมประมาท เห็นประจักษดวยปญญา ยอมไดบรรลุถึง
ประโยชนอยางใหญ ประโยชนอยางลึกซึ้ง เห็นไดยาก
ละเอียด สุขมุ .
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อรรถกถาปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา
คาถาของพระปุณณเถระเริ่มตนวา สพฺภิเรว สมาเสถ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล กรุงหงสาวดี
กอนกวาการเสด็จอุบัติของพระทศพล พระนามวา ปทุมุตตระ ทีเดียว ถึง
ความเปนผูรูโดยลําดับ เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก ไปสูวิหาร
พรอมกับมหาชนโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ในเวลาแสดงธรรมของพระพุทธเจาทั้งหลาย นั่งทายบริษัท ฟงธรรมอยู เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง
ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุผูเปนพระธรรมกถึกทัง้ หลาย คิดวา
ในอนาคตกาล แมเราก็ควรเปนอยางภิกษุรูปนี้ ในเวลาจบเทศนา เมื่อบริษัท
เลิกประชุมกันแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลอาราธนาแลวกระทํามหาสักการะ
โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล แลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาอยางนี้วา
ขาแตพระองคผูเจริญ ดวยกอสรางอธิการนี้ ขาพระองคไมปรารถนาสมบัติ
อยางอื่น แตในอนาคตกาล ขอใหขาพระองค พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนธรรมกถึก ในศาสนาของพระพุทธเจาพระองคหนึ่ง เหมือนอยางภิกษุ
รูปนั้น ทีพ่ ระองคทรงตั้งไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปน
พระธรรมกถึก ในสุดทายของวันที่ ๘ ดังนี้แลว ตั้งความปรารถนาไว.
พระบรมศาสดาทรงตรวจดุอนาคตกาล ทรงเห็นความสําเร็จแหงความ
ปรารถนาของเขา จึงทรงพยากรณวา ในที่สุดแหงแสนกัป ในอนาคตกาล
พระพุทธเจา พระนามวา โคตมะ จักเสด็จอุบัติ เธอบวชในศาสนาของ
พระองคแลว จักเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ฝายธรรมกถึก ดังนี้.
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เขาทําคุณงามความดีอยูในมนุษยโลกจนตลอดชีวิตจุติจากมนุษยโลกแลว
สั่งสมบุญและญาณสมภารอีกแสนกัป ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ครั้นถึงศาสนาแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย บังเกิดเปนหลานชาย
ของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ ในตระกูลพราหมณมหาศาล ในหมูบา น
พราหมณ นามวา โทณวัตถุ ไมไกลจากพระนครกบิลพัสดุ ในวันตั้งชื่อ
ของเขา. คนทั้งหลายไดขนานนามเขาวา ปุณณะ.
เมื่อพระบรมศาสดา ตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ ทรงประกาศธรรมจักร
อันประเสริฐ เสด็จไปสูกรุงราชคฤหโดยลําดับ ทรงเขาไปอาศัยกรุงราชคฤห
นั้นประทับอยู ปุณณมาณพ บวชในสํานักของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
ไดอุปสมบทแลว กระทําบุพกิจหมดทุกอยางแลว ขวนขวายความเพียร ยังกิจแหงบรรพชิตใหถึงที่สุดแลวเทียว คิดวา เราจักไปสูสํานักของพระทศพล
แลวไดไปยังสํานักของพระศาสดา พรอมกับพระเถระผูเปนลุง หยุดพักในที่
ใกลกรุงกบิลพัสดุแลว กระทํากรรมในโยนิโสมนสิการ ขวนขวายวิปสสนา
แลวบรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธ ที่ทานกลาว
ไวใน อปทานวา
เราเปนพราหมณผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจ บ
ไตรเพท อันศิษยหอมลอมแลว ไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูอุดมบุรุษ. พระมหามุนี พระนามวา
ปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลก ทรงรับเครื่องบูชาแลว
ทรงประกาศกรรมของเราโดยยอ เราไดฟงธรรมนัน้
แลว ไดถวายบังคมพระศาสดา ประคองอัญชลี มุง
หนาเฉพาะทิศทักษิณกลับไป ครั้นไดฟงธรรมโดยยอ
แลว แสดงไดโดยพิสดาร ศิษยทั้งปวงพอใจ ฟงคํา
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ของเราผูกลาวอยู บรรเทาทิฏฐิของตนแลว ยังจิตให
เลื่อมใสในพระพุทธเจา เปรียบเหมือนเรา แมฟง
โดยยอก็แสดงไดโดยพิสดารฉะนั้น เราเปนผูฉลาด
ในนับแหงพระอภิธรรม เปนผูฉลาดในความหมดจด
แหงกถาวัตถุ ยังปวงชนใหรูแจงแลว เปนผูไมมีอาสวะ
อยู ในกัปที่ ๕๐๐ แตภัทรกัปนี้ มีพระเจาจักรพรรดิ
๔ พระองค ผูปรากฏดวยดี ทรงสมบูรณดวยรัตนะ
๗ ประการ เปนใหญในทวีปทั้ง ๔. คุณพิเศษเหลานี้
คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เราทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ก็กุลบุตรผูบวชในสํานักของพระปุณณเถระนั้น ไดมีประมาณ ๕๐๐
รูป. พระเถระ สั่งสอนภิกษุแมทั้ง ๕๐๐ รูปเหลานั้น ดวยกถาวัตถุ ๑๐
เพราะตัวทานเองเปนผูไดกถาวัตถุ ๑๐. ภิกษุทงั้ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ตัง้ อยูใน
โอวาทของทานแลว บรรลุพระอรหัต. ภิกษุเหลานั้น รูวากิจแหงบรรพชิต
ของตน ถึงที่สุดแลว จึงพากันไปหาพระอุปชฌาย กลาววา ขาแตทานผูเจริญ
กิจของกระผมทั้งหลาย ถึงที่สุดแลว ทั้งยังไดกถาวัตถุ ๑๐ อีกดวย บัดนี้
เปนโอกาสที่พวกกระผมจะเขาเฝา พระทศพล.
พระเถระฟงคําของภิกษุเหลานั้นและคิดวา พระศาสดา ทรงทราบ
ขอที่เราเปนผูไดกถาวัตถุ ๑๐ เราเมื่อแสดงธรรม ก็แสดงไมละทิ้งกถาวัตถุ ๑๐
เลย เมื่อเราไป ภิกษุเหลานี้แมทั้งหมด จักหอมลอมเราไป การเขาไปเฝา
พระทศพล โดยระคนดวยหมูคณะอยางนี้ ไมสมควรแกเราเลย ภิกษุเหลานี้
จงไปเฝากอนเถิด ดังนี้ กลาวกะภิกษุเหลานั้นวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย
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ทานทั้งหลายจงลวงหนาไปเฝาพระตถาคตเจา และจงถวายบังคมพระบาทของ
พระองค ตามคําของเราดวย แมเราก็จักติดตามไป ตามทางที่ทานทั้งหลาย
ไปแลว.
พระเถระเหลานั้น แมทุก ๆ รูป ลวนเคยอยูในแควนอันเปนชาติภูมิ
ของพระทศพล ทุก ๆ รูปลวนมีปกติไดกถาวัตถุ ๑. รับโอวาทของพระอุปชฌายของตน ๆ แลว ไหวพระเถระ เที่ยวจาริกไปโดยลําดับ ลวงทาง
ประมาณ ๖๐ โยชน ตรงไปยังเชวตวันมหาวิหาร ในกรุงราชคฤห ถวายบังคม
พระบาทของพระทศพลแลว นั่งลง ณ สวนขางหนึ่ง.
ก็การตอนรับปราศรัย กับภิกษุผูอาคันตุกะทั้งหลาย เปนธรรมเนียม
ที่พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระพุทธเจาทั้งหลาย สั่งสมแลว เพราะฉะนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงทําปฏิสันถารกับภิกษุเหลานั้น โดยนัยมีอาทิวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานทั้งหลายพออดทนไดหรือ ดังนี้แลว ตรัสถามวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ก็เธอทั้งหลาย มาจากไหน ? ครั้นเมื่อภิกษุเหลานั้น
กราบทูลใหทรงทราบถึงชาติภูมิแลว จึงรับสั่งถามภิกษุผูไดกถาวัตถุ ๑๐ วา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บรรดาภิกษุผูเปนเพื่อนพรหมจารี ผูม ีชาติภูมิอยูใน
ถิ่นกําเนิดทั้งหลาย ใครหนอแล ทีถ่ ูกยกยองวา มีความปรารถนานอยดวยตน
และบอกสอนความปรารถนานอยแกภิกษุทั้งหลาย.
แมภิกษุ ก็พากันกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระปุณณมันตานีบุตร นามวาปุณณะ พระเจาขา ทานพระสารีบุตร ฟงคํานั้นแลว
ไดมีความประสงคจะพบพระเถระ (ปุณณะ).
ลําดับนั้น พระศาสดา เสด็จจากกรุงราชคฤห ไปยังพระนครสาวัตถี
แลว. แมพระปุณณเถระ ทราบวา พระศาสดาเสด็จมาในที่นั้น แลวไป ดวย
คิดวา เราจักเฝาพระศาสดา เขาเฝาพระตถาคตเจา ภายในพระคันกุฏีทีเดียว.
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พระศาสดาทรงแสดงธรรม แกพระเถระ. พระเถระฟงธรรมแลว
ถวายบังคมพระทศพล ไปสูปาอันธวัน เพื่อหลีกเรน แลวนั่งพักกลางวันอยูที่
โคนตนไม ตนใดตนหนึ่ง.
แมพระสารีบุตรเถระ ทราบการมาของพระปุณณเถระ ไปจากสถานที่
ซึ่งเคยมองดูอยูเปนประจํา สบโอกาสแลวจึงเขาไปหาพระปุณณเถระ ผูนงั่ อยู
ณ โคนตนไม สังสนทนากับพระเถระแลว จึงสอบถามถึงวิสุทธิกถา ๗ กะทาน.
แมพระเถระ ก็พยากรณปญหาที่พระสารีบุตรนั้นถามแลว ๆ ยังจิต
ของพระสารีบุตรใหยินดีดวยขออุปมาดวยสถานที่ซึ่งจะนําไปถึงไดดวยรถ. ทาน
ทั้งสองนั้น ตางฝายตางชื่นชมภาษิตของกันและกัน.
ครั้นในเวลาตอมา พระศาสดาประทับ ณ ทามกลางภิกษุสงฆทรงตั้ง
พระเถระไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ กวาบรรดาภิกษุผูเปนพระธรรมกถึก
ทั้งหลาย ดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอ นภิกษุทั้งหลาย พระปุณณะเลิศกวา
พวกภิกษุสาวกของเรา ผูกลาวธรรม ดังนี้.
ในวันหนึ่ง ทานพิจารณาถึงวิมุตติสมบัติ ของตนเกิดปติและโสมนัส
วา เราและสัตวเหลาอื่นเปนอันมาก อาศัยพระบรมศาสดา หลุดพนจาก
สังสารทุกขแลว การคบหาทานผูเปนสัตบุรุษ มีอุปการะมากหนอ ดังนี้
กลาวคาถาที่ระบายกําลังของปติออกไป ดวยสามารถแหงอุทานวา
บุคคลควรสมาคมกับสัตบุรุษ ผูเปนบัณฑิต
แจงประโยชนเทานั้น เพราะธีรชนทั้งหลาย เปนผู
ไมประมาท เห็นประจักษดวยปญญา ยอมไดบรรลุ
ถึงประโยชนอยางใหญ ประโยชนอยางลึกซึ้ง เห็นไดยาก ละเอียด สุขมุ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺภิเรว แปลวา ดวยสัตบุรุษทั้งหลาย
เทานั้น. ก็ในคาถานี้ พระอริยเจาทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน ทาน
ประสงคเอาวา สัตบุรุษ. ก็พระพุทธเจาเปนตนเหลานั้น ละธรรมของอสัตบุรุษ
ทั้งหลายไดแลวโดยไมเหลือ และสรรเสริญคุณธรรมอันดียิ่ง เพราะบรรลุ
ถึงพระสัทธรรมอยางอุกฤษฏ ทานจึงเรียกวา เปนสัตบุรุษ ผูส งบระงับแลว.
บทวา สมาเสถ ความวา พึงอยูสม่ําเสมอ คืออยูรวม. อธิบายวา
เมื่อเขาใกลทานเหลานั้น สดับรับฟง และถึงทิฏฐานุคติของทานเหลานั้น
ชื่อวา พึงเปนผูอยูรวม.
บาทคาถาวา ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสิภิ เปนคํากลาว ยกยองชมเชย
พระอริยเจาเหลานั้น. ปญญาทานเรียกวา ปณฺฑา ชื่อวา เปนบัณฑิต
เพราะมีปญญา ชื่อวา บัณฑา นั้น. ตอจากนั้นไป ก็ชื่อวา อตฺถทสฺสิโน
เพราะชี้ประโยชนตางโดยประโยชนตนเปนตน โดยไมวิปริต. พึงคบกับบัณฑิต
ผูชี้ประโยชนเหลานั้น.
ถามีคําถามวา เพราะเหตุไร ? ก็ตอบวา เพราะสัตบุรุษเหลานั้น
เปนบัณฑิต อีกอยางหนึ่ง เพราะ ทานผูเปนบัณฑิต ยอมบรรลุ จตุราริยสัจ
นี้ อยางนี้คือ ชื่อวา บรรลุประโยชน เพราะเมื่อคบทานเหลานั้นโดยชอบ
ก็มีแตประโยชนถายเดียว และเพราะไมไกลจากมรรคญาณเปนตนทีเดียว ชื่อวา
บรรลุความยิ่งใหญ เพราะมีคุณใหญ และเพราะความเปนผูสงบระงับ ชื่อวา
ถึงความลึกซึ้ง เพราะหยั่งไมถึง และเพราะมีอารมณ คือ ญาณอันลึกซึ้ง
ชื่อวา เห็นไดยาก เพราะผูที่มีฉันทะเปนตนหยาบ ไมสามารถจะเห็นได และ
เพราะคนนอกนี้ เห็นไดโดยยาก ชื่อวา ละเอียด เพราะเห็นไดยาก และเพราะ
เปนสถานที่ละเอียดออน โดยเปนอารมณของญาณที่ละเอียดออน ชื่อวา
บรรลุถึงพระนิพพาน ชื่อวา สุขุม เพราะเปนสภาวธรรมที่ละเอียดออนและ
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เพราะเปนสภาพที่สุขุม หรือชื่อวา บรรลุประโยชน เพราะมีประโยชนอยางยิ่ง
เปนสภาพ โดยอรรถวา ไมแปรผัน ชื่อวา ถึงความเปนใหญ เพราะการทํา
ความเปนพระอริยะ และเพราะเปนนิมิตแหงความยิ่งใหญ ชื่อวา ลึกซึง้
เพราะมีความไมตื้นเปนสภาพ ชื่อวา เห็นไดยาก เพราะเห็นไดโดยยาก คือ
ไมสามารถจะเห็นไดโดยงาย ชื่อวา เห็นไดยาก เพราะลึกซึ้ง ชื่อวา ลึกซึง้
เพราะเห็นไดยาก จึงจัดเปนสัจจธรรม ๔ โดยพิเศษแลว ไดแกนิโรธสัจ
ที่ละเอียดสุขุม ไดแก นักปราชญทั้งหลาย ขวนขวายกัมมัฏฐานภาวนา ที่มี
สัจจะ ๔ เปนอารมณ ยอมบรรลุโดยชอบทีเดียว เพราะสมบูรณดวยธิติ.
บทวา อปฺปมตฺตา ความวา ยังขอปฏิบัติ คือ ความไมประมาท
ใหบริบูรณ ดวยการไมอยูปราศจากสติ ในที่ทั้งปวง.
บทวา วิจกฺขณา ความวา เฉลียว ฉลาด ในวิปสสนาภาวนา.
เชื่อมความวา เพราะฉะนั้น พึงอยูรวมกันดวยสัตบุรุษทั้งหลายนั้นเทียว. อีก
อยางหนึ่ง บทวา ปณฺฑิเตหตฺถทสฺสิภิ นี้ เปนปญจมีวิภัตติ. เชื่อมความ
วา เพราะเหตุที่ธีรชนทั้งหลาย เปนผูไมประมาท เห็นประจักษดวยปญญา
ยอมบรรลุประโยชนพิเศษ มีความเปนผูยิ่งใหญเปนตน เพราะบัณฑิตทั้งหลาย
ชี้ชอง คือ เปนตนเหตุ ฉะนั้น พึงคบกับดวยสัตบุรุษ เชนนั้นอยางเดียว.
คาถานี้ ของพระเถระ ก็จัดเปนคาถาพยากรณอรหัตผล โดยการ
แสดงถึงปฏิเวธธรรม ฉะนี้แล.
จบอรรถกถา ปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา
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๕. ทัพพเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระทัพพเถระ
[๑๔๒] ไดยินวา ทานพระทัพพเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อกอนพระทัพพมัลลบุตรองคใด เปนผูอัน
บุคคลอื่น ฝกฝนไดโดยยาก แตเดี๋ยวนี้ พระทัพพมัลลบุตรองคนั้น เปนผูอันพระศาสดาไดทรงฝกฝน
ดวยการฝกฝนดวยมรรคอันประเสริฐ เปนผูสันโดษ
ขามความสงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลส ปราศจากความขลาด มีจิตตั้งมั่น ดับความเรารอนไดแลว.
อรรถกถาทัพพมัลลปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระทัพพเถระเริ่มตนวา โย ทุทฺทมโย. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูล กรุงหงสาวดี ในศาสนาของพระพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ เจริญวัยแลว ฟงพระธรรมเทศนาโดยดังกลาวแลวในบทหลังนั่นแล เห็นพระบรมศาสดาทรงตั้งภิกษุ
รูปหนึ่ง ไวในตําแหนงแหงภิกษุ ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย ผาปูลาดเสนาสนะ
จึงเสริมสรางอธิการ ปรารถนาฐานันดรนั้น เปนผูอันพระบรมศาสดา ทรง
พยากรณแลว บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต แลวทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายบวชในเวลาที่ศาสนาของพระทศพล พระนามวา กัสสปะเสื่อมโทรม
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ในครัง้ นั้น ยังมีคนอีก ๖ คน พรอมทั้งทานจึงรวมเปน ภิกษุ ๗ รูป
เปนผูมีความคิดอยางเดียวกัน เห็นภิกษุเหลาอื่นไมกระทําความเคารพในพระศาสนา จึงคิดกันวา ในที่นี้ พวกเราจักทําอะไรได พวกเราจักบําเพ็ญสมณธรรม
ในที่สวนขางหนึ่ง แลวจักกระทําที่สุดแหงทุกข ดังนี้แลว จึงผูกบันได ปน
ขึ้นสูยอดเขาสูง พูดกันวา ผูที่รูกําลังจิตของตน ๆ จักผลักบันไดลง ผูที่ยงั
มีความอาลัยในชีวิตจงลงไปเสีย อยาเปนผูตองเดือดรอนในภายหลังเลย ดังนี้
แลว ทุกรูปรวมใจกัน ผลักบันไดลง ตางโอวาทกันและกันวา อาวุโสทั้งหลาย
ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาทเถิด แลวนั่งในที่ ๆ ตนชอบใจ เริ่มบําเพ็ญ
สมณธรรม.
พระเถระบรรลุพระอรหัตผล ในวันที่ ๕ ในที่นั้นแหละ คิดวา
กิจของเราสําเร็จแลว เราจักกระทําอะไรในที่นี้ ดังนี้แลว นําบิณฑบาตมาจาก
อุตตรกุรุทวีป ดวยฤทธิ์ กลาววา อาวุโสทั้งหลาย พวกทานจงฉันบิณฑบาตนี้
กิจดวยภิกษาจาร จงเปนหนาที่ของเรา พวกทานจงทําหนาที่ของตน ๆ เถิด.
ภิกษุทั้งหลาย ถามวา ดูกอนอาวุโส พวกเราผลักบนไดลง ไดพูดตกลง
กันอยางนี้วา ผูใดทําใหแจงซึ่งธรรมกอน ผูนั้นจงนําอาหารมา ภิกษุที่เหลือ
จะบริโภคอาหารที่นํามาแลวบําเพ็ญสมณธรรม ดังนี้หรืออยางไร ? พระเถระ
ตอบวา ไมมีขอตกลงดังนั้นหรอกอาวุโส. ภิกษุทั้งหลายจึงพูดวา ทานได
(บรรลุธรรม) ดวยบุพเหตุของตน แมพวกเราทั้งหลายก็จักสามารถทําที่สุด
แหงทุกขได ทานจงไปเถิด ดังนี้. พระเถระเมื่อไมอาจจะยังภิกษุเหลานั้นให
ยินยอมได จึงบริโภคบิณฑบาตในที่ ๆ ผาสุกแลวหลีกไป. พระเถระอีกรูปหนึ่ง
บรรลุอนาคามิผล ในวันที่ ๗ จุติจากภพนั้นแลว บังเกิดในพรหมโลกชัน้
สุทธาวาส. พระเถระนอกนี้ จุติจากภพนั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ตลอดกาลพุทธันดรหนึ่ง แลวตางเกิดในตระกูลนั้น ๆ ในกาล
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เปนที่บังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา พระองคนี้ คือ รูปหนึ่ง เกิดในราชตระกูล ในตักกศิลานคร แควนคันธาระ รูปหนึ่ง เกิดในทองของนาง
ปริพาชิกาในมัชฌันติกรัฐ รูปหนึ่ง เกิดในเรือนของกุฏมพี แควนพาหิยะ
รูปหนึ่ง เกิดในสํานักของนางภิกษุณี.
สวนพระทัพพเถระนี้ ถือปฏิสนธิในเรือนของเจามัลละ องคหนึ่งใน
อนุปยนคร แควนมัลละ. มารดาของทาน ตลอดลูกตาย (ตายทั้งกลม)
คนทั้งหลายจึงนําเอารางที่ตายไปปาชา ยกขึ้นสูเชิงตะกอน ใสไฟแลว. เพราะ
กําลังความรอนของไฟ ทําใหพื้นทองของนางแยกออกเปนสองสวน. ทารก
ลอยขึ้นดวยกําลังบุญของตนแลวตกลงที่กองไม. คนทั้งหลายจึงนําทารกนั้นมา
มอบใหยาย. ผูเปนยาย เมื่อจะขนานนามของทารกนั้น ไดตงั้ ชื่อวา ทัพพะ
เพราะตกไปที่เสาไมมีแกน จึงรอดชีวิต.
ก็ในวันที่ทารกนั้น มีอายุได ๗ ขวบ พระบรมศาสดามีภิกษุสงฆ
เปนบริวาร เสด็จจาริกไปในแควนมัลละ ประทับอยูในอนุปยัมพวัน. ทัพพกุมารเห็นพระศาสดาแลว เลื่อมใสดวยการเห็นเทานั้น ประสงคจะบวชบอกลา
ยายวา ขาพเจาจักบวชในสํานักของพระทศพล. ยายพูดวา ดีแลว พอคุณ
แลวพาทัพพกุมาร ไปยังสํานักของพระบรมศาสดา กราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขอพระองคจงทรงยังกุมารนี้ใหบรรพชาเถิด. พระศาสดาทรงใหสัญญา
แกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งวา ดูกอนภิกษุ เธอจงยังทารกนี้ใหบรรพชา พระเถระ
นั้นฟงคําของพระศาสดาแลว เมื่อจะยังทัพพกุมารใหบรรพชาบอกตจปญจกัมมัฏฐานแลว.
สัตวผูสมบูรณดวยบุรพเหตุ มีอภินิหารอันกระทําแลว ดํารงอยูแลว
ในโสดาปตติผล ในขณะปลงเกลียวผมครั้งแรก เมื่อเกลียวผมที่สองถูกยกขึ้น
ก็ดํารงอยูในสกทาคามิผล เมื่อเกลียวผมที่สามถูกยกขึ้น ก็ดํารงอยูในอนาคามิผล
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ก็เวลาที่ปลงผมเสร็จ และการทําใหแจงซึ่งพระอรหัตผล ไดมใี นเวลาไมกอน
ไมหลังกัน. พระบรมศาสดา เสด็จประทับสําราญพระอิริยาบถ ในแควนมัลละ
แลว เสด็จไปยังกรุงราชคฤห ประทับอยูในเวฬุวันมหาวิหาร.
ทานพระทัพพมัลลบุตรนี้ เรนอยูแลวในที่ลับ ณ กรุงราชคฤหนั้น
ตรวจดูความสําเร็จกิจของตน ประสงคจะอุทิศกาย ชวยขวนขวายกิจของสงฆ
จึงคิดวา ไฉนหนอ เราพึงปูลาดเสนาสนะ และจัดภัตตาหารเพื่อพระภิกษุสงฆ
ทานไปยังสํานักของพระศาสดาแลว กราบทูลถึงปริวิตกของตน. พระบรมศาสดา
ทรงประทานสาธุการแลว ทรงมอบตําแหนงปูลาดเสนาสนะ และตําแหนง
ภัตตุทเทสก แกทาน.
ลําดับนั้น พระบรมศาสดา ทรงพระดําริวา ทัพพสามเณรนี้ยังเล็กแท
แตดํารงอยูในตําแหนงใหญ ดังนี้แลว จึงโปรดใหทานอุปสมบท ในเวลาที่มี
อายุได ๗ ขวบเทานั้น. นับจําเดิมแตอุปสมบทแลว พระเถระจัดแจงเสนาสนะ
และแจกภิกษาแดภิกษุสงฆทั้งหมด ที่อาศัยกรุงราชคฤหอยู ความที่ทานเปนผู
จัดแจงเสนาสนะ ไดปรากฏกระฉอนไปทั่วทุกทิศวา ไดยินวา พระทัพพมัลลบุตร จัดแจงเสนาสนะแกภิกษุผูชอบพอกัน ไวในที่เดียวกัน จัดแจงเสนาสนะ
ในที่ใกลบาง ไกลบาง (บางครั้ง) เมื่อไมสามารถจะไปได ก็ตองนําไปดวย
ฤทธิ์.
ครั้งนัน้ ภิกษุทั้งหลาย ขอใหทานทัพพมัลลบุตรจัดแจงเสนาสนะ ทั้ง
ในเวลา ทั้งนอกเวลา อยางนี้วา อาวุโส ทานจงจัดแจงเสนาสนะในชีวกัมพวันวิหาร ใหพวกเรา ทานจงจัดเสนาสนะในมัทธกุจฉิมิคทายวัน ใหพวกเรา
ตางพากันเห็นฤทธิ์ของพระทัพพมัลลบุตรนั้นแลวจึงไป. แมทานพระทัพพมัลลบุตรก็เนรมิตกาย อันสําเร็จดวยมโนมยิทธิ ใหภิกษุที่เหมือนตนแตละรูป
แกพระเถระแตละองค เดินนําหนาใชนิ้วมือที่เรื่องแสงชี้วา นี้เตียง นี้ตงั่
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จัดแจงเสนาสนะแลวจึงกลับยังที่อยูของตน นี้เปนความสังเขปในเรื่องนี้. แต
โดยพิสดาร เรื่องนี้ จะมีมาในพระบาลีเทานั้น พระบรมศาสดา ทรงกระทํา
เหตุนี้แหละ ใหเปนอัตถุปบัติ (เหตุเกิดแหงเรื่อง) ในเวลาตอมา เสด็จ
ประทับนั่ง ทามกลางหมูพระอริยสงฆ แตงตั้งพระเถระไวในตําแหนงแหง
ภิกษุผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูจัดแจงเสนาสนะ ดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย พระทัพพมัลลบุตรเลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเรา ผูจัดแจงเสนาสนะ.
สมดังคาถาประพันธ ที่ทา นกลาวไวในอปทานวา
พระพิชิตมาร พระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรู
แจงโลกทั้งหมด เปนมุนี มีพระจักษุ ไดเสด็จอุบัติ
ขึน้ ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ พระองคตรัสสอน
ทําใหสัตวรูชัด ยังสรรพสัตวใหขามวัฏสงสาร ทรงฉลาดในเทศนา เปนผูเบิกบาน ทรงยังสรรพสัตวให
ขามพน (สงสาร) พระองคเปนผูอนุเคราะห ทรง
ประกอบดวยพระกรุณา ทรงแสวงหาประโยชนแก
สรรพสัตว ยังเดียรถียที่มาเฝาทุกคนใหดํารงอยูใน
เบญจศีล เมือ่ เปนเชนนี้พระศาสนาจึงหมดความอากูล
วางจากพวกเดียรถียและวิจิตรดวยพระอรหันต ผูค งที่มี
ความชํานิชํานาญ พระมหามุนีพระองคนั้นสูง ๕๘ ศอก
มีพระฉวีวรรณงามคลายทองคําอันล้ําคา มีพระลักษณะ
อันประเสริฐ ๓๒ ประการ ครั้งนั้นเหลาสัตวมีอายุขัย
แสนป พระชินสีหพระองคนั้น ดํารงพระชนมอยู
โดยกาลประมาณเทานั้น ทรงยังประชาชนเปนอันมาก
ใหขามพนวัฏสงสารไปได ครั้งนั้น เราเปนบุตร
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เศรษฐีมียศใหญ ในพระนครหงสาวดี เขาไปเฝา
พระองคผูสองโลกใหสวางไปทั่ว แลวไดสดับพระธรรมเทศนา เราไดฟงพระดํารัสของพระศาสดา ผูตรัสสรรเสริญสาวกของพระองค ผูแตงตั้งเสนาสนะ
ใหภิกษุทั้งหลาย ก็ชอบใจ จึงทําอธิการแดพระองค
ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ พรอมทั้งพระสงฆแลว
หมอบลงแทบพระบาทดวยเศียรเกลา แลวปรารถนา
ฐานันดรนั้น. ครั้งนั้น พระมหาวีรเจา พระองคนั้น
ไดทรงพยากรณกรรมของเราไววา เศรษฐีบุตรนี้ ได
นิมนตพระโลกนายกพรอมทั้งพระสงฆ ใหฉันตลอด
๗ วัน เขามีดวงตาดุจกลีบบัว มีจะงอยบาเหมือน
ของราชสีห มีผิวพรรณดุจทองคํา หมอบอยูแทบเทา
ของเรา ปรารถนาตําแหนงอันสูงสุด ในกัปที่แสน
แตกัปนี้ พระศาสดา พระนามวา โคดม ผูสมภพ
ในวงศของพระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก
เศรษฐีบุตรนี้จักไดเปนสาวกของพระพุทธเจาพระองค
นั้น ปรากฏโดยชื่อวา "ทัพพะ" เปนภิกษุผูเลิศฝาย
เสนาสนปญญาปกะเหมือนปรารถนา ดวยกรรมทีท่ ํา
ไวดีแลว และดวยการตั้งเจตนจํานงไว เราละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เราไดเสวยเทพสมบัติในเทวโลก ๓๐๐ ครั้ง และไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๕๐๐ ครั้ง เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 85

โดยคณนานับมิได เพราะกรรมนั้นนําไป เราจึงมี
ความสุขในที่ทุกสถาน.
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระผูเปนนายกทรง
พระนามวา วิปสสี ผูมีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจง
ธรรมทั้งปวง ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว เราเปนผูมีจิต
ขัดเคือง ไดพูดตูสาวกของพระพุทธเจาผูคงที่พระองค
นั้น ผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว ทั้ง ๆ ทีร่ ูอยูวาทานเปน
ผูบริสุทธิ์ และเราจับสลากแลว ถวายขาวสุกที่หุงดวย
น้ํานมแกพระเถระทั้งหลาย ผูแสวงหาคุณอันใหญ
ผูเปนสาวกของพระผูแกลวกลากวานรชน พระองค
นั่นแหละ ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนพงศพันธุ
ของพรหม มีพระยศใหญ ประเสริฐกวาวิญูชน
ทรงพระนามวา กัสสปะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคทรงยังศาสนธรรมใหรุงโรจน ขมขีเ่ ดียรถียผู
หลอกลวงเสีย ทรงแนะนําเวไนยสัตวแลว เสด็จปรินพิ พาน พรอมทั้งพระสาวก ครั้นเมื่อพระโลกนาถ
พรอมทั้งพระสาวกปรินิพพานแลวครั้นเมือ่ ศาสนธรรม
กําลังจะสูญสิ้นอันตรธาน ทวยเทพและมนุษยพากัน
สลดใจ สยายผม มีหนาเศราคร่ําครวญวา ดวงตา
คือ พระธรรมจักดับแลว เราจักไมไดเห็นทานผูมีวัตร
ดีงามทั้งหลาย เราจักไมไดฟงพระสัทธรรม โอหนอ
พวกเราเปนคนมีบุญนอย ครั้งนั้น พื้นปฐพีทั้งหมดนี้
ทั้งใหญทั้งหนา ไดไหวสั่นสะเทือน สาครสมุทรดุจ
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เหือดแหง แมนา้ํ ครวญครางนาสงสาร อมนุษยตีกลอง
ดังทั่ว ๔ ทิศ อสนีบาต อันนากลัว ตกลงโดยรอบ
อุกกาบาต ตกจากทองฟา ดาวหางปรากฏ เกลียวแหง
เปลวไฟ มีควันพวยพุง หมูมฤครองครวญครางอยาง
นาสงสาร ครั้งนัน้ เราทั้งหลาย เปนภิกษุรวม ๗ รูป
ดวยกัน ไดเห็นความอุบาทวอันรายแรง แสดงเหตุวา
พระศาสนาจะสิ้นสูญ จึงเกิดความสังเวช คิดกันวา
เวนพระศาสนาเสีย ไมควรที่เราจะมีชีวิตอยู เราทั้งหลายจึงเขาไปสูปาใหญ บําเพียรตามคําสอนของ
พระชินสีห ครั้งนั้น เราทั้งหลายไดพบภูเขาหินใน
ปาสูงลิ่ว เราไตภูเขาขึ้นทางพะอง แลวผลักพะอง
ใหตกลงเสีย ครั้งนั้น พระเถระไดตักเตือนเราวา
การอุบัติแหงพระพุทธเจาหาไดยาก อีกประการหนึ่ง
ความเชื่อ ที่บุคคลไดแลว หาไดยาก และพระศาสนา
ยังเหลืออีกเล็กนอย ผูที่ปลอยเวลาใหผานไปเสีย จะ
ตองตกลงไปในสาคร คือ ความทุกขอันไมมีสิ้นสุด
เพราะฉะนั้น พวกเราควรกระทําความเพียร ตลอดเวลา
ที่พระศาสนายังดํารงอยูเถิด ดังนี้. ครั้งนั้น พระเถระ
นั้นเปนพระอรหันต พระอนุเถระไดเปนพระอนาคามี
พวกเราที่เหลือจากนี้ เปนผูมศี ีลบริสุทธิ์ ประกอบ
ความเพียร จึงไดไปยังเทวโลก องคที่ขา มสงสารไปได
ปรินพิ พานแลว อีกองคหนึ่งเกิดในชั้นสุทธาวาส
เราทั้งหลาย คือตัวเรา ๑ พระปุกกุสาติ ๑ พระสภิยะ ๑
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พระพาหิยะ ๑ พระกุมารกัสสปะ ๑ เกิดในที่นั้น ๆ
อันพระโคดมบรมศาสดา ทรงอนุเคราะห จึงหลุดพน
ไปจากเครื่องจองจํา คือ วัฏสงสารได เราเกิดใน
พวกมัลลกษัตริย ในพระนครกุสินารา เมือ่ เรายังอยูใน
ครรภนั่นแล มารดาไดถึงแกกรรม เขาชวยกันยกขึ้นสู
เชิงตะกอน เราตกลงมาจากเชิงตะกอนนั้นตกลงไปใน
กองไม ฉะนั้น จึงปรากฏนามวา ทัพพะ ดวยผลแหง
การประพฤติพรหมจรรย เรามีอายุได ๗ ขวบ ก็หลุด
พนจากกิเลส ดวยผลที่ถวายขาวสุกผสมน้ํามัน เราจึง
เปนผูประกอบดวยองค ๕ ดวยบาปเพราะกลาวตูพระขีณาสพ เราจึงลูกคนโจทมากมาย บัดนี้ เราลวงบุญ
และบาปไดทั้งสองอยางแลว ไดบรรลุบรมสันติธรรม
เปนผูไมมีอาสวะอยู เราแตงตั้งเสนาสนะ ใหทานผูมี
วัตรอันดีงามทั้งหลายยินดี พระพิชิตมารทรงพอพระทัย ในคุณขอนัน้ จึงไดทรงตั้งเราไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
หมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูก ดังชางตัดเชือกแลว
เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่เราไดมาในสํานัก
พระพุทธเจา ของเรานี้ เปนการมาดีแลว วิชชา ๓
เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดทําเสร็จแลว คุณพิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาเราไดกระทําเสร็จแลว ดังนี้.
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บาปกรรมที่ทานการทําไว ดวยสามารถแหงการกําจัดพระเถระผูเปน
พระขีณาสพรูปหนึ่งในกาลกอน ซึ่งเปนเหตุใหหมกไหมอยูในนรกหลายแสนป
อันมีมาแลวเหมือนภิกษุชื่อวา เมตติยะ และภุมมชกะ ทีถ่ ูกเตือนดวย กมฺมปโลติกาย นัน้ แหละ เขาใจผิดวา พวกเราถูกพระเถระนี้ ทําใหแตกกับคฤหบดี
ชื่อวา กัลยาณภัตติยะ จึงกําจัดเสียดวยปาราชิกธรรมอันหามูลมิได. และเมื่อ
อธิกรณนั้น อันสงฆระงับแลวดวยสติวินัย พระเถระนี้ เมื่อจะประกาศคุณ
ของตน เพื่ออนุเคราะหสัตวโลก จึงไดกลาวคาถานี้วา
เมื่อกอนพระทัพพมัลลบุตรองคใด เปนผูอัน
บุคคลอื่นฝกฝนไดโดยยาก แตเดี๋ยวนี้ พระทัพพมัลลบุตรองคนั้นเปนผูอันพระศาสดาไดทรงฝกฝนดวยการ
ฝกฝนดวยมรรคอันประเสริฐ เปนผูสันโดษขามความ
สงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลส ปราศจากความขลาด
มีจิตตั้งมั่น ดับความเรารอนไดแลว ดังนี้.
ศัพทวา โย ในคาถานั้น แสดงถึงบุคคลผูไมไดกําหนดแนนอน.
ดวยบทวา โส นี้ พึงทราบวา ทานกําหนดความแนนอนของบุคคลนั้นไว
แลว. แมดวยบททั้งสอง พระเถระ กลาวหมายถึงตนเอง โดยทําใหเปนดุจ
คนอื่น. บทวา ทุทฺทมโย ความวาฝกไดโดยยาก คือ ไมอาจเพื่อจะฝกได.
และพระเถระกลาวบทนี้ไว เพราะคิดถึงความดิ้นรนแหงจิตที่เคลื่อนไปดวย
ความเมา ของเหลากิเลสที่เปนขาศึก คือ ทิฏฐิ และความไมสงบแหงอินทรีย
ทั้งหลาย. บทวา ทเมน ไดแก ฝกฝนดวยมรรคอันเลิศ สูงสุด อธิบายวา
ผูที่ฝกแลว ดวยการฝกดวยมรรคอันเลิศนั้น สมควรกลาวไดวา มีตนอันฝก
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แลว ดวยการฝกดวยมรรคอันเลิศนั้น สมควรกลาวไดวา มีตนอันฝกแลว
เพราะไมมีสิ่งที่จะตองอีก ไมใชฝกดวยอยางอื่น. อีกอยางหนึ่ง บทวา
ทเมน ความวา อันพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝก ฝกแลว.
บทวา ทพฺโพ เทากับ ทฺรพฺโย ความวา สมควร. ดวยเหตุนั้น พระผูมี
พระภาคเจา ทรงมีถึงพระเถระนี้แหละ จึงตรัสไววา ดูกอนทัพพะ ผูที่
สมควร จะไมกลาวแกอยางนี้ เลย. บทวา สนฺตุสฺสิโต ความวา สันโดษ
แลว ดวยสันโดษในปจจัยตามมีตามได ดวยสันโดษในฌานสมาบัติ และดวย
สันโดษในมรรคผล. บทวา วิติณฺณกงฺโข ความวา ชื่อวา มีความสงสัย
ปราศไปแลว ดวยความสงสัยในวัตถุ ๑๖ และในวัตถุ ๘ เพราะเพิกถอน
ความสงสัยไดแลว ดวยปฐมมรรคนั่นแหละ. บทวา วิชิตาวี ความวา ชื่อวา
ชนะแลว เพราะชนะแลว คือกําจัดไดแลว ซึง่ ธรรมอันเปนฝายสังกิเลส แม
ทั้งหมด อันบุรุษชาติอาชาไนย พึงชนะ
บทวา อเปตเภรโว ความวา ชื่อวา ปราศจากความขลาด คือ
ชื่อวา ปราศจากภัย เพราะภัย ๒๕ อยาง ปราศไปแลว โดยประการทั้งปวง.
บทวา ทพฺโพ เปนคําระบุถึงชื่อ ซ้ําอีก. ในบทวา ปรินิพฺพุโต นี้
ปรินิพพาน มี ๒ คือ กิเลสปรินิพพาน ซึ่งไดแก สอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑
ขันธปรินิพพาน ซึ่งไดแก อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑. ใน ๒ อยางนั้น
ในคาถานี้ทานหมายเอากิเลสปรินิพพาน เพราะฉะนั้น จึงไดความวา ชื่อวา
ปรินิพพานแลว ดวยกิเลสปรินิพพาน เพราะปหาตัพพธรรม (ธรรมที่ควรละ.)
อันมรรคละไดแลวโดยประการทั้งปวง. บทวา ิตตฺโต ความวา เปนผูมี
จิตมั่นคง คือไมหวั่นไหว ไดแก ไมสั่นสะเทือน ดวยโลกธรรมทั้งหลาย
เพราะถึงความเปนผูคงที่ ในอิฏฐารมณเปนตน. ศัพทวา หิ เปนนิบาต ลง
ในอรรถแหงเหตุ. ดวย หิ นิบาตนัน้ สองความวา เพราะเหตุที่ เมื่อกอน
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พระทัพพมัลลบุตร เปนผูอันบุคคลอื่นสอนไดยาก แตทานอันพระศาสดาทรง
ฝก ดวยการฝกฝนดวยมรรคอันสูงสุด เปนผูสันโดษ ขามความสงสัยไดแลว
เปนผูชนะกิเลส ปราศจากความขลาด ฉะนั้น พระทัพพมัลลบุตรนั้น จึงดับ
กิเลสไดแลว และตอแตนั้น ก็เปนผูมีจิตตั้งมั่น ทําจิตใหเลื่อมใส ในปรินิพพานนั้น ทีม่ ีแลวอยางนี้ ไมใชทําจิตใหเลื่อมใสอยางอื่น เพราะฉะนั้น พระ
เถระเมื่อจะอนุเคราะหเหลาสัตว ผูที่จะตรัสรูได เพราะการแนะนําของผูอื่น
จึงพยากรณอรหัตผล.
จบอรรถกถาทัพพมัลลปุตตเถรคาถา
๖. สัมภูตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัมภูตเถระ
[๑๔๓] ไดยนิ วา พระสัมภูตเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุใดมาสูปาสีตวันแลว ภิกษุนั้นเปน
ผูอยูแตผูเดียว สันโดษ มีจิตตั้งมัน่ ชนะกิเลส
ปราศจากขนลุกพอง มีปญญา รักษากายคตาสติ อยู.
อรรถกถาสัมภูตเถรคาถา
คาถาของทานพระสัมภูตเถระเริ่มตนวา โย สีตวน ดังนี้. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา นับถอยหลังจากนี้ไป ๑๑๘ กัป พระสัมมาสัมพุทธเจา
พระนามวา อัตถทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก ยังหมูสัตวโลก พรอม
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ทั้งเทวโลก ใหขามโอฆะใหญ คือ สงสาร วันหนึ่ง เสด็จไปถึงฝงแมน้ํา
คงคา พรอมดวยภิกษุสงฆ. ในครั้งนั้น พระเถระนี้เกิดในตระกูลคฤหบดี พบ
พระผูมีพระภาคเจา ที่ริมฝงแมน้ําคงคานั้น มีใจเลื่อมใส เขาไปเฝาแลวถวาย
บังคม กราบทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระองคมีพระพุทธประสงค
จะขามไปสูฝงโนนหรือ พระเจาขา. พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา เราจัก
ไป. เขาจึงจัดผูกเรือขนาน นอมถวายในทันใดนั้นเอง. พระบรมศาสดา
เมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา จึงพรอมดวยภิกษุสงฆ เสด็จลงสูเรือแลว เขานํา
เรือขามไปดวยตนเอง ยังพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆใหถึงฝงโนนโดย
สะดวกสบาย แลวถวายมหาทานในวันที่สอง ตามสงเสด็จ มีจิตเลื่อมใส
ถวายบังคมพระบรมศาสดา แลวกลับไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาจึงทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
นับแตภัทรกัปนี้ถอยหลังไป ๑๑๓ กัป. เกิดในตระกูลกษัตริย ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ผูธรรมิกราช ทาวเธอยังพสกนิกร ใหตั้งอยูในแนวทางแหงสุคติ
จุติจากมนุษยโลกนี้แลว บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ สมาทายธุตธรรม (ธรรมคือธุดงค) อยูในปาชาบําเพ็ญ
สมณธรรมแลว. แมในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสป
เขาก็ออกบวชพรอมดวยสหายทั้ง ๓ ในศาสนาของพระองคอีก แลว
บําเพ็ญสมณะอยูถึงสองแสนป ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยู
ตลอดพุทธันดรหนึ่ง แลวเกิดเปนบุตรของพราหมณมหาศาล ในพระนคร
ราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้. คนทั้งหลายตั้งชื่อทานวา สัมภูตะ ทานเจริญ
วัยแลว ประสบความสําเร็จ ในศิลปศาสตรของพราหมณ. ทานไดไปยังสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยสหายทั้ง ๓ คือ ภูมิชะ เชยยเสนะ
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และ อภิราธนะ สดับพระธรรมเทศนาแลว ไดสัทธาปสาทะบรรพชาแลว
ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลายหมายเอา กลาวไววา
มาณพทั้ง ๔ เหลานี้ คือ ภูมิชะ ๑ เชยยเสนะ ๑
สัมภูตะ ๑ อภิราธนะ ๑. ไดตรัสรูธรรมในศาสนา
ของพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐและผูคงที่.
ครั้งนั้น พระสัมภูตเถระ เรียนกายคตาสติกัมมัฏฐาน ในสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา อยูในปาสีตวันเปนประจํา. ดวยเหตุนั้นแล ทานจึงมีนาม
ปรากฏวา " สีตวนียะ ". ก็โดยสมัยนั้น ทาวเวสวัณมหาราช เสด็จไปทาง
อากาศ มุงหนาสูทิศทักษิณในชมพูทวีป ทอดพระเนตรเห็นพระเถระนั่งใน
อัพโภกาส มนสิการกัมมัฏฐานอยู จึงเสด็จลงจากวิมาน นมัสการพระเถระ
แลวสั่งยักษ ๒ ตนวา ถาพระเถระออกจากสมาธิในเวลาใด เจาจงบอกการมา
ของเราในเวลานั้น และจงถวายอารักขาพระเถระดวย ดังนี้ แลวเสด็จหลีกไป.
ยักษทั้งสองเหลานั้นยืนอยูใกลพระเถระ แลวบอกความนั้น ในเวลาที่พระเถระ
เลิกมนสิการนั่งอยูแลว. พระเถระฟงคํานั้นแลว กลาววา ทานจงกราบทูล
ทาวเวสวัณมหาราชตามคําของเรา ธรรมดาอารักขา คือ สติ ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงวางไว สําหรับผูที่ดํารงอยูในศาสนาของพระองคนั้นนั่นแหละ จะ
รักษาบุคคลเชนเรา ทานจงเลิกสนใจในอารักขานั้น กิจที่จะพึงกระทําดวย
อารักขาเชนนี้ ยอมไมมีแกผูที่ตั้งอยูในโอวาทของพระผูมีพระภาคเจาดังนี้แลว
สงยักษทั้งสองกลับไป เจริญวิปสสนาแลวกระทําใหแจง ซึ่งหมวด ๓ แหงวิชชา
ในทันใดนั้นเอง. ลําดับนั้น ทาวเวสวัณเสด็จกลับมา เขาไปใกลพระเถระ
รูวา ทานสําเร็จพระอรหัตแลว ดวยการสังเกตอาการเฉพาะหนา จึงเสด็จไป
กรุงสาวัตถี กราบทูลพระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะยกยองพระเถระ ตอพระพักตร
ของพระบรมศาสดา จึงพรรณนาคุณทั้งหลายของพระเถระ ดวยคาถานี้วา
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พระสัมภูตเถระ สมบูรณดวยสติ เปนเครื่อง
รักษา มีปญญา ประกอบดวยความเพียร เปนพุทธชิโนรส มีวิชชา ๓ ถึงฝงแหงมัจจุแลว ดังนี้.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวเปนคาถาประพันธไวในอปทานวา
ก็พระผูม ีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
ผูเปนจอมแหงสัตว ๒ เทา ประเสริฐกวานระ แวดลอมไปดวยพระสาวกทั้งหลาย เสด็จไปสูฝงแมน้ําคงคา
แมน้ําคงมีน้ําเออเต็มฝง กาพอที่จะดื่มได ขามไดยาก
เราสงพระพุทธเจาผูสูงกวาสัตว และภิกษุสงฆ ในกัป
ที่ ๑๑๘ แตกปั นี้ เราไดทาํ กรรมใดไวในกาลนั้น
ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ขามสงเสด็จพระพุทธเจา ในกัปที่ ๑๑๓ แตกัปนี้
เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕ พระองค พระนามวา
สัพโพภวะ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก
และในภพสุดทายนั้น เราเกิดในตระกูลพราหมณ
บวชในศาสนาของพระศาสดา พรอมดวยสหายทั้ง ๓
คุณพิเศษเหลานี้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระ
พุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ครั้งนั้น ทานพระสัมภูตะ เห็นภิกษุทั้งหลายเดินทางไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจา จึงกลาววา ดูกอนอาวุโส ทานทั้งหลายจงถวายบังคมพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจาตามคําของเราดวย และจงกราบทูลอยางนี้ ดังนี้แลว
เมื่อจะประกาศความที่ตนไมเบียดเบียนพระศาสดา อันจัดเปนธรรมาธิกรณ
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จึงกลาวคาถาวา โย สีตวน ดังนี้. ภิกษุเหลานั้น เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวถวายบังคม เมื่อจะกราบทูลใหทรงทราบถึงสาสน ของพระสัมภูตเถระ
จึงกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ทานพระสัมภูตะขอถวายบังคมพระบาท
ของพระผูมีพระภาคเจา และกราบทูลอยางนี้ ดังนี้แลว กราบทูลขอความนั้น.
พระผูมีพระภาคเจาทรงสดับถอยคํานั้นแลว ตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พระสัมภูตะเปนบัณฑิต ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม และไมเบียดเบียนเรา
ผูเปนธรรมาธิกรณ เรื่องราวของพระสัมภูตะนั้น ทาวเวสวัณบอกเราแลว
ดังนี้. ก็ภิกษุเหลานั้น กราบทูลคาถาที่พระสัมภูตเถระกลาวแลว แดพระบรมศาสดา ดังนี้วา
ภิกษุใดมาสูปาสีตวันแลว ภิกษุนั้นเปนผูอยูแตผู
เดียว สันโดษ มีจิตตั้งมั่น ชนะกิเลสไดแลว ปราศจากขนพองสยองเกลา มีปญญารักษากายคตาสติอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีตวน ไดแก ปาชา นากลัวกวางใหญ
ใกลพระนครราชคฤห ที่ไดนามอยางนี้.
บทวา อุปคา ไดแก เขาถึงแลว โดยถือเปนที่อยู. ดวยบทวา
อุปคา นี้ ทานแสดงถึงที่เปนที่อยูอาศัย อันสมควรแกบรรพชิต อันพระผูมี
พระภาคเจาทรงอนุญาตแลว.
บทวา ภิกฺขู ความวา ชื่อวาภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสาร และ
เพราะทําลายกิเลสไดแลว. บทวา เอโก ความวา ไมมีเพื่อนสอง. ดวยบทวา
เอโก นี้ ทานแสดงถึงกายวิเวก.
บทวา สนฺตุสิโต ไดแก ผูสันโดษ. ดวยบทวา สนฺตุสิโต นี้
ทานแสดงถึงอริยวงศ อันมีความสันโดษในปจจัย ๔ เปนลักษณะ.
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บทวา สมาทิตตฺโต ความวา มีจิตตั้งมั่นแลว ดวยสมาธิอันตาง
ดวยอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ. ดวยบทวา สมาหิตตฺโต นี้ ทานแสดง
ถึงอริยวงศ อันมีภาวนาเปนที่มายินดี โดยมีวิเวกภาวนาเปนประธาน.
บทวา วิชิตาวี ความวา ชนะหมูกิเลส อันพระโยคาวจรพึงชนะ
ดวยการปฏิบัติชอบในพระศาสนา. ดวยบทวา วิชิตาวี นี้ ทานแสดงถึง
อุปธิวิเวก. ภิกษุชื่อวา อเปตโลมหโส (ปราศจากขนลุกพองสยองเกลา)
เพราะมีกิเลสอันเปนเหตุแหงภัยปราศไปแลว. ดวยบทวา อเปตโลมหโส นี้
ทานแสดงถึงผลแหงสัมมาปฏิบัติ. บทวา รกฺข แปลวา รักษาอยู.
บทวา กายคตาสตึ ไดแก สติมีกายเปนอารมณ คือไมละกายคตาสติ
กัมมัฏฐาน ดวยสามารถแหงการเพิ่มพูนไว. บทวา ธีติมา ไดแก ผูมีปญญา.
บทวา ธีติมา นี้ แสดงถึงขอปฏิบัติ อาศัยความที่ตนมีจิตตั้งมั่น หรือมี
ชัยชนะแจงชัดแลว ในคาถานี้ มีความสังเขปดังนี้
ภิกษุนั้น เปนผูผูเดียวมาสูปาสีตวัน โดยมุงความสุขเกิดแตวิเวก
และเขาไปแลวก็เปนผูสันโดษ เพราะไมมีความโลเล มีปญ
 ญา มีกายคตาสติ
เจริญกัมมัฏฐาน กระทําฌานที่ตนบรรลุแลวอยางนั้นใหเปนบาท ขวนขวาย
วิปสสนาที่ตนปรารภแลว มีจิตตั้งมั่น ดวยมรรคอันเลิศที่ตนไดบรรลุแลว และ
ชนะกิเลสไดแลว ชื่อวาเปนผูปราศจากขนพองสยองเกลา เพราะมีเหตุแหงภัย
ไปปราศแลว โดยประการทั้งปวง โดยที่กระทํากิจสําเร็จแลว ดังนี้.
จบอรรถกถาสัมภูตเถรคาถา
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๗. ภัลลิยเถร คาถา
วาดวยคาถาของพระภัลลิยเถระ
[ ๑๔๔] ไดยนิ วา พระภัลลิยเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ผูไดขจัดเสนาแหงมัจจุราช เหมือนหวงน้ําใหญ
กําจัดสะพานไมออ อันแสนจะทรุดโทรมฉะนั้น ก็
ผูนั้น จัดวาเปนผูชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว
มีตนอันฝกแลว มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเรารอน
ไดแลว.
อรรถกถาภัลลิยเถรคาถา
คาถาของทานพระภัลลิยเถระเริม่ ตนวา โย ปานุทิ. เรื่องราวของทาน
เปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เมื่อพระพุทธเจา
ยังไมเสด็จอุบัติขึ้น เปนผูมีจิตเลื่อมใสถวายผลาผล แกพระปจเจกสัมพุทธเจา
นามวา สุมนะ ทองเที่ยวอยูแตในสุคติภพทั้งหลายเทานั้น เกิดในตระกูล
สัตถวาหะ พระนครอรุณวตี ในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
พระนามวา สิขี ไดสดับวา บุตรพอคา ๒ คน คือ ชื่อวาอุปชิตะ และอุชติ ะ
ไดถวายอาหารครั้งแรก แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สุขี ผูได
ตรัสธรรมาภิสมัยกอนคนอื่น จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยสหาย
ของตน ถวายบังคมแลว ทูลอาราธนาเพื่อเสวยพระกระยาหารในวันรุงขึ้น
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ถวายมหาทานแลว ตั้งความปรารถนาวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองค
แมทั้งสอง พึงเปนผูไดถวายอาหารครั้งแรกแดพระพุทธเจา ผูเชนกับพระองค
ในอนาคตกาล ดังนี้. คนทั้งสอง กระทําบุญกรรมในภพนั้น ๆ แลว ทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในกาลของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา
เกิดเปนบุตรเศรษฐีผูเลี้ยงวัว เปนพี่นองกัน ในสองพี่นองนั้น ผูเปนพี่ชอื่
ตปุสสะ ผูเปนนองชื่อ ภัลลิยะ. เขาทั้งสองบรรทุกของเต็มเกวียน ๕๐๐ เลม
เดินทางไปคาขาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจา แรกตรัสรูพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ทรงยับยั้งอยูตลอด ๗ สัปดาห ดวยการพิจารณาธรรมคือสุขอันเกิดแตวิมุตติ
ในสัปดาหที่ ๘ ทรงประทับนั่งอยูที่โคนตนเกด ก็เดินทางลวงทางใหญ ไป
ใกลตนเกด ในสมัยนั้น เกวียนของเขาทั้งสองไมยอมเคลื่อนที่ แมในภูมิภาค
ที่ราบเรียบ ไมมีหลมไมมีโคลน เมื่อพอคาสองพี่นองพากันคิดอยูวา เหตุอะไร
หนอแล ดังนี้ เทวดาผูเคยเปนญาติสายโลหิต ก็แสดงตัวในระหวางคาคบไม
บอกวา ดูกอนทานผูนิรทุกข พระผูมีพระภาคเจาพระองคนี้ ตรัสรูพระสัมโพธิญาณไดไมนาน ไมไดเสวยพระกระยาหารมาตลอด ๗ สัปดาห เสวย
วิมุตติสุขแลว บัดนี้ ประทับนั่งอยูที่โคนตนเกด ขอที่ทานทั้งสองนอมนํา
อาหารเขาไปถวายพระองคนั้น จะพึงเปนไป เพื่อประโยชนเกื้อกูลและความสุข
แกทานทั้งหลายสิ้นกาลนาน.
พอคาสองพี่นอง ฟงคํานั้นแลว เสวยปติโสมนัสอยางยิ่ง สําคัญวา
การจัดอาหารจักเปนความเนิ่นชา จึงถวายสัตตูผงและสัตตูกอน แดพระผูมีพระภาคเจา ถึงเทววาจิกสรณคมน (ถึงพระพุทธและพระธรรมวาเปนสรณะ)
ไดพระเกศธาตุไปบูชา หลีกไปแลว. ก็พอคาทั้งสองนั้น ไดเปนอุบาสก
กอนผูอื่น. ครั้นเมื่อพระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปยังกรุงพาราณสี ประกาศ
พระธรรมจักร แลวประทับอยูในพระนครราชคฤหโดยลําดับ ตปุสสะและ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 98

ภัลลิยะ จึงเขาไปสูพระนครราชคฤห เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลวถวายบังคม นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกเขาทั้งสอง
ในพอคาทั้งสองนั้น ตปุสสะ ตั้งอยูในโสดาปตติผลแลวไดเปนอุบาสกอยางเดียว
สวนภัลลิยะ บวชแลวไดเปนผูมีอภิญญา ๖. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
สุมนะ ประทับอยูในพระนครตักกรา เราไดถือเอา
ผลไมชื่อวัลลิการะ ถวายแดพระสัมมาสัมพุทธเจาใน
กัปที่ ๓๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนัน้
ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายสิ้นแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ครัน้ ในวันหนึ่ง มารแสดงรูปนากลัว เพื่อจะหลอกพระภัลลิยเถระ
ใหสะดุงกลัว. พระเถระเมื่อจะประกาศขอที่ตนลวงความกลัวไดทั้งหมด จึงได
ภาษิตคาถานี้วา
ผูใดกําจัดเสนาแหงมัจจุราช เหมือนหวงน้ําใหญ
กําจัดสะพานไมออ อันแสนจะทรุดโทรมฉะนั้น และ
ผูนนั้ จัดวาเปนผูชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว
มีตนอันฝกฝนแลว มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความ
เรารอนไดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โยปานุทิ ความวา ผูใดกําจัด คือ
ซัดไป คือละไดแลว ไดแก ขจัดแลว. บทวา มจฺจุราชสฺส ความวา
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ความตาย คือความแตกแหงขันธทั้งหลาย ชื่อวา มัจจุ ก็มัจจุนั่นแหละ ชือ่ วา
ราชา เพราะอรรถวา เปนใหญ เพราะยังสัตวทั้งหลายใหเปนไปในอํานาจ
ของตน เพราะฉะนั้นจึงชื่อวา มัจจุราชา. แหงมัจจุราชนั้น. บทวา เสน
ไดแก เสนา มีความแกและโรคเปนตน ก็ความแกและโรคเปนตน ชื่อวา
เสนา เพราะเปนองคประกอบในการที่มัจจุราชนั้นยังสัตวใหเปนไปในอํานาจ
ดวยเหตุนั้น มัจจุราชนั้น ทานจึงเรียกวา มีเสนาใหญ เพราะมีเสนามาก
มีอยางตาง ๆ แพรหลาย. สมดังที่ตรัสไววา น หิ โน สงฺครนฺเตน
มหาเสเนน มจฺจุนา จะขอผลัดเพี้ยนกับมัจจุราช ผูมีเสนาใหญ มิไดเลย
ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง เทวบุตรมาร ทานประสงคเอาวา มัจจุ ในพระคาถานี้
เพราะอรรถวา ฆาเสียซึ่งคุณงามความดี กามเปนตน ทานประสงคเอาวาเปน
เสนา เพราะเขาถึงความเปนสหายกับมัจจุราชนั้น. สมจริงดังที่ตรัสไววา
กามทั้งหลายเรากลาววาเปนเสนาที่หนึ่งของทาน
ความไมยินดี เรากลาววาเปนเสนาที่สองของทาน
ความหิวและความกระหาย เรากลาววาเปนเสนาที่สาม
ของทาน ตัณหาเรากลาววาเปนเสนาที่สี่ของทาน
ถีนมิทธะ เรากลาววาเปนเสนาที่หาของทาน ความ
ขลาดกลัวเรากลาววาเปนเสนาที่หกของทาน ความ
สงสัยเรากลาววาเปนเสนาที่เจ็ดของทาน ความลบหลู
และความหัวดื้อ เรากลาววาเปนเสนาที่แปดของทาน
ดังนี้.
บาทคาถาวา นฬเสตุว สุทุพฺพล มโหโฆ นี้ประกอบความวา
ผูใดกําจัดแลว คือชนะแลว ซึ่งเสนาคือสังกิเลส ทีช่ ื่อวา แสนจะทรุดโทรม
เพราะไมมีกําลังมากมายเหมือนหวงน้ําใหญกําจัดสะพานไมออ เพราะปราศจาก
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แกนสาร ดวยมรรคอันเลิศ เชนกับหวงน้ําใหญ เพราะโลกุตรธรรมทั้ง ๙
มีกําลังมาก ผูนั้นจัดวาเปนผูชนะมาร ปราศจากความกลัว มีตนอันฝกแลว
มีจิตตั้งมั่น ดับความเรารอนและความกระวนกระวายไดแลว ดังนี้. มารสดับ
คํานั้นแลว คิดวา สมณะรูทันเรา ดังนี้ แลวหายไปในที่นั้นเอง.
จบอรรถกถาภัลลิยเถรคาถา
๘. วีรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวีรเถระ
[๑๔๕] ไดยินวา พระวีรเถระ ไดภาษิตคาถานี้ ในเวลาภรรยาเกา
ไปเลาโลม เพื่อใหสึกวา
เมื่อกอน ผูใด เปนผูอันบุคคลอื่นฝกไดโดยยาก
แตเดี๋ยวนี้ ผูนั้น อันพระผูมีพระภาคเจา ทรงฝกฝน
ไดดีแลว เปนนักปราชญ มีความสันโดษ ขามความ
สงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลสมาร ปราศจากขนลุกพอง
ปราศจากความกําหนัด มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความ
เรารอนไดแลว.
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อรรถกถาวีรเถรคาถา
คาถาของทานพระวีรเถระเริ่มตนวา โย ทุทฺทมโย ดังนี้. เรื่องราว
ของทานเปนมาอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๐ นับถอยหลังแตภัตรกัปนี้ ทานปฏิบัติที่ประทับ
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี. อยูม าวันหนึ่ง ทานเก็บดอก
คนทิสอ มีลักษณะคลายกับดอกยางทราย มาบูชาพระผูมีพระภาคเจา. ดวย
บุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวเกิดใน
ตระกูลกษัตริย ในกัปที่ ๓๕ ถอยหลังแตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
พระนามวา มหาปตาปะ. ทาวเธอเสวยราชยโดยธรรมสม่ําเสมอ ยังหมูสัตว
ใหตั้งอยูในทางสวรรค กลับมาเกิดเปนเศรษฐีมีสมบัติมาก ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ. ในกัปนี้อีก บําเพ็ญทานแกคน
กําพราและคนเดินทางไกลเปนตน ไดถวายขีรภัตรแกพระสงฆ ทาน บําเพ็ญ
กองการบุญกุศลอันสําเร็จดวยทาน และสั่งสมประโยชน คือ พระนิพพาน
นอกนี้ ในภพนั้น ดังพรรณนามานี้ แลวทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย บังเกิดในตระกูลอมาตยของพระเจาปเสนทิ ในกรุงสาวัตถี ใน
พุทธุบาทกาลนี้ คนทั้งหลายขนานนามทานวา วีระ.
ทานเจริญวัยแลว ประกอบดวยคุณทั้งหลาย มีความสมบูรณดวยพละ
และชวนะเปนตน สมชื่อ เปนผูกลาหาญในสงคราม เมื่อมารดาบิดา จัดหาภรรยา
ให โดยการทําความผูกพัน ก็ไดบุตรคนเดียวเทานั้น อันเหตุแหงบุรพกรรม
ตักเตือนอยูเห็นโทษในกามทั้งหลายและในสงสารเกิดความสลดใจ บวชแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 102

เพียรพยายามอยู ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนคนเฝาพระอารามของพระผูม ีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี ไดถือเอาดอกยางทรายไปบูชา
พระพุทธเจา ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชา
พระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๓๕ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง เปน
จอมประชามีนามวา มหาปตาปะ มีพละมาก คุณวิเศษ
เหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เราทําใหแจงชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ภรรยาเกา (ของทาน) ประสงคจะใหพระเถระ ผูบ รรลุพระอรหัต
อยางนี้แลว ยับยั้งอยูดวยความสุข อันเกิดแตผลสมาบัติ ใหสึก พยายาม
ประเลาประโลม โดยนัยตาง ๆ ในระหวาง ๆ วันหนึ่งไปถึงที่ทานพักในกลางวัน
เริ่มแสดงมายาหญิง มีเลหมายาเปนตน. ลําดับนั้น ทานพระวีระ คิดวา
หญิงคนนี้ เปนคนโงแทหนอ ประสงคจะเลาโลมเรา อุปมาดุจมีความประสงค
ใหเขาสิเนรุราชสั่นสะเทือน ดวยลมปกของลิ่นไรฉะนั้น ดังนี้แลว เมื่อจะแสดง
ความที่กิริยาของหญิงนั้น ไมมีประโยชน จึงไดภาษิตคาถาวา
เมื่อกอน ผูใด เปนผูอันบุคคลอื่นฝกไดโดยยาก
แตเดี๋ยวนี้ ผูนั้น อันพระผูม ีพระภาคเจา ทรงฝกฝน
ไดดีแลว เปนนักปราชญ มีความสันโดษ ขามความ
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สงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลสมาร ปราศจากขนพอง
สยองเกลา ปราศจากความกําหนัด มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและควานเรารอนไดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น เนื้อความของบททั้งหลายมีอาทิวา โย ทุททฺ มโย
ดังนี้ ขาพเจากลาวไวในหนหลังแลวทั้งนั้น. สวนคํา (ที่จะกลาวตอไป) นี้
เปนเพียงโยชนา (คําประกอบความ) ในคาถานี้. เมื่อกอนผูใด ชื่อวาเปนผู
อันบุคคลอื่นฝกไดยาก เพราะยังมีกิเลสที่ยังไมไดปราบ หรือเพราะอันขาศึก
ทั้งหลาย ไมสามารถเพื่อจะปราบ คือ เพื่อจะชนะในสนามรบได แตบัดนี้
ผูนั้นอันพระผูมีพระภาคเจา ผูฝกพระองคแลว ทรงฝกแลวดวยธรรมเครื่องฝก
อันสูงสุด ชือ่ วา เปนนักปราชญ เพราะถึงพรอมดวยความเพียร คือ สัมมัปปธาน ๔ อยาง จึงเปนผูมีความสันโดษ ขามความสงสัยไดแลว เปนผูชนะ
กิเลสมาร ปราศจากความขนพองสยองเกลา เปนปราชญไดนามวา วีระ ชื่อวา
ดับกิเลสและความเรารอนได เพราะดับกิเลสไดโดยไมมีสวนเหลือ ตอแตนั้นไป
ก็เปนผูมีจิตตั้งมั่น ไมหวั่นไหวดวยมารเชนทานตั้ง ๑๐๐ ตน ๑,๐๐๐ ตน หญิง
นั้นฟงคํานั้นแลว คิดวา เมื่อพระเถระผูเปนสามีของเรา ปฏิบัติไดเชนนี้
การอยูครองเรือนของเราจะมีประโยชนอะไร ดังนี้ เกิดความสลดใจ บวชใน
สํานักนางภิกษุณีทั้งหลาย เปนผูมีวิชชา ๓ ตอกาลไมนานเลย.
จบอรรถกถาวีรเถรคาถา
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๙. ปลินทวัจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปลินทวัจฉเถระ
[๑๔๖] ไดยินวา พระปลนิ ทวัจฉเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
การที่เรามาสูสํานักของพระศาสดานี้ เปนการ
มาดีแลว ไมไรประโยชน การที่เราคิดไววา จักฟง
ธรรมในสํานักของพระผูมพี ระภาคเจาแลว จักบวช
เปนความคิดที่ไมไรประโยชน เพราะเมื่อพระผูมีพระ
ภาคเจา ทรงจําแนกธรรมทั้งหลายอยู เราไดบรรลุ
ธรรมอันประเสริฐแลว.
อรรถปลินทวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระปลินทวัจฉเถระ เริม่ ตนวา สฺวาคต ดังนี้.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เกิดในตระกูลมีโภคะมาก ณ กรุงหงสาวดี ใน
กาลของพระพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ฟงธรรมในสํานักของ
พระศาสดา โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง นั่นแล เห็นพระบรมศาสดาทรง
แตงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ โดยเปนที่รักเปนที่พอใจ
ของเทวดาทั้งหลาย ปรารภนาตําแหนงอันเลิศนั้น บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต
จุติจากอัตภาพนั้นแลวทองเที่ยวไป ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวบังเกิด
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ในมนุษยโลก ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา สุเมธะ. เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว กระทําการบูชาพระสถูปของ
พระบรมศาสดา และยังมหาทานใหเปนไปในหมูสงฆ จุติจากมนุษยโลก
นั้นแลว ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายนั่นแหละ เมื่อพระพุทธเจา
ยังไมเสด็จอุบัติขึ้น เปนพระเจาจักรพรรดิ ยังมหาชนใหดํารงอยูในศีล ๕
ไดกระทําใหเปนผูมีสวรรคเปนที่ไปในเบื้องหนา.
เขา เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ของเราทั้งหลาย ยังไมเสด็จอุบัติขึ้น
นั่นแล บังเกิดในเรือนแหงพราหมณ ในพระนครสาวัตถี. คนทั้งหลายขนาน
นามเขาวา ปลินทะ สวนคําวา วัจฉะ เปนโคตร. ดวยเหตุนั้น เวลาตอมา
เขาจึงมีนามปรากฏวา ปลินทวัจฉะ ก็เขาบวชเปนปริพาชก เพราะเปนผู
มากไปดวยความสลดใจในสงสาร สําเร็จวิชชา ชือ่ วา จูฬคันธาระ ทองเที่ยว
ไปในอากาศไดดวยวิชชานั้น ทั้งเปนผูรูจิตของผูอื่น ถึงความเปนผูเลิศดวย
ลาภ และยศ อาศัยอยูในกรุงราชคฤห.
ครั้งนั้น จําเดิมแตเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ตรัสรู
พระสัมมาสัมโพธิญาณ เสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤหโดยลําดับ ดวยพระพุทธานุภาพ ทําใหวิชชานั้น ของเขาเสื่อมไป (ไมสมบูรณ) ไมสามารถยังกิจของ
ตนใหสําเร็จได. เขาคิดวา ก็เราไดฟงมาดังนี้วา เมื่ออาจารยและปรมาจารย
ทั้งหลาย กลาวมนตนี้อยู มหาคันธารวิชชาอยูในที่ใด จูฬคันธารวิชชายอม
เสื่อม (ไมสมบูรณ) ในที่นั้น ดังนี้. ก็นับจําเดิมแตพระสมณโคดมเสด็จมาแลว
วิชชานี้ของเรา ไมสมบูรณเลย พระสมณโคดม ตองรูมหาคันธารวิชชา
โดยไมตองสงสัย ไฉนหนอ เราพึงเขาไปนั่งใกลพระสมณโคดมนั้น แลว
เรียนวิชชานั้นในสํานักของพระองค ดังนี้. เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
แลวกราบทูลดังนี้วา ขาแตพระมหาสมณะ ขาพระองคประสงคจะเรียนวิชชา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 106

อยางหนึ่งในสํานักของพระองค ขอพระองคจงใหโอกาสแกขาพระองค พระ
ผูมีพระภาคเจาตรัสวา ถาเชนนั้นทานจงบวช. เขาสําคัญวา บรรพชาเปนการ
บริกรรมวิชชาจึงยอมบวช. พระผูมีพระภาคเจา ทรงแสดงธรรมแกทาน
แลวทรงประทานกัมมัฏฐานอันเหมาะแกจริต. ทานเจริญวิปสสนาบรรลุ
พระอรหัตแลว ตอกาลไมนานเลย เพราะความเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย.
ก็เทวดาเหลาใด ผูตั้งอยูในโอวาทของทานในชาติกอน แลวเกิดในสวรรค
เทวดาเหลานั้นอาศัยความเปนผูรูคุณนั้น จึงเกิดความนับถืออยางมาก เขาไป
หาพระเถระทุกเย็น ทุกเขาแลวจึงไป. เพราะเหตุนั้น พระเถระ จึงถึงความ
เปนผูเลิศ เพราะความเปนผูเปนที่รัก เปนที่พอใจของเทวดาทั้งหลาย. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระโลกนาถ พระนามวา สุเมธ เปน
บุคคลผูเลิศ นิพพานแลว เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดทําการบูชาพระสถูป. ในสมาคมนั้น พระขีณาสพผูไดอภิญญา ๖ มีฤทธิมากเทาใด เรานิมนต
พระขีณาสพเหลานั้น มาประชุมกันในสมาคมนั้นแลว
ไดทําสังฆภัตถวาย เวลานัน้ มีภิกษุผูอุปฏ ฐาน ของพระ
ผูมพี ระภาคเจา พระนามวา สุเมธ ทานมีนามวา
สุเมธ ไดอนุโมทนาในเวลานั้น ดวยจิตอันเลื่อมใส
นั้น เราไดเขาถึงวิมาน นางอัปสร แปดหมื่นหกพัน
ไดมีแกเรา นางอัปสรเหลานั้น ยอมคลอยตามความ
ประสงคทุกอยางของเราเสมอ เรายอมครอบงํา
เทวดาเหลาอื่น นี่เปนผลแหงบุญกรรม. ในกัปที่ ๒๕
เราเปนกษัตริย พระนามวา วรุณ ในกาลนั้น เราได
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เปนพระเจาจักรพรรดิ เสวยโภชนะอันขาวผอง ชน
เหลานั้นไมตองหวานพืช และไมตองนําไถไปไถ
มนุษยทั้งหลาย ยอมบริโภคขาวสาลีอันเกิดเอง สุก
เอง ในที่ไมไดไถ เราไดเสวยราชสมบัติในภพนั้นแลว
ไดถึงความเปนเทวดาอีก ถึงเวลานั้น โภคสมบัติเชน
นีก้ ็บังเกิดแกเรา สัตวทั้งปวงซึ่งเปนมิตร หรือมิใช
มิตร ยอมไมเบียดเบียนเรา เราเปนทีร่ ักของสัตวทุก
จําพวก นี้เปนผลแหงกรรม เราไดใหทานใดในกาล
นัน้ ดวยการใหทานนั้น เราไมพบทุคติเลย นี้เปนผล
แหงการไลทาดวยของหอม ในภัทรกัปนี้ เราผูเดียว
ไดเปนอธิบดีของคน ไดเปนราชฤาษีผูมีอานุภาพมาก
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีพลมาก เรานั้นตั้งอยูใน
ศีล ๕ ไดยังหมูชนเปนอันมากใหถึงสุคติ ไดเปนที่
รักของเทวดาทั้งหลาย คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราไดทําใหแจง
ชัดแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
อนึ่ง เพราะเหตุที่ทานเปนผูอันเทวดาทั้งหลาย รักใครสนิทสนมอยาง
มากยิ่ง พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงตั้งพระเถระนี้ไวในตําแหนงแหงภิกษุ
ผูเลิศ โดยความเปนที่รัก เปนที่พอใจของเทวดาทั้งหลาย โดยพระพุทธดํารัส
วา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระปลินทวัจฉะ เลิศกวาภิกษุผูเปนมหาสาวกของเรา
ฝายทําใหเทวดาทั้งหลายรักใคร ชอบใจ ดังนี้. วันหนึ่ง ทานนั่งอยูในทามกลาง
ภิกษุสงฆ พิจารณาคุณทั้งหลายของตนแลว เมื่อจะสรรเสริญการมาในสํานัก
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ของพระผูมีพระภาคเจา วาเปนนิมิตของวิชชา อันเปนเหตุแหงการบรรลุคุณ
เหลานั้น จึงไดภาษิตคาถาวา
การที่เรามาสูสํานักของพระศาสดานี้เปนการมา
ดีแลว ไมไรประโยชน การที่เราคิดไววา จักฟงธรรม
ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลวจักบวช เปน
ความคิดที่ไมไรประโยชน เพราะเมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงจําแนกธรรมทั้งหลายอยู เราไดบรรลุธรรมอัน
ประเสริฐแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺวาคต ความวา เปนการมาที่ดี เชื่อม
ความวา การที่เรามานี้. อีกอยางหนึ่ง บทวา สฺวาคต ความวา อันเรามาดี
แลว ตองเปลี่ยนวิภัตติเปน มยา. บทวา นาปคต ตัดบทเปน น อปคต
ไดความวา ไมไปปราศจากการถึงความเจริญ คือประโยชนเกื้อกูล. บทวา
นยิท ทุมมฺ นฺติต มม ความวา พระดํารัสนี้ พระผูมีพระภาคเจาตรัสแกเรา
ไมถูกตอง หรือ เราไตรตรองไมดี ก็หามิได. ทานกลาวอธิบายไว ดังนี้วา
ความคิด คือความดําริ ไดแก ถอยคําที่เรากลาววา เราฟงธรรมในสํานัก
ของพระผูมีพระภาคเจาแลวจักบวชดังนี้ หรือสิ่งที่เราพิจารณาดวยจิต แมนี้
เปนความคิดที่ไมไรประโยชน บัดนี้ เมื่อจะแสดงเหตุ ในบทวา ทุมฺมนฺติต
นั้น ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา ปวิภตฺเตสุ ดังนี้. บทวา ปวิภตฺเตสุ
ความวา จําแนกแลวโดยประการ (ตาง ๆ). บทวา ธมฺเมสุ ความวา ใน
ไญยธรรม หรือในสมถธรรมทั้งหลาย ไดแก ในธรรมที่เดียรถีย กลาวไว
ดวยสามารถแหงปกติเปนตน หรือในธรรมทีพ่ ระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย
ตรัสจําแนกไว ดวยสามารถแหงอริยสัจ มีทุกขสัจเปนตน. บทวา ย เสฏ
ตทุปาคมึ ความวา บรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมใดประเสริฐที่สุด เราเขา
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ถึงธรรมนั้น ซึ่งเปนจตุราริยสัจจธรรม อีกอยางหนึ่ง เราเขาถึงซึ่งศาสนธรรม อันเปนเหตุนําสัตวใหตรัสรู คือเขาถึงวา นี้ธรรม นี้วนิ ัย. อีกอยาง
หนึ่ง ในบรรดาสภาวธรรมทั้งหลาย อันพระสัมมาสัมพุทธเจานั่นแหละ ทรง
จําแนกแลว ดวยสามารถแหงกุศลเปนตน (และ) ดวยสามารถแหงขันธเปน
ตน ตามความเปนจริง ธรรมใด ประเสริฐ คือสูงสุด ไดแก ประเสริฐใน
ศาสนานั้น เราเขาถึงแลว คือเขาถึงแลวโดยประจักษในตน ไดแก ทําให
แจงแลว ซึง่ ธรรมนั้นอันประเสริฐ อันหมายถึงธรรม คือ มรรค ผล และ
นิพพาน. เพราะฉะนั้น จึงประกอบความวา การที่เรามาสูสํานักของพระ
ศาสดานี้ เปนการมาดีแลว ไมไรประโยชน การที่เราคิดวา จักฟงธรรมใน
สํานักของพระผูมีพระภาคเจาแลวจักบวช เปนความคิดที่ไมไรประโยชน ดังนี้.
จบอรรถกถาปลินทวัจฉเถรคาถา
๑๐. ปุณณมาสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปุณณมาสเถระ
[๑๔๗] ไดยนิ วา พระปุณณมาสเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ผูใดไมทะเยอทะยานในโลกนี้หรือโลกอืน่ ผูนั้น
เปนผูจบไตรเพท เปนผูสันโดษ สํารวมแลวไมติดอยู
ในธรรมทั้งปวง เปนผูรูแจงซึ่งความเกิดขึ้นและความ
เสื่อมไปของโลก ดังนี้.
จบวรรคที่ ๑
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อรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา
คาถาของทานพระปุณณมาสเถระ เริ่มตนวา วิหริ อเปกฺข ดังนี้.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร.
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา วิปสสี พระ
เถระนั้น บังเกิดในกําเนิดแหงนกจักรพรากเห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จไป
มีจิตเลื่อมใสแลว จึงเอาจะงอยปากของตนคาบดอกสาหรายไป ทําการบูชา
แลว. ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในกัป
ที่ ๑๗ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิถงึ ๘ ครั้ง. สวนในกัปนี้
เมื่อศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปะ เสือ่ มลง บังเกิด
ในตระกูลกุฎมพี บวชแลว บําเพ็ญสมณธรรมจุติจากนั้นแลว ทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณ นามวา สมิทธะ
ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ในวันที่เขาเกิด หมอเปลาทุกใบ
ในเรือนนั้น ไดเต็มไปดวยสุพรรณมาศ (ถั่วทอง). ดวยเหตุนั้น คนทั้ง
หลายจึงขนานนามเขาวา ปุณณมาส. เขาเจริญวัยแลวประสบความสําเร็จ
ในวิชชาของพราหมณทั้งหลาย กระทําการวิวาห ไดบุตรคนหนึ่ง เกิด
เบื่อหนายการอยูครองเรือน เพราะเปนผูที่สมบูรณดวยอุปนิสัย เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรม ไดเฉพาะแลวซึ่งศรัทธา บรรพชาแลว ถึง
พรอมแลวดวยกิจทุกอยาง หมั่นประกอบเนือง ๆ ในกัมมัฏฐาน ๔ ขวนขวาย
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวคาถาประพันธ นี้ไว
ในอปทานวา
ในกาลนัน้ เราเปนนกจักรพรากอยูที่ฝงแมน้ํา
สินธุ เรามีสาหรายลวน ๆ เปนภักษา และสํารวมดีแลว
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ในสัตวทั้งหลาย เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี
เสด็จไปในอากาศ จึงเอาจะงอยปากคาบดอกสาหราย
บูชาแดพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี ผูใด
ตั้งศรัทธาอันไมหวั่นไหวไวดวยดีในพระตถาคตเจา
ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ การที่เรา
ไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนการ
มาดีหนอ เราเปนนกจักรพรากไดปลูกพืชไวดีแลว
ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้ เราบูชาพระผูมีพระภาคเจาดวย
ดอกไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา. ในกัปที่ ๑๗ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๘ ครั้ง มีพลมา ทรงพระนามเดียวกันวา สุจารุทัสสนะ.
คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราไดทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ลําดับนั้น ภรรยาเกาของทาน ประสงคจะเลาโลมทาน จึงประดับ
ตกแตงเขาไปหาพรอมดวยบุตร ปรารภเพื่อจะกระทําการเปลือย โดย
การกลาวเลาโลมที่ทานารัก. พระเถระเห็นเหตุการณของนาง เพื่อจะประกาศ
ความที่ตนไมเกี่ยวของ แมในอารมณไหน ๆ จึงไดภาษิตคาถาวา
ผูใดไมทะเยอทะยาน ในโลกนี้ หรือโลกอื่น
ผูนนั้ เปนผูจบไตรเพท เปนผูสันโดษ สํารวมแลว
ไมติดอยูในธรรมทั้งปวง เปนผูรูแจงซึ่งความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปของโลก ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิหริ ความวา นําไป คือ นําออกไป
ไดแกขจัดเสีย (ซึ่งทุกข) โดยพิเศษ. บทวา อเปกฺข ไดแก ตัณหา. บทวา
อิธ ไดแกในโลก หรืออัตภาพนี้. บทวา หุร ไดแก ในอนาคต หรือ
อัตภาพอื่น. อีกอยางหนึ่ง บทวา อิธ ไดแก อายตนะที่เปนไปในภายใน.
บทวา หุร ไดแก อายตนะที่เปนไปในภายนอก. วา ศัพท เปนสมุจจยัตถะ
มีความหมายรวมกับ ดังในประโยคมีอาทิวา อปทา วา ทฺวิปทา วา
ไมมีเทาบาง มีสองเทาบาง. ดวยบทวา โย ทานแสดงถึงตนนั่นแหละ ทําเปน
เหมือนผูอื่น. บทวา เวทคู ความวา ถึงแลวโดยเวท คือ ถึง ไดแกบรรลุ
พระนิพพาน ดวยมรรคญาณ หรือจบสัจจะทั้ง ๔ ดวยสามารถแหงปริญญากิจ
ปหานกิจ สัจฉิกิริยากิจ และภาวนากิจตั้งอยูแลว. บทวา ยตฺตโก ความวา
มีการสํารวมดวยมรรคสังวรเปนสภาพ หรือมีการสํารวมดวยสัมมาวายามะเปน
สภาพ. บทวา สพฺเพสุ ธมฺเมสุ อนุปลิตฺโต ความวา ไมติดในธรรม
คือในอารมณทั้งปวง ดวยสามารถแหงการติดดวยตัณหาและทิฏฐิ. ทานแสดง
ถึงการกาวลวงโลกธรรมทั้งหลาย มีลาภเปนตนไดดวยบทนั้น. บทวา โลกสฺส
ไดแกหมวด ๕ แหงอุปาทานขันธ. ก็หมวด ๕ แหงอุปาทานขันธนั้น ชือ่ วา
โลก ดวยอรรถวา ชํารุดแตกหักไป. บทวา ชฺา แปลวา รูแจง. บทวา
อุทยพฺพยฺจ ไดแก ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป. ทานแสดงถึงปฏิปทา
อันเปนสวนเบื้องตนแหงคุณตามทีกลาวแลวดวยบทนี้. ก็ในคาถานี้ มีอธิบาย
ดังนี้ ผูใดรูความเกิดขึ้นและความสิ้นไปแหงโลกมีขันธโลกเปนตนทั้งสิ้น
ดวยอาการครบทั้ง ๕๐ เปนผูจบไตรเพท เปนผูสาํ รวมแลวไมติดอยูในธรรม
ไหน ๆ ผูนั้นไมทะเยอทะยานในธรรมทั้งปวง คือ กําจัดเสียได สันโดษ
บรรดาอาการที่ไมเหมาะสมเชนนั้น จะไมสําคัญประการที่ไมเหมาะสมไร ๆ เลย
ดูกอนมารผูอันธพาล เพราะฉะนั้น ทานจงไปตามทางที่ทานมาแลวนั้นแหละ
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ดังนี้. ครั้งนัน้ หญิงนั้นรูวา สมณะรูปนี้ หมดความตองการในเราและบุตร
เราไมอาจจะประเลาประโลมสมณะรูปนี้ได จึงหลีกไป.
จบอรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๑
แหงอรรถกถาเถรคาถา นามวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนีร้ วมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระสุภูติเถระ ๒. พระมหาโกฏฐิตเถระ ๓. พระกังขาเรวตเถระ ๔. พระปุณณมันตานีบุตรเถระ ๕. พระทัพพมัลลบุตรเถระ ๖. พระ
สัมภูตเถระ ๗. พระภัลลิยเถระ ๘. พระวีรเถระ ๙. พระปลนิ ทวัจฉเถระ
๑๐. พระปุณณมาสเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาตวรรคที่ ๒
๑. จูฬวัจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจูฬวัจฉเถระ
[๑๔๘] ไดยินวา พระจูฬวัจฉเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ภิกษุ ผูมากไปดวยความปราโมทยในธรรม อัน
พระพุทธเจาทรงประกาศแลว พึงบรรลุสันตบท อัน
เปนธรรมเขาไปสงบระงับสังขาร เปนสุข ดังนี้.

วรรควรรณนาที่ ๒
อรรถกถาจูฬวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระจูฬวัจฉเถระ เริ่มตนวา ปามุชฺชพหุโล. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร.
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ ทานเกิดในตระกูลที่ยากจน สําเร็จการเลี้ยงชีพดวยการรับจาง
คนอื่น เห็นพระเถระนามวา สุชาตะ ผูเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
แสวงหาผาบังสุกุลอยู มีใจเลื่อมใสเขาไปหา ถวายผาแลวกราบดวยเบญจางคประดิษฐ. ดวยบุญกรรมนั้น ทานเสวยราชยในหมูเทพถึง ๓๓ ครั้ง ได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง เปนเจาประเทศราช ในวาระเปนอเนก
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(นับครั้งไมถวน). เมื่อทานทองเที่ยวไปมาในเทวดาและมนุษยอยูอยางนี้
ในเมื่อศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ เสื่อมลง จึง
บวชแลวบําเพ็ญสมณธรรม แลวทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ ในคติแหงเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ตลอดพุทธันดรหนึ่ง แลวเกิดในตระกูลพราหมณ กรุงโกสัมพี
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทานไดมีนามวา จูฬวัจฉะ.
จูฬวัจฉกุมารเจริญวัยแลว ถึงความสําเร็จในศิลปวิทยาของพราหมณทั้งหลาย
สดับพระคุณของพระพุทธเจาแลวมีใจเลื่อมใส เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา.
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกเขา. เขาไดศรัทธาบรรพชาแลวไดการ
อุปสมบทการทํากิจแหงบรรพชิตสําเร็จแลว เรียนกัมมัฏฐานที่เหมาะแก
จริงแลวภาวนาอยู. ก็โดยสมัยนั้น ภิกษุชาวเมืองโกสัมพีไดเกิดแตกกัน.
ครั้งนั้น พระจูฬวัจฉเถระ ไมยึดถือลัทธิของภิกษุทั้งสองฝาย ตั้งอยูในโอวาท
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงประทานแลว เพิ่มพูนวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนัน้ สาวกของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา ปทุมุตตระ ชื่อสุชาตะ แสวงหาผาบังสุกุล
อยูที่กองหยากเยื่อ เราเปนลูกจางของคนอื่นอยูใน
พระนครหงสาวดีไดถวายผาครึ่งผืนแลว อภิวาทดวย
เศียรเกลา ดวยกรรมที่ทาํ ไวดีแลวนั้น และดวยการ
ตัง้ เจตนจํานงไว เราละรางมนุษย ไดไปสวรรคชั้น
ดาวดึงส เราเปนจอมเทวดา เสวยเทพสมบัติในเทวโลก
๓๓ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗๗ ครั้ง และได
เปนเจาประเทศราชอันไพบูลย โดยคณานับมิได
เพราะละวายผาครึ่งผืนเปนทาน เราเปนผูไมมีภัยแต
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ไหน เบิกบานอยู ทุกวันนี้ เมื่อเราปรารถนา ก็เอาผา
เปลือกไมคลุมแผนดินนี้ พรอมทั้งปาและภูเขาได
นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้
เราไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําเสร็จ
แลว ดังนี้.
ครัง้ นั้น พระจูฬวัจฉเถระบรรลุพระอรหัตแลว เห็นความพินาศจาก
ประโยชนตน ของผูที่ชอบการทะเลาะวิวาท ของภิกษุเหลานั้น เกิดธรรมสังเวช
และพิจารณาถึงคุณวิเศษ ที่ตนไดบรรลุแลวดวยอํานาจปติ และโสมนัสจึงได
ภาษิตคาถาวา
ภิกษุผูมากไปดวยความปราโมทย ในธรรมอัน
พระพุทธเจาทรงประกาศแลวพึงบรรลุสันตบทอันเปน
ธรรมเขาไปสงบระงับสังขาร เปนสุข ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาโมชฺชพหุโล ความวา ชื่อวาเปน
ผูมากไปดวยความปราโมทย ดวยสามารถแหงความยินดียิ่งในธรรมทั้งหลาย
ที่เปนอธิกุศล โดยความเปนผูไมมีวิปฏิสาร เพราะความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์
ดีแลว.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ธมฺเม พุทฺธปฺปเวทิเต ในธรรมอัน
พระพุทธเจาทรงประกาศแลว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธมฺเม ไดแก
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ หรือโลกุตรธรรม ๙ อยาง. ก็พระธรรมนั้น
ชื่อวาอันพระพุทธเจาทรงประกาศแลว เปนอยางดีเลิศ เพราะเปนพระธรรม
อันพระผูตรัสรูพระสัพพัญุตญาณ ทรงประกาศแลว ดวยเทศนาที่พระองค
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ทรงยกขึ้นแสดงเอง. สวนแมเทศนาธรรม ก็สงเคราะหเขาในบทวา ธมฺเม นี้
เหมือนกัน เพราะความที่เทศนาธรรมนั้นเปนอุบายใหสัตวเขาถึงพระธรรม.
พระเถระกลาว บทวา ปท สนฺต หมายถึงพระนิพพาน. ก็ภกิ ษุ
เห็นปานนี้ ยอมบรรลุ คือประสบสันตบทอันเปนสวนสงบระงับแลว ไดแก
พระนิพพาน ทีช่ ื่อเปนที่เขาสงบระงับสังขาร เพราะเขาไปสงบระงับดับสังขาร
ทั้งปวงได ชื่อวาเปนสุข เพราะเปนสุขอยางยิ่ง.
อธิบายวา ภิกษุผูมีศีลบริสุทธิ์ ผูมากไปดวยความปราโมทย เพราะ
ไมมีวิปฏิสาร เปนผูหมั่นขวนขวายในพระสัทธรรมยอมประสบสมบัติทุกอยาง
มีวิมุตติเปนปริโยสาน. สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวมีอาทิวา ดูกอน
อานนท ศีลที่เปนฝายกุศล มีความไมเดือดรอนเปนผลแล ความไมเดือดรอน
ยอมเปนไปเพื่อความปราโมทย ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ปามุชฺชพหุโล ความวา เปนผูมากไปดวย
ความชื่นบาน โดยมุงถึงพระรัตนตรัยวา พระผูมีพระภาคเจา เปนผูตรัสรูเอง
โดยชอบ พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว พระสงฆปฏิบัติดีแลว
ดังนี้. เพื่อจะเลี่ยงคําถามที่อาจมีขึ้นวา ผูนั้นมากไปดวยความปราโมทยใน
อะไร ? หรือการทําอะไร ? พระเถระจงกลาวบาทคาถามีอาทิวา ธมฺเม
พุทฺธปฺปเวทิเต ในธรรมอันพระพุทธเจาประกาศดีแลว ดังนี.้ อธิบายวา
สมบัติทั้งหลาย ยอมอยูในเงื้อมมือของผูที่สมบูรณดวยศรัทธา โดยการเกิดขึ้น
โดยงายแหง (จักร ๔) คือ สัปปุริสูปสังเสวนะ การคบหาสัตบุรุษ ๑ สัทธัมมัสสวนะ การฟงธรรมของสัตบุรุษ ๑ โยนิโสมนสิการ การกระทําไว
ในใจโดยแยบคาย ๑ ธัมมานุธัมมปฏิปตติ ปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม ๑.
สมดังที่ทานกลาวไววา ผูเกิดศรัทธาแลว ยอมเขาไปหา เมื่อเขาไปหา ยอม
เขาไปนั่งใกล ดังนี้เปนตน .
จบอรรถกถาจูฬวัจฉเถรคาถา
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๒. มหาวัจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหาวัจฉเถระ
[๑๔๙] ไดยินวา พระมหาวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ภิกษุมีกําลังปญญา สมบูรณดวยศีลและวัตร
มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน มีสติ บริโภคโภชนะตามมี
ตามได มีราคะไปปราศแลว พึงหวังไดซึ่งกาล
ปรินิพพานในศาสนานี้ ดังนี้.
อรรถกถามหาวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระมหาวัจฉเถระเริ่มตนวา ปฺาพลี. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานไดถวายน้ําดื่มใหเปนทาน แดพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ และแกภิกษุสงฆ. ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา สิขี ไดเปนอุบาสกอีก ไดการทําบุญกรรมเปนอันมาก
อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ดวยบุญกรรมเหลานั้น ทานทองเที่ยวไปใน
สุคติภพนั้น ๆ แลว เกิดเปนบุตรของพราหมณนามวา สมิทธิ ในนาลคาม
แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้. เขาจึงมีชื่อวา มหาวัจฉะ. เขาเจริญวัย
แลว สดับความที่ทานพระสารีบุตร เปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา
แลวคิดวา แมขึ้นชื่อวาทานพระสารีบุตรนั้น เปนผูมีปญญามาก ยังเขาถึง
ความเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระองคใด ชะรอยพระผูมีพระภาคเจา
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พระองคนั้น แหละจักเปนบุคคลผูเลิศในโลกนี้ เกิดศรัทธาในพระผูมีพระภาคเจา
บวชในสํานักของพระศาสดาแลว ประกอบเนือง ๆ ซึ่งกัมมัฏฐาน บรรลุพระ
อรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ในภิกษุสงฆ
ผูยอดเยี่ยมของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ จึงไดน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม ในเวลา
ที่เราจะตองการน้ํา จะเปนยอดภูเขา ยอดไมในอากาศ
หรือพื้นดิน น้าํ ยอมเกิดแกเราทันที ในกัปที่แสนแต
กัปนี้ เราไดใหทานใด ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เรา
ไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ภพทัง้ ปวงเราถอนขึ้นแลว ฯ ล ฯ
อภิญญา ๖ เรากระทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทา นครั้นบรรลุพระอรหัตอยางนี้แลว เสวยวิมุตติสุขอยู เพื่อจะ
ใหเกิดความอุตสาหะแกเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ดวยการแสดงใหเห็นชัดซึ่ง
ขอที่พระศาสนาเปนนิยยานิกธรรม จึงไดภาษิตคาถาวา
ภิกษุมีกําลังปญญา สมบูรณดวยศีลและวัตร
มีจติ ตั้งมั่น ยินดีในฌาน มีสติ บริโภคโภชนะตามมี
ตามได มีราคะไปปราศแลว พึงหวังไดซึ่งกาลปริ
นิพพานในศาสนานี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺาพลี ความวา ผูประกอบไปดวย
ปญญา อันดียิ่งเนือง ๆ ดวยสามารถแหงปาริหาริกปญญาและวิปสสนาปญญา.
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บทวา สีลวตูปปนฺโน ความวา เขาถึงแลว คือ ประกอบแลวดวย
จาตุปาริสุทธิศีลอันอุกฤษุฏ และดวยวัตรกลาวคือ ธุดงคธรรม.
บทวา สมาหิโต ความวา ประกอบดวยสมาธิ ตางดวยอุปจารสมาธิ
และอัปปนาสมาธิ.
บทวา ฌานรโต ความวา ตอแตนั้นไป จึงยินดี คือ หมั่นประกอบ
ติดตอกันไป ในอารัมมณูปนิชฌานและในลักขณูปนิชฌาน. ชื่อวา มีสติ
เพราะไมอยูปราศจากสติในกาลทั้งปวง.
บทวา ยทตฺถิยความวา การบริโภคที่ไมปราศจากประโยชน ชื่อวา
อัตถิยะ ชื่อวา ยทัตถิยะ เพราะเหตุที่บริโภคโภชนะมีประโยชน หมายความวา
การบริโภคของผูที่บริโภคปจจัยเชนใด ยอมชื่อวามีประโยชน ก็บริโภคโภชนะ
เชนนั้น.
คําวา การบริโภคโภชนะที่มีประโยชน นั้นยอมมีได ดวยสามีบริโภค หรือดวยทายาทบริโภค ไมใชบริโภคโดยประการอื่น นี้ พึงเห็นเปน
เพียงตัวอยาง อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา โภชนะ ดวยอรรถวา อันบุคคลพึงกิน
พึงบริโภค ไดแก ปจจัย ๔.
ปาฐะวา ยทตฺถิก ดังนี้บาง ปจจัย ๔ อันพระศาสดาทรงอนุญาต
แลว เพื่ออันใด คือเพื่อประโยชนอันใด เพื่อประโยชนอนั นั้น คือเพื่อ
ประโยชนมกี ารตั้งอยูแหงกายเปนตน และการตัง้ อยูแหงกายนั้น ก็เพื่ออนุปาทิเสสนิพพาน เพราะฉะนั้น เมื่อภิกษุบริโภคปจจัยคือโภชนะ เพื่อประโยชน
แกอนุปาทาทิเสสปรินิพพาน ตอแตนั้น ก็พึงหวัง กาลปรินพิ พาน คือ พึง
คอยทาอนุปาทาปรินิพพานกาล ของตน ชื่อวามีราคะไปปราศแทในที่นี้
คือ ในพระศาสนานี้ อธิบายวา ก็คุณธรรมขอนี้ยอมไมมี แกคนภายนอกผู
แมมีราคะในกามทั้งหลายปราศไปแลว.
จบอรรถกถามหาวัจฉเถรคาถา
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๓. วนวัจฉเถร คาถา
วาดวยคาถาของพระวนวัจฉเถระ
[๑๕๐] ไดยินวา พระวนวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภูเขาทั้งหลาย อันลวนแลวดวยหิน มีสีเขียวดัง
เมฆ ดูรุจิเรกงามดี มีธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษ
ไปดวยแมลงคอมทอง ภูเขาเหลานั้น ยอมทําใหเรา
รืน่ รมยใจ ดังนี้.
อรรถกถาวนวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระวนวัจฉเถระ เริ่มตนวา นีลพฺภวณฺณา. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
ทานเกิดในกําเนิดของเตา อาศัยอยูในแมน้ําชื่อวา วินตา อัตภาพของเตานั้น
ไดมีประมาณเทาเรือลําเล็กไดยินวาในวันหนึ่ง เตานั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ประทับยืนอยูที่ฝงแหงแมน้ํา คิดวา พระผูมีพระภาคเจา ชะรอยจะมีพระพุทธ
ประสงคเสด็จไปสูฝงโนน ประสงคจะทูลเชิญเสด็จ โดยประทับบนหลังของตน
จึงหมอบลงแทบบาทมูล. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบอัธยาศัยของเตานั้น
เมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา จึงเสด็จขึ้นประทับ. เขาเกิดปติโสมนัส วายแหวก
คลื่น ยังพระผูมีพระภาคเจาใหถึงฝงโนนในทันใดนั้นเอง ดุจลูกศรที่ถูกยิง
ออกไปดวยกําลังสาย ฉะนั้น.
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พระผูมีพระภาคเจา ทรงพยากรณผลแหงบุญนั้น และสมบัติอันจะ
พึงบังเกิดในบัดนี้ แลวเสด็จหลีกไป. ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย บวชเปนดาบส ตั้ง ๑๐๐ ครั้งเปนเวลาไมนอย ได
เปนผูมีปกติอยูในปาอยางเดียว ในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรง
พระนามวา กัสสปะ ไปเกิดในกําเนิดแหงนกพิราบอีก เห็นภิกษุผูอยูในปา
รูปหนึ่ง มีปกติอยูดวยเมตตา ยังจิตใหเลื่อมใสแลว และครั้นจุติจากกําเนิด
นกพิราบนั้นแลว บังเกิดในเรือนมีตระกูล ในพระนครพาราณสี เจริญวัย
แลว เกิดความสังเวช บวชแลวเขาไปสะสมบุญกรรมเปนอันมาก ลวนเปน
อุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในภพนั้น ๆ
อยางนี้ แลวถือปฏิสนธิในเรือนของพราหมณ นามวา วัจฉโคตร ในพระนคร
กบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ มารดาของเขามีครรภแกรอบแลว เกิด
แพทอง ตองการจะชมปา จึงเขาปาทองเที่ยวไป. ในทันใดนัน้ เอง ลมกัมมัชวาทของนางปนปวนแลว คนทั้งหลายจัดแจงขึงผามานใหแลว. นางคลอดบุตร
(สมบูรณ) ดวยลักษณะของผูมีบุญ กุมารนั้นไดเปนสหายเลนฝุนกับพระโพธิสัตว เขาไดมีโคตรและชื่อวา วัจฉะ. (ตอมา) ปรากฏนามวา วนวัจฉะ โดย
ที่มีความยินดีในปา ในเวลาตอมา เมื่อพระมหาสัตวเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ
บําเพ็ญมหาปธานอยู ก็ออกบวช ดวยคิดวา แมเราก็จักอยูในปา รวมกับ
สิทธัตถกุมาร ดังนี้ แลวออกบวชเปนดาบส อยูในปาหิมวันต สดับวา
พระสิทธัตถะตรัสรูอภิสัมโพธิญาณแลว จึงไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจา
บวชแลวเรียนกัมมัฏฐานอยูในปา ขวนขวายวิปสสนา ไมนานนักก็ไดทําให
แจงซึ่งพระอรหัต. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
เปนพระสยัมภู เปนนายกของโลก เปนพระตถาคต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 123

ไดเสด็จไปที่ฝงแมน้ํา วินตา เราเปนเตา เที่ยวไปในน้ํา
โผลจากน้ํา ประสงคจะทูลเชิญพระพุทธเจาเสด็จขาม
ฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูเปนนาถะของโลก ( กราบ
ทูลวา) ขออัญเชิญพระพุทธเจาผูเปนมหามุนี พระนาม
วา อัตถทัสสี เสด็จขึ้นหลังขาพระองคเถิด ขาพระองค
จักใหพระองคเสด็จขามฟาก ขอพระองคโปรดทรง
กระทําที่สุดแหงทุกข แกขาพระองคเถิด พระพุทธเจา
ผูมพี ระยศใหญ ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ทรงทราบ
ถึงความดําริของเรา จึงไดเสด็จขึ้นหลังเรา แลว
ประทับยืนอยู ความสุขของเราในเวลาที่นึกถึงตนได
และในเวลาที่ถึงความเปนผูรูเดียงสา หาเหมือนกับสุข
เมือ่ พื้นพระบาทสัมผัสไม พระสัมพุทธเจาทรงพระนามวา อัตทัสสี ผูมีพระยศใหญ เสด็จขึ้นประทับยืน
ที่ฝงแมน้ําแลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา เราขาม
กระแสคงคา ชั่วเวลาประมาณเทาจิตเปนไป ก็พญาเตา
ตัวมีบุญนี้ สงเราขามฟาก ดวยการสงพระพุทธเจาขาม
ฟากนี้ และดวยความเปนผูมีจิตเมตตา เขาจักรื่นรมย
อยูใ นเทวโลกตลอด ๑๑๘ กัป จากเทวโลกมามนุษยโลกนี้ เปนผูอนั กุศลมูลตักเตือนแลว นั่ง ณ อาสนะ
เดียว จักขามพนกระแสน้ํา คือความสงสัยได พืช
แมนอยที่เขาเอาหวานลงในเนื้อนาดี เมือ่ ฝนยังอุทก
ธารใหตกอยูโดยชอบ ผลยอมทําชาวนาใหยินดี แม
ฉันใด พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวนี้
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ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เมือ่ บุญเพิ่มอุทกธารโดยชอบ
ผลจักทําเราใหยนิ ดี เราเปนผูมีตนอันสงไปแลว เพื่อ
ความเพียร เปนผูสงบระงับ ไมมีอุปธิ กําหนดรูอาสวะ
ทั้งปวงแลว ยอมเปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่ ๑๑๘
เราไดทํากรรมใด ในกาลนั้น ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการสงพระพุทธเจาขามฟาก
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมือ่ พระผูมีพระภาคเจา ทรงบรรลุพระอรหัต แลวเสด็จประทับ
อยูในพระนครกบิลพัสดุ ทานไดไปที่พระนครกบิลพัสดุนั้น ถวายบังคม
พระศาสดา สมาคมกับภิกษุทั้งหลาย ดวยสามารถแหงปฏิสันถาร อันภิกษุ
ทั้งหลายถามวา ดูกอนอาวุโส การอยูในปาอยางผาสุก ทานไดแลวหรือ ?
ก็ตอบวา อาวุโสทั้งหลาย ทั้งปาและภูเขานารื่นรมย เมื่อจะพรรณนาถึงปาที่
ตนอยูแลว ไดภาษิตคาถาวา
ภูเขาทั้งหลาย อันลวนแลวดวยหิน มีสีเขียวดัง
เมฆ ดูรุจิเรกงามดี มีธารวารีเย็นใสสะอาด เปนที่
พํานักของผูสะอาด ดารดาษไปดวยแมลงคอมทอง
ภูเขาเหลานั้น ยอมทําใหเรารืน่ รมยใจ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นีลพฺภวณฺณา ความวา มีสีดังวลาหก
ที่เขียวขจี และมีสัณฐานดังนีลวลาหก. บทวา รุจิรา ความวา มีแสงและ
รัศมีรุจิเรก. บทวา สีตวารี ความวามีน้ําเย็นฉ่ําใสสะอาด. บทวา สุจินธฺ รา
ความวา ชื่อวาเปนที่พํานักของผูที่สะอาด เพราะเปนภูมิภาคที่สะอาดบริสุทธิ์
และเพราะเปนที่พํานักของพระอริยเจาทั้งหลาย ผูมีจิตบริสุทธิ์. ก็เพื่อสะดวก
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แกการประพันธคาถา ทานจึงนิเทศนิคหิต เปน น. ปาฐะวา สีตวารี
สุจินฺธรา ดังนี้ก็มี. ความก็วา ทรงไวซึ่งน้ําเย็นใสสะอาด (และ) มีแองน้ําเย็น
สนิท ใสสะอาด. บทวา อินฺทโคปกสฺฉนฺนา ความวา ดารดาษไปดวย
กิมิชาติสีแดง มีวรรณะดังแกวประพาฬ อันไดนามวา แมลงคอมทอง ทาน
กลาวอยางนี้ ดวยสามารถแหงเวลาที่มีฝนตก. สวนอาจารยบางพวกกลาววา
ไดแก ติณชาติ ที่มีสีแดง นามวา อินทโคปกะ. อาจารยพวกอื่นกลาววา
ไดแก ตนกรรณิการ. บทวา เสลา ไดแก ภูเขาลวนดวยหิน อธิบายวา ภูเขา
ที่ไมมีฝุน. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา เปรียบเหมือนภูเขาที่ลวนดวยหิน.
บทวา รมยนฺติ ม ความวา ยังเราใหยินดี คือเพิ่มพูนความยินดีในวิเวก
แกเรา. พระเถระเมื่อจะประกาศถึงความยินดีในปา ที่อบรมมาเปนเวลานาน
ของตนอยางนี้ จึงแสดงถึงความยินดีในวิเวก ๓ อยางเทานั้น. ในบรรดาวิเวก
๓ อยางนั้น ดวยอุปธิวิเวก เปนอันพระเถระแสดงการพยากรณพระอรหัตผล
แลวทีเดียว ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาวัจฉเถรคาถา
๔. วนวัจฉสามเณรคาถา
วาดวยคาถาของสามเณรของพระวนวัจฉเถระ
[ ๑๕๑ ] ไดยินวา สามเณรของพระวนวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
พระอุปชฌายของเราไดกลาวกะเราวา ดูกอนสิวกะ เราจะไปจากที่นี้ กายของเราอยูในบาน แตใจ
ของเราอยูในปา แมเรานอนอยูก็จักไป ความเกี่ยว
ของดวยหมู ยอมไมมแี กผูรูแจงชัด ดังนี้.
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อรรถกถาวนวัจฉสามเถรคาถา
คาถาของวนวัจฉสามเณร เริ่มตนวา อุปชฺฌาโย. เรื่องราวของทาน
เปนมาอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ ทานเกิดในเรือนแหงตระกูลในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา เวสสภู วันหนึ่งเขาสูปาดวยกรณียกิจ
บางอยาง เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนานวา เวสสภู ประทับนั่งอยู ณ
ซอกภูเขาในปานั้น มีจิตเลื่อมใส เขาไปเฝาถวายบังคมแลว ประคองอัญชลี
ยืนอยูแลว. เขาเห็นผลไมมะรื่น นาชื่นใจ ในปานั้น จึงเก็บเอาผลมะรื่น
เหลานั้นนอมเขาไปถวาย พระผูมีพระภาคเจาอีก. พระผูมีพระภาคเจา อาศัย
ความอนุเคราะห จึงทรงรับไว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เมื่อ
ผูเปนลุงบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ ก็
บวชพรอมกับลุง สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน เปนอันมาก
แลวเกิดเปนหลานของพระวนวัจฉเถระ ในพุทธุปบาทกาลนี้. ทานไดนาม
วา สิวกะ เมื่อพระวนวัจฉเถระ ผูเปนที่ชอบของตน บวชในศาสนาแลว
ถึงที่สุดแหงกิจของบรรพชิตแลว พํานักอยูในปา มารดาของทานฟงความ
เปนไปนั้นแลว พูดกะบุตรวา พอสีวกะ เจาจงบวชในสํานักของพระเถระ
เดี๋ยวนี้ พระเถระแกแลว. เพราะคําพูดของมารดาเพียงคําเดียวเทานั้น และ
เพราะอธิการ ที่ตนเคยทําไวในกาลกอน ทานจึงไปยังสํานักของพระเถระผู
เปนลุง บวชแลว บํารุงพระเถระ อาศัยอยูในปา.
วันหนึ่ง เมื่อทานไปสูทายบานดวยกรณียกิจบางอยาง เกิดอาพาธอยาง
หนัก. แมเมื่อผูคนชวยจัดยาถวาย อาพาธก็ไมสงบ. เมื่อทานชักชาอยู
*

* ฉบับพมาเปน สิวกสามเณร.
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พระเถระคิดวา สามเณรประพฤติลาชา จะมีเหตุอะไรหนอ ดังนี้ จึงไปที่ทาย
บานนั้น เห็นทานปวย จึงการทําสิ่งที่ควรกระทํานั้น ๆ แกทาน ยังสวนแหง
วันใหลวงไปแลว ในเวลาใกลรุง ตอนกลางคืน จึงพูดวา ดูกอนสิวกะ นับ
จําเดิมแตเราบวชแลว ไมเคยอยูในบาน เราจะจากบานนี้ไปสูปาเดี๋ยวนี้แหละ
สวนสามเณร ฟงดังนั้นแลว จึงกลาววา ขาแตทานผูเจริญ บัดนี้ แมวากาย
ของผม จะอยูทายบาน แตจิตอยูในปา เพราะฉะนั้น แมถึงจะนอน ผมก็
จะไปปาเหมือนกัน . พระเถระฟงดังนั้นแลว จึงจับแขนสามเณร นําไปสูป า
ทันที แลวใหโอวาท. สานเณรตั้งอยูในโอวาทของพระเถระ เห็นแจงแลว
บรรลุพระอรหัต. สมดังคําที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เราไดพบพระพุทธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี เปน
เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานรชน โชติชวง
เหมือนตนกรรณิการ ประทับนั่งอยูที่ซอกภูเขา เรามี
จิตเลื่อมใส
มีใจโสมนัสประนมอัญชลีเหนือเศียร
เกลา แลวเอาผลมะรื่นถวาย แดพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไม
ใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเราทํา
เสร็จแลว ดังนี้.
สามเณร บรรลุพระอรหัตแลว เทียบเคียงเนื้อความ อันอุปชฌาย
และตน กลาวแลว เมื่อจะประกาศความยินดียิ่งในวิเวกของตนและกิจที่ตน
ทําสําเร็จแลว จึงไดภาษิตคาถาวา
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พระอุปชฌายของเราไดกลาวกะเราวา ดูกอนสิวละ เราจะไปจากที่นี้ กายของเราอยูในบาน แตใจ
ของเราไปอยูในปา แมเรานอนอยูก็จักไป ความเกีย่ ว
ของดวยหมู ยอมไมมแี กผูรูแจง ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปชฺฌาโย ความวา ชื่อวา อุปชฌายะ
เพราะเขาไปเพงโทษนอยและโทษใหญ คือมุงแสวงหาประโยชนเกื้อกูลแลว
เพงดูดวยญาณจักษุ. สามเณรเรียกตัวเอง ดวยบทวา ม. บทวา อวจาสิ
แปลวา ไดกลาวแลว.
บทวา อิโต คจฺฉาม สิวก เปนคําแสดงอาการที่กลาวแลว.
อธิบายวา ดูกอนสิวกะ เราจะไปจากละแวกบานนี้ เราจงมาพากันไป สูที่ ๆ
เปนปาเทานั้นเถิด ที่ ๆ เปนปาเทานั้น เหมาะที่พวกเราทั้งหลายจะอยู. ก็
สิวกสามเณรอันพระอุปชฌายกลาวอยางนี้แลว เกิดความสลดใจ เหมือนมา
อาชาไนยตัวเจริญ ที่ถกู หวดดวยแสฉะนั้น เมื่อจะประกาศความที่ตนประสงค
จะไปสูปาอยางเดียว จึงกลาววา
กายของเราอยูปานี้ แตใจของเราอยูในปา แม
เรานอนอยูก็จักไป ความเกี่ยวของดวยหมู ยอมไมมี
แกผูรูแจง ดังนี้.
คาถานั้น มีใจความดังนี้ เพราะเหตุที่ บัดนี้ แมรา งกายของเรานี้
ยังอยูที่ทายบาน แตอัธยาศัยนอมไปสูปาอยางเดียว ฉะนั้น เราแมนอนอยูก็
จักไป คือ แมชื่อวานอนอยูเพราะไมสามารถ ในการยืน นั่งและเดิน โดย
เปนไข ก็จะคลาน กระเสือกกระสนไป เหมือนงู ทั้ง ๆ อาการที่นอนนี้
มาเถิดทานขอรับ เราจงไปสูปากันเถิด เพราะเหตุไร ? เพราะความเกี่ยว
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ของดวยหมูยอมไมมีแกผูรูแลว เพราะสภาพธรรมดา ความเกี่ยวของในที่
ไหน ๆ ยอมไมมีแกผูรูโทษในกาม และในสงสาร รูอานิสงสในเนกขัมมะ
และพระนิพพาน ตามความเปนจริง ฉะนั้น คําสั่งของอุปชฌาย จึงดํารงมั่น
แกสามเณรดวยคําพูดหนเดียวเทานั้น ทานพยากรณพระอรหัตผลดวยการ
อางถึงคําสั่งเพียงหนเดียว.
จบอรรถกถาวนวัจฉเถรสามเณรคาถา
๕. กุณฑธานเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุณฑธานเถระ
[๑๕๒] ไดยินวา พระกุณฑธานเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชน
เบือ้ งสูง ๕ พึงเจริญอินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตน
ใหยิ่งขึ้นไป ภิกษุผูลวงธรรม เปนเครื่องของ ๕ ประการ
ไดแลว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ขามโอฆะไดแลว.
อรรถกถากุณฑธานเถรคาถา
คาถาของทานพระกุณฑธานเถระ เริม่ ตนวา ปฺจ ฉินฺเท ปฺจ
ชเห. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมตุ ตระ
ทานเกิดในเรือนมีตระกูล ในพระนครหงสาวดี เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา
โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล ฟงธรรมอยู เห็นภิกษุหนึ่ง อันพระ-
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ศาสดาทรงแตงตั้งไวในตําแหนงภิกษุผูเลิศ แหงภิกษุผูจับสลากกอน ปรารถนา
ตําแหนงนั้น กระทําสมควรแกฐานันดรนั้น ทองเที่ยวไปแลว. ครั้นวันหนึ่ง
เขาไดนอมถวาย เครือกลวยใหญสีเหลืองเหมือนจุณแหงมโนศิลา แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูออกจากนิโรธสมาบัติแลวประทับนั่ง
พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับเครือกลวยนั้น แลวทรงเสวย.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาเสวยราชสมบัติทิพย ในหมูเทพ ๑๑ ครั้ง
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๔ ครั้ง เขากระทําบุญบอย ๆ อยางนี้ แลวทองเที่ยว
อยู ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนภุมมเทวดา ในกาลของพระพุทธเจาทรงพระนามวา กัสสปะ.
ก็ธรรมดาพระพุทธเจาผูมีพระชนมายุยืนทั้งหลาย ยอมไมมีอุโบสถ
ทุก ๆ กึ่งเดือน จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี
ไดมีอุโบสถในระหวาง ๖ ป. สวนพระทศพลทรงพระนามวา กัสสปะ สวดปาฏิโมกขทุก ๆ ๖ เดือน. ในการสวดพระปาฏิโมกขนั้น ภิกษุผูเปนสหายกัน ๒ รูป
ผูอยูประจํา เดินทางไปดวยคิดวา จักกระทําอุโบสถ. ภุมมเทวดาตนนี้ คิดวา
ภิกษุ ๒ รูปนี้ รักกันแนนหนาเหลือเกิน เมื่อมีผูทําลาย (ใหแตกกัน)
จะแตกกันหรือไมหนอ มองหาโอกาส (ทําลาย) ภิกษุทั้งสองอยู เดินไปไมหาง
ภิกษุสองรูปนั้นนัก. ครั้งนั้น พระเถระรูปหนึ่ง ใหพระเถระอีกรูปหนึ่งถือบาตร
และจีวรไว เดินไปสูที่ ๆ มีน้ําสะดวก เพื่อขับถายสรีระ ลางมือลางเทาแลว
ออกจากที่ใกลพุมไม ภุมมเทวดาเดินตามหลังพระเถระนั้นไป แปลงเพศเปน
หญิงรูปงาม ทําประหนึ่งสยายผมแลวเกลาใหม ทําประหนึ่งปดฝุนที่หลัง และ
ทําเปนประหนึ่ง จัดผานุงใหม เดินตามรอยเทาพระเถระไป ออกจากพุมไม
แลว. พระเถระผูเปนสหายยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง เห็นเหตุนั้นแลวเกิดโทมนัส
คิดวา บัดนี้ ความรักที่ติดตอกันมาเปนเวลานาน กับภิกษุนี้ ฉิบหายแลว
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ถาเราพึงรูวาเธอเปนผูมีกิเลสมากอยางนี้ เราจักไมทําความคุนเคย กับภิกษุนี้
ตลอดกาลนานประมาณเทานี้ ดังนี้ เมื่อพระเถระนั้นมาถึงเทานั้น ก็กลาววา
นิมนตรับเอาบาตร จีวรของทานไปเถิดอาวุโส เราไมปรารถนาจะรวมทางกับ
ผูที่ลามกเชนทาน หทัยของภิกษุผูลัชชีนั้น ฟงถอยคํานั้นแลว ไดเปนประหนึ่ง
ถูกเขาเอาหอกที่คมกริบเสียบแลว. ลําดับนั้น ลัชชีภิกษุนั้นจึงพูดกับพระเถระ
ผูเปนสหายวา อาวุโส ทานพูดอะไร เชนนั้น เรายังไมรู (วาตอง) อาบัติ
แมเพียงทุกกฏตลอดเวลาที่ประมาณเทานี้ ก็วันนี้ ทานกลาวเราเปนคนลามก
ทานเห็นอะไรหรือ ? พระเถระผูเปนสหายจึงพูดวา เรื่องอื่นที่เห็นแลว จะมี
ประโยชนอะไร ทานออกในที่เดียวกันกับมาตุคาม ผูประดับแลว ตกแตงแลว
อยางนี้ หรือ (มิใช). พระเถระผูลัชชี กลาววา อาวุโส เรื่องนี้ไมมีแกเราเลย
เราไมเห็นมาตุคามเห็นปานนี้เลย. แมเมื่อพระเถระผูลัชชีจะกลาวอยางนี้ถึง
๓ ครั้ง พระเถระนอกนี้ ก็ไมเชื่อถือถอยคํา ยึดถือเอาเหตุที่ตนเห็นแลว
นั่นแหละวาเปนเรื่องจริง ไมเดินรวมทางเดียวกับภิกษุนั้น ไปสูสํานักของ
พระศาสดาโดยทางอื่น.
ตอแตนั้นมา ถึงเวลาที่ภิกษุสงฆเขาสูโรงอุโบสถ ภิกษุนั้นเห็นลัชชี
ภิกษุนั้น ในโรงอุโบสถ รูชัดแลว ก็ออกไปเสียดวยคิดวา ภิกษุเชนนี้ มีอยู
ในโรงอุโบสถนี้ เราจักไมกระทําอุโบสถรวมกับเธอ ดังนี้แลว ไดยืนอยูใ น
ภายนอก. ลําดับนั้น ภุมมเทวดาคิดวา เราทํากรรมหนักหนอ แลวแปลงเพศ
เปนอุบาสกแกไปยังสํานักของภิกษุนั้น กลาววา ขาแตทานผูเจริญ เหตุไฉน
พระคุณเจา จึงยืนอยูในที่นี้. ภิกษุนั้นตอบวา ดูกอนอุบาสก ภิกษุลามกรูปหนึ่ง
เขาไปสูโรงอุโบสถนี้ เราไมกระทําอุโบสถรวมกับเธอ เราคิดดังนี้ จึง
ออกมายืนอยูขางนอก. ภุมมเทวดา จึงพูดวา ขาแตทานผูเจริญ ทานอยาถือ
อยางนี้เลย ภิกษุนี้ มีศีลบริสุทธิ์ ชื่อวามาตุคามที่ทานเห็นแลว คือ ขาพเจาเอง
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เพื่อจะทดลองไมตรีของทานทั้งสองวา ไมตรีของพระเถระทั้งสองรูปนี้จะมั่นคง
หรือไมมั่นคงหนอดังนี้ ขาพเจาผูอยากดูความที่ทานทั้งสองจะแตกไมตรีกัน
หรือไม กระทํากรรมนั้นแลว. ภิกษุนั้น ถามวา ดูกอ นสัปบุรุษก็ทานเปนอะไร ?
ภุมมเทวดา ตอบวา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนภุมมเทวดาคนหนึ่ง.
เทวบุตร เมื่อชี้แจงเสร็จ ก็ไมดํารงอยูในทิพพานุภาพ หมอบลงแทบเทาของ
พระเถระ ออนวอนพระเถระวา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอดโทษแก
ขาพเจาเถิด พระเถระไมรูโทษนั้น ขอทานจงทําอุโบสถเถิด ดังนี้แลวนิมนต
ใหพระเถระเขาสูโรงอุโบสถ. พระเถระนั้น ลงทําอุโบสถในที่เดียวกัน
เทานั้น แตไมนั่งในที่เดียวกันกับภิกษุนั้น ดวยสามารถแหงความสนิทสนม
อยางมิตรอีก ทั้งไมพูดถึงกรรมของพระเถระนี้. สวนพระเถระที่ถูกโจท
บําเพ็ญวิปสสนาบอย ๆ บรรลุพระอรหัตแลว.
ดวยผลแหงกรรมนั้น ภุมมเทวดา ไมรอดพนจากภัยในอบายตลอด
พุทธันดรหนึ่ง. ก็ถาในเวลาไร มาสูความเปนมนุษย โทษทีก่ ระทําไวดวย
กรรมอยางใดอยางหนึ่งอื่น ๆ จะหลนทับถมเขาทีเดียว ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เขาเกิดในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี
คนทั้งหลายไดขนานนามเขาวา ธานมาณพ. ธานมาณพเจริญวัยแลว เรียน
ไตรเพท ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาในเวลาแก มีศรัทธา บวชแลว.
จําเดิมแตวันที่ทานอุปสมบทแลว สตรีผูประดับแลว ตกแตงแลวนางหนึ่ง
จะปรากฏติดตามทานอยูเปนนิตย อยางนี้คือ เมื่อทานเขาบาน ก็เขาบาน
พรอมกับทาน เมื่อทานออกก็ออกดวย เมื่อทานเขาวิหารก็เขาไปดวย แม
เมื่อทานยืนอยู ก็ยืนอยูดว ย.
พระเถระไมเห็นนางเลย แตดวยกรรมเกาของทาน นางจึงปรากฏ
แกคนเหลาอื่น สตรีทั้งหลาย เมื่อถวายขาวยาคู ถวายภิกษาในบาน จะพากัน
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พูดวา ขาแตทานผูเจริญ ขาวยาคูกระบวยหนึ่งนี้. สําหรับทาน อีกกระบวยหนึ่ง
สําหรับหญิงผูเปนสหายของเราทั้งหลาย คนนี้ ดังนี้แลว ทําการเยยหยัน.
เปนความลําบากอยางยอดยิ่งแกพระเถระ. ทั้งสามเณรและภิกษุหนุมทั้งหลาย
ก็พากันหอมลอมทานผูเขาไปสูวิหาร พูดเยาะเยยวา พระธานะเปนเหี้ย.
ครั้นนั้น ทานจึงเกิดมีนามเพิ่มวา กุณฑธานเถระ ดวยเหตุนั้นเอง
ทานเพียรพยายามแลวก็ไมสามารถจะอดกลั้นความเยาะเยย อันสามเณรและ
ภิกษุหนุมเหลานั้นกระทําอยูไดเกิดบาขึ้นมา พูดวา พวกทานสิเปนเหี้ย อุปชฌาย
ของพวกทานก็เปนบา อาจารยก็เปนบา. ลําดับนั้น ภิกษุทั้งหลายกราบทูล
ฟองทานแดพระศาสดาวา ขาแตพระองคผูเจริญ พระโกณฑธานะกลาวคําหยาบ
อยางนี้ กับภิกษุหนุมและสามเณรทั้งหลาย พระศาสดาตรัสสั่งใหเรียกพระโกณฑธานะเถระมา ตรัสถามวา ดูกอ นธานะ ไดยินวา เธอกลาวคําหยาบกับ
สามเณรทั้งหลายหรือ เมื่อพระโกณฑธานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
เปนความจริงพระเจาขา ดังนี้ จึงตรัสวา เหตุไฉน เธอจึงกลาวอยางนี้. พระโกณฑธานะกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคอดกลั้นความลําบาก
(ที่เกิดขึ้น) เปนประจําไมได จึงกลาวอยางนี้. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
เธอไมสามารถจะยังกรรมที่เธอทําไวในกอน ใหสลายไปไดจนถึงวันนี้ เธอ
อยากลาวคําหยาบเห็นปานนี้อีก ดังนีแ้ ลวตรัสวา
เธออยาไดกลาวคําหยาบกะใคร ๆ ผูที่เธอ
กลาวแลว พึงกลาวตอบเธอ เพราะวา ถอยคําแขงดี
ใหเกิดทุกข อาชญาตอบพึงถูกตองเธอ ถาเธอไมยังตน
ใหหวั่นไหวดุจกังสดาล ถูกขจัดแลว เธอจักเปนผูถึง
พระนิพพาน ความแขงดียอมไมมแี กเธอ ดังนี้.
*

* พมา. เปนโกณฑธานเถระ
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และชาวเมืองทั้งหลาย ก็กราบทูลความที่พระเถระนั้นทองเที่ยวไปกับ
มาตุคาม แมแกพระเจาโกศล. พระราชาสงราชบุรุษไปดวยตรัสวา ดูกอ น
พนาย พวกทานจงไป จงใครครวญดู ดังนี้แลว แมพระองคเองก็เสด็จไป
สูที่อยูของพระเถระ ดวยบริวารจํานวนนอย แลวเสด็จประทับยืนดูอยู ณ
สวนขางหนึ่ง ในขณะนั้น พระเถระนั่งทําสูจิกรรมอยู แมหญิงนั้น ก็ปรากฏ
เปนเหมือนยืนอยูในที่ไมไกล. พระราชาทอดพระเนตรเห็นแลว ทรงพระดําริวา
เหตุนี้มีอยู จึงเสด็จไปยังที่หญิงนั้นยืนอยู เมื่อพระราชาเสด็จมา หญิงนัน้ ก็
ทําเปนเหมือนเขาไปสูบรรณศาลา อันเปนที่อยูของพระเถระ.
แมพระราชา ก็เสด็จเขาไปสูบรรณศาลานั้นแหละ พรอมกับหญิงนั้น
ทรงตรวจดูทั่ว ๆ ไป ก็ไมเห็น จึงเขาพระทัยวา นี้ ไมใชมาตุคาม คงเปน
กรรมวิบากอยางหนึ่ง ของพระเถระ แมถึงจะเสด็จเขาไปใกลพระเถระกอน
ก็ไมไหวพระเถระ ทรงรูวาเหตุนั้นไมเปนจริง จึงเสด็จมาไหวพระเถระ
แลวประทับนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง ตรัสถามวา ขาแตทานผูเจริญ พระคุณเจาไมลําบากดวยอาหารบิณฑบาตบางหรือ ? พระเถระทูลวา พอสมควรอยู
มหาบพิตร. พระราชาตรัสวา ขาแตทานผูเจริญ กระผมเขาใจคําพูด
ของพระคุณเจา เมื่อพระคุณเจาเที่ยวไปกับสิ่งที่ทําใหเศราหมองเชนนี้ ใครเลา
จะเสื่อมใส จําเดิมแตนี้ไป พระคุณเจา ไมตองมีกิจที่จะตองไปในที่ไหน ๆ
โยมจะบํารุงพระคุณเจาดวยปจจัย ๔ ขอพระคุณเจา จงอยาประมาทในโยนิโสมนสิการดังนี้แลว เริ่มถวายภิกษาเปนประจํา พระเถระไดพระราชาเปนผู
อุปถัมภ เปนผูมีจิตเปนเอกัคคตารมณ เพราะมีโภชนะเปนที่สบาย เจริญวิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัต จําเดิมแตนั้น หญิงนั้น ก็หายไป.
ครั้งนั้น มหาสุภัททาอุบาสิกา อยูในเรือนแหงตระกูลที่เปนมิจฉาทิฏฐิ
ในอุคคนคร อธิฏฐานอุโบสถดวยคิดวา ขอพระศาสดาจงทรงอนุเคราะหเรา
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เปนหญิงปราศจากกลิ่นคาว ยืนอยูบนพื้นปราสาทชั้นบน กระทําสัจจกิริยาวา
ดอกไมเหลานี้ อยาหยุดอยูในระหวาง จงตั้งเปนเพดาน ณ เบื้องบนของพระ
ทศพลดวยสัญญานี้ ขอพระทศพลจงรับภิกษาของเรา พรอมดวยภิกษุ ๕๐๐ รูป
ในวันพรุงนี้ แลวเหวี่ยงกําแหงดอกมะลิไป ๘ กํา. ดอกไมทั้งหลายลอยไป
ตั้งเปนเพดาน ณ เบื้องบนของพระศาสดา ในเวลาที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนา.
พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเพดานดอกมะลินั้นแลว ทรงรับภิกษาของนาง
สุภัททา ดวยจิตอยางเดียว ในวันรุงขึ้นเมื่ออรุณตั้งขึ้นแลว จึงตรัสกะพระอานนทเถระวา ดูกอนอานนท วันนี้พวกเราจักไปภิกษาจารในที่ไกล เธอ
อยาใหสลากแกภิกษุที่เปนปุถุชน จงใหสลากแกภิกษุที่เปนพระอริยะเทานั้น
พระเถระแจงแกภิกษุทั้งหลายวา อาวุโสทั้งหลาย วันนี้พระศาสดาจักเสด็จ
ภิกษาจารในที่ไกล ภิกษุที่เปนปุถุชนอยารับสลาก ภิกษุที่เปนพระอริยเทานั้น
จงรับสลากดังนี้. พระกุณฑธานเถระ เหยียดมือออกไปกอนทีเดียว โดยพูดวา
อาวุโส ทานจงนําสลากมา. พระอานนทกลาววา พระศาสดาไมตรัสสั่งให
ใหสลากแกภิกษุเชนทาน ตรัสสั่งใหใหแกภิกษุที่เปนพระอริยะเทานั้น ดังนี้แลว
เกิดปริวิตก ไปกราบทูลพระศาสดาแลว. พระศาสดาตรัสวา จงใหสลากแก
ผูที่ขอ.
พระเถระคิดวา ถาสลากไมควรใหแกพระโกณฑธานะ เมื่อเปนเชน
นั้น พระศาสดาพึงหามไว ในเรื่องนี้ชะรอยจักมีเหตุ จึงยอนกลับไปดวยคิดวา
เราจักใหสลากแกพระกุณฑธานะ. กอนแตพระอานนทจะมาถึงนั่นแหละ
พระกุณฑธานเถระเจาจตุตถฌาน มีอภิญญาเปนบาท ยืนอยูในอากาศดวยฤทธิ์
กลาววา อาวุโสอานนท พระศาสดาทรงรูจักเรา พระศาสดาไมทรงหามภิกษุ
เชนเรา ผูจับสลากกอนหรอก ดังนี้แลวยื่นมือไปจับสลาก. พระศาสดาทรง
กระทําเรื่องนั้นใหเปนอัตถุปบัติ แตงตั้งพระเถระไวในตําแหนงแหงภิกษุ
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ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูจับสลากกอน. เพราะเหตุที่พระเถระนี้ ไดพระราชา
เปนผูอุปถัมภ เพราะไดอาหารเปนที่สบาย จึงมีจิตเปนสมาธิ เจริญวิปสสนา
ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ เพราะเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย ฉะนั้น ทานจึงกลาว
คําเปนคาถาประพันธไวในอปทานวา
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดบํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ตรัสรูเอง เปนอัครบุคคล ซึง่
ทรงหลีกเรนอยูต ลอด ๗ วัน เรารูเวลาที่พระองคเสด็จ
ออกจากที่หลีกเรน ไดถือผลกลวยใหญเขาไปถวาย
พระมหามุนีทรงพระนามวา ปทุมุตตระ พระผูมี
พระภาคเจาผูสัพพัญู ผูนําของโลก เปนมหามุนี
ทรงยังจิตของเราใหเลื่อมใส ทรงรับไวแลวเสวย
พระสัมพุทธเจาผูทรงนําหมูย อดเยี่ยม เสวยแลว
ประทับนั่งบนอาสนะของพระองค ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา ยักษเหลาใดประชุมกันอยูทภี่ ูเขานี้ และ
คณะภูตในปาทั้งหมดนั้น จงฟงคําเรา ผูใดบํารุงพระ
พุทธเจาผูเพียง ดังไกรสรราชสีห เราจักพยากรณผูนั้น
ทานทั้งหลายจงพึงเรากลาว ผูนั้นจักไดเปนทาว
เทวราช ๑๑ ครั้ง จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ ครั้ง
ในกัปที่แสน พระศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดย
พระโคดม ซึ่งมีสมภพในวงศพระเจาโอกากราชจัก
เสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นไดดาสมณะทั้งหลายผูมีศีล
หาอาสวะมิได จักไดชื่อ (อันเหมาะสม) ดวยวิบาก
แหงกรรมอันลามก เขาจักไดเปนโอรสทายาทในธรรม
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ของพระศาสดาพระองคนั้น อันธรรมนิรมิตแลว จัก
เปนสาวกมีชื่อวา กุณฑธานะ เราประกอบเนือง ๆ ซึ่ง
ความสงัด เพงฌาน ยินดีในฌาน ยังพระศาสดาให
ทรงโปรดปราน ไมมีอาสวะอยู พระชินเจาอันพระสาวกทั้งหลายแวดลอม หอมลอมดวยภิกษุสงฆ
ประทับนั่ง ณ ทามกลางสงฆแลว ทรงใหเรารับการ
แจกสลาก เราหมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง ถวายบังคม
พระศาสดาผูนําของโลก เมือ่ ภิกษุทั้งหลายวากลาวอยู
ไดรับสลากที่ ๑ ไวขางหนาของผูประเสริฐ ดวยกรรม
นัน้ พระผูมพี ระภาคเจา ทรงยังหมืน่ โลกธาตุให
หวั่นไหว ประทับนั่ง ณ ทามกลางภิกษุสงฆ ทรงตัง้
เราไวในอรรคฐาน เรามีความเพียรอันนํามาซึ่งธุระ
นําความเกษมจากโยคะมาให เราทรงกายเปนที่สุดไว
ในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา คุณพิเศษ
เหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖
เรากระทําใหแจงแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ภิกษุทั้งหลายผูเปนปุถุชนเหลาใด ไมรคู ุณของพระเถระนี้ แมผูเปน
(พระอรหันต) แลวเชนนี้ ในการจับสลากที่ ๑ ในครั้งนั้นตางพากันคิด
เหมือนกันวา นี้อะไรหนอแล. พระเถระเพื่อจะกําจัดความสงสัยของภิกษุ
เหลานั้น จึงเหาะขึ้นสูอากาศแลวแสดงอิทธิปาฏิหาริย เมือ่ จะพยากรณพระอรหัตผล โดยการอางถึงพระอรหัตผล จึงไดภาษิตคาถานี้วา
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ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชน
เบือ้ งสูง ๕ พึงเจริญอินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตนใหยิ่ง
ขึ้นไป ภิกษุผูกา วลวงธรรมเปนเครื่องของ ๕ ประการ
ไดแลว พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา ขามโอฆะไดแลว
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจ ฉินเฺ ท ความวา ภิกษุพึงตัด
คือพึงละสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ อันจะยังสัตวใหอุบัติและบังเกิดในอบาย ดวย
ศาสตราคือดวยมรรคทั้ง ๓ เบื้องต่ํา ดุจบุรุษตัดเชือกที่ผูกไวที่เทาออกไปฉะนั้น.
บทวา ปฺจ ชเห ความวา พึงละหรือพึงตัดสังโยชนเบื้องสูง ๕
อันเปนเหตุใหเขาถึงเทวโลกชั้นสูง ดวยพระอรหัตมรรค ดุจบุรุษตัดเชือกที่
ผูกไวที่คอฉะนั้น.
บทวา ปฺจ จุตฺตริ ภาวเย ความวา พึงเจริญอินทรีย ๕ มี
ศรัทธาเปนตน เพื่อละสังโยชนอันเปนไปในสวนเบื้องสูง เหลานั้นแหละให
ยิ่งขึ้นไป คือใหสูงกวาการไดบรรลุพระอนาคามิมรรค ไดแกพึงเจริญดวย
สามารถแหงการไดบรรลุมรรคอันสูงสุด.
บทวา ปฺจสงฺคาติโก ความวา ภิกษุผูเปนอยางนี้ คือผูกาวลวง
ธรรมเปนเครื่องของ ๕ ประการไดแลว ดวยการกาวลวง คือละ เครื่องของ
คือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะและทิฏฐิ ๕ อยางได.
บทวา ภิกขุ โอติณฺโณ วุจฺจติ ความวา ทานเรียกวา ภิกษุ
เพราะทําลายกิเลสไดโดยประการทั้งปวง และเพราะขามโอฆะคือกาม โอฆะ
คือภพ โอฆะคือทิฏฐิ และโอฆะคืออวิชชา แลวตั้งอยูในพระนิพพานอันเปน
ฝงของกิเลสเหลานั้น.
จบอรรถกถากุณฑธานเถรคาถา
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๖. เพลัฏฐสีสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเพลัฏฐสีสเถระ
[๑๕๓] ไดยินวา พระเพลัฏฐสีสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
โคอาชาไนยตัวสามารถเทียมไถแลว ยอมลากไถ
ไปโดยไมลําบาก ฉันใด เมื่อเราไดความสุข อันไม
เจือดวยอามิส คืนและวันทั้งหลาย ยอมผานนั้นเราไป
โดยยาก ฉันนั้น.
อรรถกถาเพลัฏฐสีสเถรคาถา
คาถาของพระเพลัฏฐสีสเถระ เริ่มตนวา ยถาป ภทฺโท อาชฺโ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานเกิดในเรือนมีตระกูล เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมแลวเกิด
ศรัทธา บวชแลว บําเพ็ญสมณธรรม ไมอาจจะยังคุณวิเศษใหเกิดได เพราะ
ไมมีอุปนิสสยสมบัติ. ก็ทานเขาไปสั่งสมกุศลเปนอันมาก อันเปนอุปนิสัยแหง
พระนิพพาน ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา เวสสภู ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เปนผูมีจิตเลื่อมใส
แลว ไดถวายผลมะงั่ว.
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ดวยบุญกรรมนัน้ ทานเกิดในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย สรางสมบุญแลว
ก็เขาถึงสุคติ จากสุคติ วนไปเวียนมา บังเกิดในตระกูลพราหมณ พระนคร
สาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. กอนแตพระผูมีพระภาคเจา จะไดตรัสรู
อภิสัมโพธิญาณ บวชเปนดาบสในสํานักของอุรุเวลกัสลปดาบส ในเวลาที่ทรง
แสดงอาทิตตปริยายสูตร บรรลุพระอรหัตพรอมดวย ชฎิล พันหนึ่ง. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เราไดเห็นพระพุทธเจา ผูเปนนายกของโลกผู
โชติชวง เหมือนตนกรรณิการ รุงเรืองดังพระจันทร
ในวันเพ็ญ และเหมือนตนไมประจําทวีป ที่รุงโรจน
เราเลื่อมใส ไดเอาผลมะงั่วถวายแดพระศาสดา ผู
เปนทักขิไณยบุคคล เปนวีรบุรุษ ดวยมือทั้งสองของ
ตน ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใด
ในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
พระเถระนี้ ผูบ รรลุพระอรหัตอยางนี้แลว เปนอุปชฌาย ของทาน
พระธรรมภัณฑาคาริก วันหนึ่งออกจากผลสมาบัติแลว พิจารณาถึงพระอรหัต
อันสงบ ประณีต เปนนิรามิสสุข และบุรพกรรมของตน ดวยอํานาจกําลังแหง
ปติ จึงไดกลาวคาถาวา
โคอาชาไนย ตัวเจริญ เทียมไถแลวยอมลากไถ
ไปไดโดยไมลําบาก ฉันใด เมื่อเราไดความสุขอันไม
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เจือดวยอามิส คืนและวันทั้งหลายยอมผานพนเราไป
ไดโดยยาก ฉันนั้น ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถาป เปนนิบาต ลงในอรรถที่ยัง
อุปมาใหถึงพรอม. บทวา ภทฺโท ไดแก โคอาชาไนย ตัวงาม ที่สมบูรณ
ดวยเรี่ยวแรง กําลัง ความสามารถ เชาว และความเพียรเปนตน.
บทวา อาชฺโ ความวา ชื่อวา ชาติอาชาไนย เพราะรูเหตุ
และสิ่งที่มิใชเหตุ. สัตวอาชาไนยนั้น มี ๓ ประเภทคือ โคผูอาชาไนย ๑
มาผูอาชาไนย ๑ ชางผูอาชาไนย ๑. ใน ๓ ประเภทนั้น โคผูอาชาไนย
ทานประสงคเอาแลวในคาถานี้. ก็โคผูอาชาไนยนั้นแหละ ประกอบแลวในกิจ
ของผูชํานาญการไถ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ยอมลากไถไปไดโดยไมยาก
เพราะยังไถพรอมทั้งผาลใหหมุนไป อธิบายวา ไถนาให ไถหมุนไปขางโนน
ดวย ขางนี้ดวย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา นังคลาวัตตะ เพราะอรรถวา เปนที่
ยังไถใหหมุนไป ไดแก หมุนไปตามรอยไถในนา. แตในคาถานี้ ทานกลาว
เปนทีฆะวา วตฺตนี เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา.
บทวา สิขี ความวา ชื่อวา สิขา เพราะคลายกับหงอน โดยกําหนดเอา
ในที่สุด ไดแก สิงคะ (เขา) ชื่อวา สิงคะ เพราะมีเขานั้น (เปนสัญญลักษณ)
สวนอาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา ยอดทานประสงคเอาวา สิขา ในคาถานี้.
บทวา สิขี นี้ ระบุถึงสวนที่เปนประธาน แมทงั้ สองฝาย. บทวา อปฺปกสิเรน ความวา โดยลําบากนอย. บทวา รตฺตินฺทิวา ไดแก ทั้งในกลางคืน
และกลางวัน. ประกอบความวา ยอมผานคืนและวันนี้ไป โดยไมยากอยางนี้.
ทานอธิบายความไว ดังนี้ เปรียบเหมือนโคผูอาชาไนย ทีเ่ ขาเทียมไถแลว
ไมเห็นแกความเหนื่อยยาก ในรอยไถ ที่มีรากหญาเปนฟอน ๆ เปนตน เดิน
เปลี่ยนรอยไถไปขางโนนบาง ขางนี้บาง จนแสดงถึงการปรับเขาในแนวไถได
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ราบเสมอ ฉันใด แมวันและคืนทั้งหลาย ยอมละคือผานเราไปไดโดยยาก
ฉันนั้น. ทานกลาวถึงเหตุในขอนั้นไววา สุเข ลทฺเธ นิรามิเส เมื่อเรา
ไดความสุขอันไมเจือดวยอามิส ดังนี้. อธิบายวา เพราะเหตุที่ ความสุขคือ
ผลสมาบัติ อันไมเจือดวยอามิสคือกาม อามิสคือโลก และอามิสคือวัฏฏะ อัน
สงบระงับ ประณีต เราไดแลว. ก็บทนี้เปนสัตตมีวิภัตติ แตลงในอรรถแหง
ปฐมาวิภัตติ. เหมือนอยางในประโยควา วนปคุมฺเพ (พุมไม) และในประโยค
วา เตน วต เร วตฺตพฺเพ (เรื่องที่จะพึงกลาวอื่นยังมีอยูอีก) ดังนี้ อีก
อยางหนึ่ง ทานกลาววา เมื่อเราไดความสุขอันไมเจือดวยอามิส ดังนี้ ก็โดย
พิจารณาวา จําเดิมแตนั้น วันและคืน ก็ผานไปโดยยาก ดังนี้. อธิบายวา
เมื่อสุขที่ปราศจากอามิสอันเราไดแลว มีอยู จําเดิมแตเวลาที่เราได นิรามิสสุข
นั้น ดังนี้.
จบอรรถกถาเพลัฏฐสีสเถรคาถา
๗. ทาสกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระทาสเถระ
[๑๕๔] ไดยินวา พระทาสกเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
เมื่อใด บุคคลเปนผูงวงเหงา และกินมาก มัก
นอนหลับ กลิง้ เกลือกไปมา เมื่อนั้น เขาเปนคนเขลา
ยอมเขาหองบอย ๆ เหมือนสุกรใหญ ที่เขาปรนปรือ
ดวยเหยื่อฉะนัน้ .
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อรรถกถาทาสกเถรคาถา
คาถาของทานพระทาสกเถระเริ่มตนวา มิทฺธี ยทา. เรื่องราวของทาน
เปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เมื่อพระตถาคตเจายังไมไดเสด็จ
อุบัติขึ้น ทานไดถวายผลมะมวง อันนาพึงใจแกพระปจเจกพุทธเจา นามวา
อชิตะ ผูลงจากเขาคันธมาทนมาสูคลองแหงมนุษย แลวเที่ยวบิณฑบาตในบาน
แหงใดแหงหนึ่ง ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย แลวบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ
ไดกระทําบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวเปนอันมาก.
ทานขวนขวายกุศลกรรมอยางนี้ ละจากสุคติเขาถึงสุคติ เกิดในเรือน
มีตระกูล ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ทานอันอนาถบิณฑิก
เศรษฐี แตงตั้งไวในหนาที่ปฏิบัติพระวิหาร ก็ปฏิบัติพระวิหารโดยเคารพ
ไดมีศรัทธา โดยไดเห็นพระพุทธเจา และโดยการฟงพระสัทธรรมเนือง ๆ
บวชแลว. สวนอาจารยบางพวกกลาววา พระทาสกเถระนี้เกิดในเรือนมี
ตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ เจริญวัยแลว
บํารุงพระเถระผูเปนพระขีณาสพรูปใดรูปหนึ่ง มีความประสงคจะใหทานชวย
ทํากิจบางอยาง จึงสั่งบังคับทาน ดวยกรรมนั้น เขาเกิดในทองของหญิงทาสี
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี ในพระนครสาวัตถี ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย เจริญวัยแลว อันทานเศรษฐีแตงตั้งไวในตําแหนง
ผูปฏิบัติพระวิหาร ไดเปนผูมีศรัทธาแลว โดยนัยดังกลาวแลวนั่นแล. ทานมหาเศรษฐีสดับ ศีลาจารวัตร และอัธยาศัยของเขาแลว กระทําใหเขาเปนไท
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(พนจากทาส) แลวบอกวา ขอทานจงบวชตามสบาย ภิกษุทั้งหลายใหเขา
บรรพชาแลว. จําเดิมแตบวชแลว เขากลับเปนผูเกียจคราน เปนผูที่มีความเพียรเสื่อม ไมกระทําวัตรปฏิบัติใด ๆ ที่ไหนจะบําเพ็ญสมณธรรมเลา มุงแต
บริโภคจนเต็มที่ มักมากไปดวยการนอนอยางเดียว. แมในเวลาฟงธรรม
ก็เขาไปสูมุมแหงหนึ่ง นั่งทายบริษัท หลับกรนครอก ๆ ตลอดเวลา. ลําดับนั้น
พระผูมีพระภาคเจาทรงตรวจดูบุรพนิสัยของทานแลว เพื่อจะใหทานเกิดความ
สังเวช จึงไดตรัสพระคาถาวา
เมื่อใด บุคคลเปนผูงวงเหงา และกินมาก มัก
นอนหลับ กลิ้งเกลือกไปมา เมือ่ นั้น เขาเปนคนเขลา
ยอมเขาหอมบอย ๆ เหมือนสุกรใหญ ที่เขาปรนปรือ
ดวยเหยื่อ ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มิทฺธี ความวา เปนผูอันถีนะและมิทธะ
ครอบงําแลว. อธิบายวา มิทธะครอบงําผูใด แมถีนะก็ยอมครอบงําผูนั้นดวย
เหมือนกัน. บทวา ยทา แปลวา ในกาลใด.
บทวา มหคฺฆโส ความวา บริโภคมาก เหมือนพราหมณอาหรหัตถะ
พราหมณอลังสาฎกะ พราหมณตัตถวัฏฏกะ พราหมณกากมาสกะ พราหมณ
ภุตตวมิตกะคนใดคนหนึ่ง. บทวา นิทฺทายิตา แปลวา ผูมักหลับ. บทวา
สมฺปริวตฺตสายี ความวา นอนกลิ้งไปกลิ้งมา. ทานแสดงวา ประกอบเนือง ๆ
ซึ่งความสุขในการนอน ความสุขในผัสสะ และความสุขในความงวงเหงาหาวนอน แมดวยบททั้งสอง. บทวา นิวาปปุฏโ ความวา อันเขาเลี้ยง
คือ บํารุงเลี้ยง ดวยสูกรภัต มีรําขาวเปนตน. อธิบายวา สุกรในเรือนที่เขาเลี้ยง
แตเวลายังเล็ก ๆ เวลามีรางกายอวนพีไมไดออกไปนอกคอก ยอมนอนกลิ้ง
ไปมา ในทีต่ าง ๆ มีเตียงขางลางเปนตน ทีเดียว.
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ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ ในเวลาใด บุรุษยอมเปนผูงวงเหงาหาวนอน
และกินมาก ไมสามารถจะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนอยางอื่นได มักนอนหลับ
กลิ้งเกลือกไปมา เหมือนสุกรใหญที่เขาปรนปรือดวยเหยื่อ ในเวลานั้น บุรุษนั้น
ยอมไมอาจมนสิการไตรลักษณ คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เพราะไมได
มนสิการไตรลักษณเหลานั้น เขาจึงเปนผูมีปญญานอย ยอมเขาหองบอย ๆ
หรือไมพนจากที่อยู คือ หองไปได. พระทาสกเถระ ฟงพระคาถานั้นแลว
เกิดความสลดใจ เริ่มตัง้ วิปสสนา แลวไดกระทําใหแจงพระอรหัต ตอกาล
ไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา
อชิตะ ผูสมบูรณดวยจรณะ และเปนผูฉลาดในสมาธิ
ประทับอยูในปาหิมพานต เราไดถวายผลมะมวง ใน
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูม ีฉวีวรรณเหมือนทองคํา ผู-
สมควรรับเครือ่ งบูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาล
นั้น ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายไดแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดกลาวยืนยันพระคาถานั้น
แหละวา พระผูมีพระภาคเจาทรงสอนเราดวยพระคาถานี้ พระคาถานี้เปนดังขอ
สับสําหรับเรา. นี้เปนการพยากรณพระอรหัตผล โดยปริวัตตาหารนัย ของ
พระเถระนั้น.
จบอรรถกถาทาสกเถรคาถา
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๘. สิงคาลปตาเถรคาถา
วาดวยคาถาของสิงคาลปตาเถระ
[๑๕๕] ไดยินวา พระสิงคาลปตาเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุ ผูอยูในปาเภสกฬาวัน พิจารณาแผนดินนี้
ดวยความสําคัญวา กระดูกอยางเดียวเปนอารมณ จัก
ไดเปนทายาทของพระพุทธเจา เราเขาใจวา เขาจะละ
กามราคะไดโดยเร็วพลัน.
อรรถกถาสิงคาลปตาเถรคาถา
คาถาของทานพระสิงคาลปตาเถระ เริ่มตนวา อหุ พุทฺธสฺส
ทายาโท. เรือ่ งราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๔ นับถอยหลังแตภัทรกัปนี้ ทานเห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา สตรังสี เที่ยวบิณฑบาตอยู มีใจเลื่อมใส ไหวแลว ไดถวาย
ผลตาลที่อยูในมือของตน ดวยบุญกรรมนั้น ทานเกิดในเทวโลก กระทําบุญ
แลวทองเที่ยวอยูในสุคติภพนั่นแหละไป ๆ มา ๆ เกิดในกําเนิดมนุษย ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ ไดเปนผูมีความเชื่อมั่น
ในพระศาสนา บวชแลว เจริญอัฏฐิกสัญญา ทานกลับไปเกิดในเรือนมี
ตระกูล พระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้อีก เจริญวัยแลว แตงงานได
บุตรคนหนึ่ง ใหนามบุตรวา สิงคาละ ดวยเหตุนั้น คนทั้งหลายจึงเรียกเขาวา
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สิงคาลกปตา (พอของสิงคาลมาณพ) ในเวลาตอมา เขาสละความผูกพัน
ในเรือน แลวบวชในพระศาสนา. พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูอัธยาศัย
ของทาน ไดทรงประทานอัฏฐิกสัญญากัมมัฏฐานแลว ทานรับกัมมัฏฐาน
นั้นแลว อาศัยอยูในปาเภสกฬาวัน ณ สุสุมารคิริชนบท แควนภัคคะ. ลําดับนั้น
เทวดาผูสิงสถิตอยูในปานั้น เพื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกทาน เมื่อประกาศ
ความนี้วา ทานจักกระทําผลแหงภาวนา (อรหัตผล) ใหอยูในเงื้อมมือตอกาลไมนานเลย ดังนี้ โดยอางถึงพระอรหัตผล จึงกลาวคาถาวา
ภิกษุผอู ยูในปาเภสกฬาวัน พิจารณาแผนดินนี้
ดวยความสําคัญวา กระดูกทั้งสิ้นเปนอารมณ จักได
เปนทายาทของพระพุทธเจา เราเขาใจวา เขาจะละ
กามราคะไดโดยพลันที่เดียว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อหุ เทากับ โหติ แปลวา ยอมเปน.
ก็บทนี้เปนคํากลาวถึงอดีตกาล แตใชในอรรถแหงปจจุบันกาล. บทวา พุทธฺ สฺส
ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา.
บทวา ทายาโท ความวา เปนธรรมทายาท คือ เปนผูถือเอา คือ
รับไว ซึ่งทายาท คือ โลกุตรธรรม ๙ อยาง ดวยการปฏิบัติชอบของตน.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อหุ เทากับอโหสิ แปลวาไดเปนแลว. อธิบาย
วา ภิกษุบางรูป จักเปนผูนับเนื่องในความเปนทายาทของพระพุทธเจา ผูมี
พระนามอยางนี้ ในบัดนีท้ ีเดียว. ดวยเหตุนั้น เทวดาจึงกลาววา เราเขาใจวา
เธอจะละกามราคะไดโดยพลันทีเดียว ดังนี้.
บทวา เภสกฬาวเน ความวา ในปา อันไดนามวา เภสกฬาวัน
เพราะเหตุที่ยักษชื่อวา เภสกะ ไดแลวคือยึดครองไว หรือเพราะมากไปดวย
สัตวราย มีชา งรุนเปนตน อันนาสะพึงกลัว. เทวดาเมื่อจะบอกเหตุในความ
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เปนทายาทของพระพุทธเจาแกภิกษุนั้น จึงกลาววา พิจารณาแผนดินนี้ ดวย
ความสําคัญวา กระดูกทัง้ สิ้นเปนอารมณ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เกวล แปลวา ทั้งสิ้นคือไมมีสวนเหลือ.
บทวา อฏิกสฺาย ไดแก ดวยการภาวนาวาเปนกระดูก.
บทวา อผริ ความวา แผไปแลว ดวยสามารถแหงการนอมใจเอาวา
เปนกระดูก.
บทวา ปวี ไดแก ปฐพีคืออัตภาพ. อธิบายวา อัตภาพทานเรียกวา
ปฐพีในคาถานี้ ดุจในประโยคมีอาทิวา โก อิม ปวึ วิเจสฺสติ ใครจัก
พิจารณาแผนดินนี้. บทวา มฺเห ตัดบทเปน มฺเ อห. ปาฐะวา
มฺาห ดังนี้ก็มี.
บทวา โส ไดแกภิกษุนั้น. เราเขาใจวา เธอจักทิ้ง คือจักละกามราคะ
ไดโดยพลัน คือตอกาลไมนานเลย. เพราะเหตุไร ? เพราะอัฏฐิกสัญญาเปน
ปฏิปกษโดยตรงตอกามราคะ ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ ภิกษุใดพิจารณา
แผนดินนี้ ดวยความสําคัญวากระดูก อันตนไดแลวในสวนหนึ่ง หรือทัง้ สิ้น
คือทั่วอัตภาพของตน วาเปนกระดูกทั้งนั้น ภิกษุนั้นกระทําฌานมีกระดูกเปน
อารมณนั้นใหเปนบาท พิจารณาอยู จักละกามราคะไดดวยอนาคามิมรรค
โดยกาลไมนานเลย หรือจักละตัณหา อันไดชื่อวากาม เพราะอรรถวาใคร
ไดชื่อวาราคะ เพราะอรรถวา กําหนัดทั้งหมดได. พระเถระนั้นสดับคาถานี้
แลว คิดวา เทวดานี้กลาวอยางนี้ เพื่อจะยังความอุตสาหะใหเกิดแกเราดังนี้
แลว อธิษฐานความเพียรรุดหนาไมถอยกลับ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
แลว. สมดังคาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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พระผูมภี าคะ สยัมภู นามวาสตรังสี ผูไมพาย
แพอะไร ๆ ออกจากที่สงัดแลว ออกโคจรบิณฑบาต
เราถือผลไมอยู ไดเห็นแลวจึงเขาไปหาพระนราสภ
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดถวายผลตาล ใน
กัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาล
นัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว นับถือคําที่เทวดากลาวแลว ได
กลาวคาถานั้นแหละ โดยเปลงเปนอุทาน. คาถานั้นแหละ ไดเปนการพยากรณ
พระอรหัตผลของพระเถระนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสิงคาลปตาเถรคาถา
๙. กุฬเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุฬเถระ
[๑๕๖] ไดยินวา พระกุฬเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พวกคนไขน้ําก็ไขน้ําไป ชางศรก็ดดั ลูกศร
พวกชางถากก็ถากไม พวกบัณฑิตผูมวี ัตรอันงาม
ก็ฝกฝนตน.
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อรรถกถากุฬเถรคาถา
คาถาของทานพระกุฬเถระ เริ่มตนวา อุทก หิ นยนฺติ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้แมในกาลกอน ก็สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหง
พระนิพพานไวเปนอันมาก ถึงพรอมดวยอธิการ เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา วิปสสี เสด็จไปในอากาศ มีใจเลื่อมใสแลว ใครจะถวายผลขนุน
สํามะลอ แลวจัดถวาย.
พระบรมศาสดาทรงทราบวารจิตของเขาแลว เสด็จลงทรงรับแลว.
เขาเปนผูมีจิตเลื่อมใสเหลือเกิน เขาไปเฝาพระศาสดา ทูลขอบรรพชาแลว
โดยการไดเฉพาะซึ่งศรัทธานั่นเอง. พระศาสดาตรัสสั่งกะภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง
ใหบวชเขา โดยพระพุทธดํารัสวา เธอจงยังบุรุษนี้ใหบวช ดังนี้.
เขาบรรพชาแลวไดอุปสมบท บําเพ็ญสมณธรรม จุติจากภพนั้นแลว
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ตลอด ๖ พุทธันดร เกิดในตระกูล
พราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมีนามวา กุละ.
เขาเจริญวัยแลว มีความเลื่อมใสในพระศาสนา บวชในสํานักของพระผูมี
พระภาคเจา ไมสามารถจะยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นได เพราะเปนผูมากไปดวย
ความฟุงซาน. ครั้นวันหนึ่ง ทานเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เห็นคนทั้งหลาย
กําลังขุดดิน ทําใหเปนแองน้ํา ชักน้ําใหไหลไปในที่ ๆ ตนปรารถนาแลว ๆ
ในระหวางทาง กําหนดแมเหตุนั้นไว เขาไปสูบานเห็นชางศรคนใดคนหนึ่ง
ใสลูกศรเขาไปแลงศร เล็งดวยหางตา แลวกระทําใหตรง จึงกําหนดเหตุนั้น
ไว เดินตอไป เห็นชางถากกําลังถากชิ้นสวนของลอรถ มีกาํ กง และดุม
*

* พระสูตร เปน กุฬะ
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เปนตน ก็กาํ หนดเหตุแมนั้นไว เขาไปสูวิหารกระทําภัตกิจแลว เก็บบาตร
และจีวร นั่งในที่สําหรับพักกลางวัน ถือเอานิมิตที่ตนเห็นแลว โดยเปนอุปมา
นอมเขาไปในการฝกจิตของตน แลวคิดวา มนุษยนําเอาน้ําที่ไมมีจิตใจ ไปสู
ที่ตนปรารถนาแลว ๆ ถึงชางศรก็เหมือนกัน ดัดลูกศรที่ปราศจากจิตใจ แมคด
ใหตรงไดดวยอุบาย ชางถากก็เหมือนกัน ยอมกระทําไมที่คด มีทอนไมเปนตน
ที่หาเจตนามิได ใหตรง โดยทําเปนกงเปนตน เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร เรา
จึงไมทําจิตของเราใหตรงเลา ดังนี้แลว เริ่มตั้งวิปสสนา เพียรพยายามอยู
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
ครั้งนั้น เราเปนคนเฝาสวนอยู ในพระนคร
พันธุมดี ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี
เสด็จเหาะไปในอากาศ เราไดหยิบเอาขนุนสํามะลอ
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระพุทธเจาผูมี
พระยศยิ่งใหญ ทําใหเราเกิดความปลาบปลื้มใจ นํา
ความสุขมาใหในปจจุบัน ประทับอยูในอากาศนั่นเอง
ไดทรงรับประเคน เราถวายผลไมแดพระพุทธเจา
ดวยใจอันเลื่อมใสแลว ไดประสบปติอันไพบูลย เปน
สุขยอดเยี่ยมในครั้งนั้น รัตนะเกิดขึ้นแกเราผูเกิดในที่
นัน้ ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ เราไดถวายผลไมใด
ในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ทานทํานิมิตเหลาใดใหเปนดังขอสับ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
แลวอยางนี้ ทานเทียบเคียงการฝกจิตของตนกับนิมิตเหลานั้นแลว เมื่อจะ
พยากรณพระอรหัตผล ไดภาษิตคาถาวา
พวกคนไขน้ําก็ไขน้ําไป ชางศรก็ดัดลูกศร พวก
ชางถากก็ถากไม พวกบัณฑิตผูมีวัตรอันงาม ก็ฝกตน
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น หิ ศัพทในบทวา อุทก หิ เปนเพียงนิบาต.
บทวา นยนฺติ ความวา พวกคนไขน้ํา ขุดที่ ๆ ดอนนั้น ๆ แลวถมที่ลุม
ทําเหมือง หรือวางรางไม ยอมชักน้ําไปสูที่ ๆ ตนปรารถนาแลว ๆ. ชื่อวา
คนไขน้ํา เพราะนําน้ําไปดวยอาการอยางนั้น.
บทวา เตชน แปลวา ลูกศร. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ พวกคน
ไขน้ํา ก็ไขน้ําไปสูที่ที่ตนปรารถนาแลว ๆ ตามชอบใจของตน แมพวกชาง
ศรก็ลนไมดดั ลูกศร คือทําใหตรง ชางถากเมื่อถากไมเพื่อประโยชนแกดุม
เปนตน โดยใหโนมไป ชื่อวายอมถากไม คือทําใหตรงหรือคดตามชอบใจ
ของตน บัณฑิตทั้งหลายผูมีพรตดี คือมีวัตรอันงาม ดวยศีลเปนตน ตามที่
สมาทานแลว การทําเหตุมีประมาณเทานี้ใหเปนอารมณอยางนี้ เมื่อยังโสดา
ปตติมรรคเปนตน ใหบังเกิดขึ้น ชื่อวา ยอมฝกตน และเมื่อไดบรรลุพระ
อรหัตแลว ยอมชื่อวาเปนผูฝกตนไดเปนเอก ดังนี้.
จบอรรถกถากุฬเถรคาถา
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๑๐. อชิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอชิตเถระ
[๑๕๗] ไดยินวา พระอชิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไมมีความกลัวตาย ไมมีความอาลัยในชีวิต
จักเปนผูมีสติสัมปชัญญะ ละทิ้งกายนีไ้ ป.
จบวรรคที่ ๒
อรรถกถาอชิตเถรคาถา
คาถาของทานพระอชิตเถระ เริ่มตนวา มรเณ เม ภย นตฺถิ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๑ ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
วิปสสี มีจิตเลื่อมใสแลว ไดถวายผลมะขวิด. แมเบื้องหนาแตนั้น ก็ได
กระทําบุญ นั้น ๆ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาของเราทั้งหลาย ยังไมเสด็จอุบัติในกัปนี้ ไดเกิดเปนบุตรของ
อัคคาสนียพราหมณ ของพระเจามหาโกศล ในพระนครสาวัตถี. เขาไดมีนาม
วา อชิตะ.
ก็แลในสมัยนัน้ พาวรีพราหมณผูมีปกติอยูในพระนครสาวัตถี เปนผู
ประกอบไป ดวยมหาปุรสิ ลักขณะ ๓ ประการ เรียนจบไตรเพท ออก
จากเมืองสาวัตถี แลวบวชเปนดาบส อาศัยอยูในกปตถาราม ริมฝงน้ําโคธาวรี.
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ครั้งนั้น อชิตมาณพ บวชในสํานักของพาวรีพราหมณนั้น อันเทวดา
ผูหวังประโยชน ตักเตือนแลว ถูกสงไปยังสํานักของพระบรมศาสดา เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจา พรอมดวยมาณพทั้งหลาย มีติสสเมตเตยยมาณพเปนตน
ทูลถามปญหาทั้งหลายดวยใจอยางเดียว เมื่อปญหาเหลานั้นอันพระผูมีพระภาค
เจาทรงวิสัชนาแลว มีจิตเลื่อมใส บวชในสํานักของพระบรมศาสดา เรียน
กรรมฐานแลว เจริญวิปส สนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดถวายผลมะขวิด แดพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูมีพระฉวีวรรณงามดังทองคํา ผูสมควรรับเครื่องบูชา
กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๙๑ แตกัปนี้
เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายผลไมนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะบันลือสีหนาท ไดภาษิตคาถาวา
เราไมมคี วามกลัวตาย ไมมีความอาลัยในชีวติ
จักเปนผูมีสติ สัมปชัญญะ ละทิ้งกายนี้ไป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มรเณ ไดแก มรณนิมิต คือ เหตุ
แหงความตาย.
บทวา เม แปลวา แกเรา คือ ภัยไมมีแกเรา เพราะเราเปนผูมี
ชาติสิ้นแลว โดยที่รากเหงาแหงภพเราถอนขึ้นไดแลว. อธิบายวา สําหรับ
ผูที่ยังถอนภพขึ้นไมได จะพึงกลัวตายวา การเกิดตอไปของเรา เปนเชนไร
หนอแล ดังนี้.
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บทวา นิกนฺตี ไดแก ความเพงเล็ง คือตัณหา ความเพงเล็งใน
ชีวิต ชื่อวายอมไมมี เพราะเขาไปปรากฏดวยดี โดยความที่อุปาทานขันธ
ทั้งหลายเปนทุกข และหาสาระมิได เพราะความที่สังขารถูกพิจารณา ขยําขยี้
มาแลวเปนอยางดี. เราผูเปนแลวอยางนี้ จักทิ้ง คือจักทอดทิ้ง รางกายของ
ตน คือสรีระ หรือรางของตนกลาวคือ เทหะ อันเปนภาระ คือทุกข
และเมื่อจะทอดทิ้ง ก็คิดวา กิจที่จะพึงยังประโยชนใหสําเร็จ ดวยรางกายนี้
เราใหสําเร็จแลว บัดนี้ รางกายนั้นควรทิ้งไปไดโดยแท ดังนี้ ชื่อวาเปนผูมี
สัมปชัญญะ เพราะถึงความไพบูลยดวยปญญา ชือ่ วา มีสติ เพราะถึงความ
ไพบูลยดวยสติ จักทอดทิ้งไป ดังนี้. ก็พระเถระ ครั้นกลาวคาถานี้แลว
เขาฌาน ปรินิพพานแลว ในระหวางนั้นเอง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอชิตเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๒
แหงอรรถถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี.

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ รูปคือ
๑. พระจูฬวัจฉเถระ ๒. พระมหาวัจฉเถระ ๓. พระวนวัจฉเถระ
๔. พระสิวกเถระ ๕. พระกุณฑธานเถระ ๖. พระเพลัฏฐสีสเถระ
๗. พระทาสกเถระ ๘. พระสิงคาลปตาเถระ ๙. พระกุฬเถระ ๑๐. พระอชิตเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาตวรรคที่ ๓
๑. นิโครธเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนิโครธเถระ
[๑๕๘] ไดยนิ วา พระนิโครธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไมกลัวภัย พระศาสดาของเราทั้งหลาย เปน
ผูฉ ลาดในธรรมอันไมตาย ภัยยอมไมตั้งอยูในหน
ทางใด ภิกษุทั้งหลาย ยอมไป โดยหนทางนั้น.

วรรควรรณนาที่ ๓
อรรถกถานิโครธเถรคาถา
คาถาของทานพระนิโครธเถระเริ่มตนวา นาห ภยสฺส ภายามิ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๑๑๘ นับแตภัทรกัปนี้ ทานเกิดในตระกูลพราหมณ
มหาศาล เจริญวัยแลว เห็นโทษในกามทั้งหลาย และอานิสงสในการออกบวช
ละสิ่งผูกพันในเรือน เขาไปสูราวปา กระทําบรรณศาลาในหมูไมสาละในปา
บวชเปนดาบส มีมลู ผลาผลในปาเปนอาหารอยู.
สมัยนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา ปยทัสสี เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ในโลก ทรงยังความเรารอน คือกิเลส ของโลกพรอมทั้งเทวโลก ใหดับได
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ดวยสามารถแหงน้ําอมฤต คือ พระธรรม วันหนึง่ ดวยมีพุทธประสงคจะทรง
อนุเคราะหดาบส จึงเสด็จเขาไปสูหมูไมสาละนั้น ประทับนั่งแลว เขานิโรธสมาบัติ.
ดาบสเดินไปหามูลผลาผลในปา เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีใจ
เลื่อมใส ถือเอากิ่งรังซึ่งมีดอกบานสะพรั่งทําเปนปะรํากิ่งไม คลุมปะรํานั้น
ทั้งหมด ดวยดอกรังลวน ๆ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ไมออกไปหา
อาหาร ยืนนมัสการอยูแลว ดวยอํานาจแหงปติและโสมนัสนั้นเอง พระศาสดา
เสด็จออกจากนิโรธแลว เพื่อจะทรงอนุเคราะหดาบสนั้น จึงทรงพระดําริวา
ขอภิกษุสงฆจงมา โดยมีพุทธประสงควา ดาบสจักยังจิตใหเลื่อมใสแมในพระภิกษุสงฆ ดังนี้. ภิกษุสงฆมาแลวในทันใดนั้นเอง แมดาบสเห็นภิกษุสงฆแลว
มีใจเลื่อมใส ไหวแลวประคองอัญชลียืนอยูแลว.
พระบรมศาสดา เมื่อจะทรงประกาศสมบัติอันเปนสวนของดาบสนั้น
โดยทรงอางถึงการทําความแยมใหปรากฏ ทรงแสดงธรรมแลวหลีกไปพรอมดวย
ภิกษุสงฆ ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานเปนอันมาก แลวบังเกิดในตระกูล
พราหมณมหาศาล ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมีนามวา
นิโครธ. เขาเกิดความเลื่อมใส ดวยการเห็นพุทธานุภาพ ในวันที่ทรงรับ
พระวิหารเชตวัน บวชแลวปรารภวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ โดยกาล
ไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเขาสูปารัง สรางอาศรมอยางงดงาม มุงบัง
ดวยดอกรัง ครั้งนั้น เราอยูในปา พระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนสยัมภู เอกอัครบุคคล ตรัสรูดวยพระองคเอง
พระนามวา ปยทัสสี ทรงพระประสงคความสงัด จึง
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ไดเสด็จเขาสูปารัง เราออกจากอาศรมในปา เที่ยว
แสวงหามูลผลาผลปา ในเวลานั้น ณ ที่นนั้ เราไดเห็น
พระสัมพุทธเจา พระนามวา ปยทัสสี ผูมพี ระยศใหญ
ประทับนั่ง เขาสมาบัติ รุงโรจนอยูในปาใหญ เรา
ปกเสา ๔ เสาทําปะรําอยางเรียบรอย แลวเอาดอกรัง
มุงเหนือพระพุทธเจา เราทรงปะรําซึ่งมุงดวยดอกรังไว
๗ วัน ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้น ไดถวายบังคม
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรุษ เสด็จออกจากสมาธิประทับนั่ง ทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก สาวกของพระศาสดา พระ
นามวา ปยทัสสี ชื่อวา วรุณ กับพระอรหันตขีณาสพ
แสนองค ไดเขามาเฝาพระบรมศาสดา ผูเปนนายก
วิเศษสุด สวนพระผูมีพระภาคเจา ผูพิชิตมาร พระนามวา ปยทัสสี เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวา
นรชน ประทับนัง่ ในทามกลางภิกษุสงฆแลว ไดทรง
กระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ พระอนุรุทธเถระ
ผูอุปฏฐาก ของพระศาสดาพระนามวา ปยทัสสี หม
จีวรเฉวียงบาขางหนึ่งแลว ไดทูลถามพระมหามุนีวา
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา อะไรเลาหนอ เปนเหตุให
พระศาสดาทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ เพราะเมื่อมี
เหตุ พระศาสดาจึงจะทรงแยมพระสรวลใหปรากฏ
พระศาสดาตรัสวา มาณพใดทรงปะรําที่มุงดวยดอกไม
ไวตลอด ๗ วัน เรานึกถึงกรรมของมาณพนั้น จึงได
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ทําการยิ้มแยมใหปรากฏ เราไมพิจารณาเห็นชองทาง
ที่ไมควรที่บุญจะไมใหผล ชองทางที่ควรในเทวโลก
หรือในมนุษยโลก ยอมไมระงับไปเลย เขาผูเพรียบพรอมดวยบุญกรรมอยู ในเทวโลกมีบริษัทเทาใด
บริษัทเทานั้นจักถูกบังดวยดอกรัง เขาเปนผูประกอบ
ดวยบุญกรรม จักรื่นเริงอยูใ นเทวโลกนั้น ดวยการ
ฟอน การขับ การประโคม อันเปนทิพยในกาลนั้น
ทุกเมื่อ บริษัทของเขาประมาณเทาที่มี จักมีกลิ่น
หอมฟุง และฝนดอกรังจักตกลงทั่วไปในขณะนั้น
มาณพนี้จุติจากเทวโลกแลวจักมาสูความเปนมนุษยแม
ในมนุษยโลกนี้ หลังคาดอกรังก็จักทรงอยูตลอดกาล
ทั้งปวง ณ มนุษยโลกนี้ การฟอน และการขับที่
ประกอบไปดวยกังสดาล จักแวดลอมมาณพนี้อยูเปนนิตย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และเมื่อพระอาทิตยอุทัย
ฝนดอกรังก็จัดตกลง ฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแตง
แลว จักตกลงทุกเวลา ในกัปที่ ๑,๘๐๐ พระศาสดา
ทรงพระนามวา โคดม ซึ่งสมภพในวงศของพระเจา
โอกากราช จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก มาณพนี้จักเปน
ทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองคนั้น เปนโอรส
อันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว ไมมี
อาสวะจักนิพพาน เมื่อเขาตรัสรูธรรมอยู จักมีหลังคา
ดอกรัง เมื่อลูกทําฌาปนกิจอยู บนเชิงตะกอน ที่เชิง
ตะกอนนั้น ก็จักมีหลังคาดอกรัง พระมหามุนี ทรง
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พระนามวา ปยทัสสี ทรงพยากรณวิบากแลว ทรง
แสดงธรรมแกบริษัท ใหอิ่มหนําดวยฝน คือ ธรรม
เราไดเสวยราชสมบัติ ในเทวโลก ในหมูเทวดา ๓๐ กัป
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง เราออกจากเทวโลก
มาในมนุษยโลกนี้ ไดความสุขอันไพบูลย แมใน
มนุษยโลกนี้ ก็มีหลังคาดอกรัง นี้เปนผลแหงปะรํา
นีเ้ ปนความเกิดครั้งหลังของเรา ภพสุดทายกําลัง
เปนไป แมในภพนี้ หลังคาดอกรังก็จักมีตลอดกาล
ทั้งปวง เรายังพระมหามุนีทรงพระนามวา โคดม
ผูประเสริฐกวาศากยราชใหทรงยินดีได ละความมีชัย
และความปราชัยเสียแลว บรรลุถึงฐานะที่ไมหวั่นไหว
ในกัปที่ ๑๑๘ เราไดบูชาพระพุทธเจาพระองคใด ดวย
พุทธบูชานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพขึ้นได
หมดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังชางตัดเชือกแลว เปน
ไมมีอาสวะอยู การที่เราไดมาในสํานักของพระพุทธเจาของเรานี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓
เราไดบรรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
เราไดทําสําเร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว คํา
สอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานเปนผูมีอภิญญา ๖ อยางนี้ ยังคืนและวันใหลวงไปดวยผลสุข
เพื่อจะประกาศความที่พระศาสนาเปนนิยยานิกธรรม โดยเปนการพยากรณ
พระอรหัตผล จึงภาษิตคาถาวา
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เราไมกลัวภัย พระศาสดาของพวกเราทั้งหลาย
เปนผูฉลาดในธรรมอันไมตาย ภัยยอมไมตั้งอยูในหน
ทางใด ภิกษุทั้งหลาย ยอมไป โดยหนทางนั้น ดังนี้.
ในคาถานั้น ทีช่ ื่อวา ภัย เพราะเปนแดงแหงความกลัว ไดแก
ชาติและชราเปนตน. บทวา ภยสฺส เปนฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ อธิบายวา เราไมกลัว นิมิตอันพึงกลัวโดยเปนภัย ดวยเหตุมีชาติ
ชราและมรณะเปนตน พระเถระกลาวถึงเหตุไวในคาถานั้นวา สตฺถา โน
อมตสฺส โกวิโท พระศาสดาของพวกเราทั้งหลายเปนผูฉลาด ในธรรมอัน
ไมตาย คือ พระศาสดา ของพวกเราทั้งหลาย เปนผูฉลาดในอมตธรรม
ไดแก ฉลาดในการใหธรรมที่เปนอมฤต แกไวเนยสัตวทั้งหลาย. บทวา
ยตฺถ ภย นาวติฏติ ความวา ภัยตามที่กลาวแลว ยอมไมตั้งอยู คือ
ไมไดโอกาสในพระนิพพานใด.
บทวา เตน ไดแก พระนิพพานนั้น. บทวา วชนฺติ ความวา
ยอมถึงที่ ๆ เปนภัยทีเดียว. อธิบายวา พระนิพพาน ชื่อวาที่ ๆ ไมมีภัย. ถามวา
ดวยเหตุไร พระเถระจึงกลาววา วชนฺติ ยอมไป ตอบวา เพราะวา
ภิกษุทั้งหลายยอมไปโดยทางนั้น อธิบายวา ภิกษุทั้งหลาย คือผูที่เห็นภัยใน
สงสาร ผูการทําตามโอวาทของพระบรมศาสดา ยอมไป โดยทางของพระอริยเจามีองค ๘. อีกอยางหนึ่ง บทวา ยตฺถ ความวา ภัยแมทั้ง ๒๕ อยาง
มีการเขาไปตําหนิตนเองเปนตน ยอมไมตั้งลง คือ ไมไดที่พํานัก เพราะ
การบรรลุอริยมรรคใด ภิกษุในพระศาสนา ยอมไปสูที่ ๆ ไมมีภัย ดวยอริยมรรคนั้น แมเราเองก็ไปแลวโดยทางนั้น. เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงพยากรณ
พระอรหัตวา เราไมกลัวภัย ดังนี้.
จบอรรถกถานิโครธเถรคาถา
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๒. จิตตกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจิตตกเถระ
[๑๕๙] ไดยินวา พระจิตตกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
นกยูงทั้งหลายมีขนเขียว ขนคองาม หงอน
งาม พากันร่ํารองอยูในปาการวี นกยูงเหลานั้น
พากันร่ํารองในเวลามีลมหนาว เจือดวยฝน ยอมปลุก
บุคคลผูเจริญฌานซึ่งหลับอยูใหดิน.
อรรถกถาจิตตกเถรคาถา
คาถาของทานพระจิตตกเถระเริ่มตนวา นีลา สุคีวา. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน จําเดิมแต
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ในกัปที่ ๙๑ นับ
แตภัทรกัปนี้ เกิดในกําเนิดมนุษย รูเดียงสาเสียแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี มีใจเลื่อมใสแลว กระทําการบูชาดวยดอกไม ถวาย
บังคมแลว นอมใจเชื่อในพระบรมศาสดาและในพระนิพพานวา ขึ้นชื่อวา
ธรรมอันสงบระงับแลว พึงมีในพระศาสนานี้ ดังนี้. ดวยบุญกรรมนั้น เขา
จุติจากนั้นแลว เกิดในภพดาวดึงส หมั่นการทําบุญบอย ๆ ทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวเกิดเปนบุตรของพราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติ
ในพระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยนามมีชื่อวา จิตตกะ เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปสูพระนครราชคฤห ประทับอยูในเวฬุวันวิหาร
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เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมแลวไดศรัทธา บรรพชาแลวเรียน
กัมมัฏฐาน ที่เหมาะแกจริต เขาไปสูราวปา หมั่นเจริญภาวนาทําฌาน
ใหเกิด แลวเจริญวิปสสนาที่มีฌานเปนบาท บรรลุพระอรหัต โดยกาล
ไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธ ที่ทา นกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี ทรงพระนามวา วิปสสี ผูเปนนายกของโลก โชติชวงเหมือนตน
กรรณิการ ประทับนั่งที่ซอกเขา เราเก็บดอกกระดึง
ทอง ๓ ดอกมาบูชา ครัน้ บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจา
แลวเดินบายหนาไปทางทิศทักษิณ ดวยกรรมที่ทําไว
ดีแลวนั้น และดวยเจตนจํานงที่ตั้งไว เราละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ในกัปที่ ๙๑
แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาพระองคใด ดวย
พุทธบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เขาไปสูพระนครราชคฤห เพื่อ
ถวายบังคมพระบรมศาสดา อันภิกษุทั้งหลายในวิหารนั้น ถามวา อาวุโส
ทานเปนผูไมประมาทแลว อยูในปาหรือ ? เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยประกาศถึงการอยูอยางไมประมาทของตน จึงไดภาษิตคาถาวา
นกยูงทั้งหลาย มีขนเขียว ขนคองาม พากัน
ร่าํ รองอยูในปาการวี นกยูงเหลานั้น พากันร่ํารอง
ในเวลามีลมหนาวเจือดวยฝน ยอมปลุกบุคคลผูเจริญ
ฌาน ซึ่งหลับอยูใหตื่น ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นีลาสุคีวา ถอดออกเปน นีลสุคีวา.
แตในคาถานี้ ทานทําเปนทีฆะ เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา. อธิบายวา
ประกอบดวยคออันงดงาม เพราะมีขนเปนแนวยาว. ก็นกยูงเหลานั้น ชือ่ วา
มีสีเขียว เพราะโดยมากจะมีสีเขียว. ชื่อวา สุคีวา เพราะเปนสัตวที่มีลําคองาม.
บทวา สิขิโน ความวา มีหงอนโดยความมีสิริงามที่หงอน ซึ่งเกิดที่
ศีรษะ. บทวา โมรา ไดแก นกยูงทั้งหลาย. บทวา การวิย ความวา
ที่ตนกาลัมพะ. อีกอยางหนึ่ง บทวา การมฺพิย เปนชื่อของปานั้น. เพราะฉะนั้น
บทวา การมฺพิยะ จึงไดความวา ในปาชื่อวา การัมพะ.
บทวา อภินนฺทนฺติ ความวา นกยูงเหลานั้นฟงเสียงฟารอง ใน
เวลาใกลฝนจะตก จะพากันสงเสียงรองระงม ดุจจะขมสรรพสัตว มีหงสเปนตน
ดวยเสียงประสานขานรับความถึงพรอมของฤดูกาล. บทวา เต ไดแก
นกยูงเหลานั้น.
บทวา สีตวาตกีฬิตา ความวา นกยูงเหลานั้น อันความหนาว
คือลมฝน โชยมาชวนใหราเริง จึงรองระงมอยางไพเราะ.
บทวา สุตฺต ไดแก หลับเพื่อจะบรรเทาความเมาอาหาร หรือหลับ
เพื่อระงับความเหมื่อยลาแหงรางกาย ในเวลาที่ทรงอนุญาตไว.
บทวา ฌาน ความวา ผูมีปกติเพงดวยฌานคือสมถะและวิปสสนา
ไดแกประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนา.
บทวา นิโพเธนฺติ ความวา ปลุกใหตนื่ . อธิบายวา ปลุกใหลกุ จาก
ที่นอน ดวยการยังสัมปชัญญะใหเกิดอยางนี้วา แมนกยูงเหลานี้ ยังไมนอน
ตื่นอยู ยอมกระทํากิจที่คนควรกระทํา สวนตัวเราเลา จะนอนเอาประโยชนอะไร
ดังนี้.
จบอรรถกถาจิตตกเถรคาถา
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๓. โคสาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคสาลเถระ
[๑๖๐] ไดยินวา พระโคสาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราฉันขาวมธุปายาส ที่พมุ กอไผ แลวพิจารณา
ความเกิดและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย โดย
เคารพ จักกลับไปสูสานุบรรพตที่เราเคยอยู แลวเจริญ
วิเวกตอไป.
อรรถกถาโคสาลเถรคาถา
คาถาของทานพระโคสาลเถระเริ่มตนวา อห โข เวฬุคุมฺพสฺมึ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ เห็นบังสุกุลจีวรของพระปจเจกพุทธเจา หอยอยูที่โคนไม
ที่ภูเขาลูกใดลูกหนึ่ง มีจติ เลื่อมใสวา ผาบังสุกุลนี้ เปนธงชัยของพระอรหันต
หนอ ดังนี้แลว บูชาดวยดอกไม. ดวยบุญกรรมนัน้ ทานไปบังเกิดในดาวดึงส
พิภพ. จําเดิมแตนั้น ก็ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดใน
ตระกูลที่มั่งคั่ง แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยนามมีชื่อวา โคสาล
ก็เพราะเหตุที่ทานมีความคุนเคย อันการทําไวกับพระโสณโกฏิกัณณะ ครั้น
สดับวา พระโสณโกฏิกณ
ั ณะนั้นบวชแลว เกิดความสลดใจวา ก็ขึ้นชื่อวา
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พระโสณโกฏิกัณณะแมนั้น มีสมบัตมิ าก ยังบวชไซร สวนตัวเราเลามีอะไร
เปนเหตุ ดังนี้แลว บวชในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา เรียนกัมมัฏฐาน
อันเหมาะแกจริยา (ของตน) เมื่อแสวงหาที่อยู ก็เลือกอยูที่ภูเขา ชื่อวา สานุ
แหงหนึ่ง ไมไกลจากบานเกิดของตน. มารดาของทานถวายภิกษาทุก ๆ วัน.
วันหนึ่ง มารดาไดถวายขาวปายาส ที่เขาหุงดวยน้ําผึ้งและน้ําตาลกรวด
แกทานผูเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต ทานรับขาวมธุปายาสนั้นแลว นั่งฉัน
ที่โคนพุมไมไผแหงใดแหงหนึ่ง ใตรมเงาของภูเขานั้น ลางบาตรและมือแลว
เริ่มเจริญวิปสสนา. ทานเปนผูมีจิตตั้งมั่น เพราะมีกายและจิตสบาย โดยได
โภชนะเปนที่สบาย เมื่อญาณมีอุทยัพพยญาณเปนตน แข็งกลาดําเนินไปอยู
ขวนขวายวิปสสนา แลวยังภาวนาใหถึงที่สุด ตามลําดับแหงมรรค กระทํา
ใหแจงซึ่งพระอรหัต โดยไมยากลําบากเลย. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อ
อุทังคณะ ที่ภเู ขานั้น เราไดเห็นผาบังสุกุลจีวรหอยอยู
บนยอดไม ครั้งนั้น เราราเริง มีจิตยินดี เลือกเก็บ
เอาดอกกระดึงทอง ๓ ดอก มาบูชาผาบังสุกุลจีวร
ดวยกรรมที่ทําไวดีแลว และดวยการตั้งเจตนจํานงไว
เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ใน
กัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้
เพราะบูชาธงชัยแหงพระอรหันต เราไมรูจักทุคติเลย.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว มีความประสงคจะไปยังภูเขาชื่อวา
สานุเทานั้น เพื่อตองการจะอยูเปนสุขในทิฎฐธรรม เมื่อจะประกาศขอปฏิบัติ
ของตน จึงไดภาษิตคาถาวา
เราฉันขาวมธุปายาส ทีพ่ ุมกอไผแลว พิจารณา
ความเกิดและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย โดย
ความเคารพ จักกลับไปสูส านุบรรพต ที่เราเคยอยู
แลวเจริญวิเวกตอไป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เวฬุคุมฺพสฺมึ ความวา ใกลพุมไมไผ
คือที่รมเงา แหงพุมไผนั้น.
บทวา มธุปายาส ความวา บริโภคขาวปายาสที่เขาหุงดวยน้ําผึ้ง.
บทวา ปทกฺขิณ ความวา ดวยการรับเอาโดยเบื้องขวา อธิบายวา ดวยการ
รับเอาพระโอวาทของพระศาสดาโดยชอบ.
บทวา สมฺมสนฺโต ขนฺธาน อุทยพฺพย ความวา พิจารณา
ความเกิดขึ้น และความสิ้นไปแหงอุปาทานขันธ ๕ อธิบายวา แมถาวา ทํากิจ
เสร็จแลวในบัดนี้ แตตองเริ่มตั้งวิปสสนาเพื่อเขาผลสมาบัติ.
บทวา สาน ปฏิคฺคณฺหิสสฺ ามิ ความวา เราจักมุงไปสานุบรรพต
อันเราเคยอยูแลวในกอน.
บทวา วิเวกมนุพฺรูทเย ความวา เพิ่มพูนปฏิปสสัทธิวิเวก และ
กายวิเวกคือผลสมาบัติ หรือจักไป โดยมีการเพิม่ พูนวิเวกนั้นเปนเหตุ. ก็
พระเถระครั้นกลาวอยางนี้แลว ไปที่สานุบรรพตนั้นนั่นแหละ. ก็คาถานี้แล
ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระนั้น.
จบอรรถกถาโคสาลเถรคาถา
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๔. สุคันธเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุคันธเถระ
[๑๖๑] ไดยินวา พระสุคันธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุบวชยังไมครบพรรษา ไดเห็นธรรมเปน
ธรรมดีงาม บรรลุวิชชา ๓ ไดทําคําสอนของพระ
พุทธเจา สําเร็จแลว.
อรรถกถาสุคันธเถรคาถา
คาถาของทานพระสุคันธเถระเริ่มตนวา อนุวสฺสิโก ปพฺพชิโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๒ นับแตภัทรกัปนี้ ทานเกิดในกําเนิดมนุษย
ในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา ติสสะ รูเดียงสาแลว
เที่ยวไปลาเนื้อในปา. พระบรมศาสดา เสด็จไปแสดงรอยพระบาทใหปรากฏ
เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขา.
เขาเห็นเจดีย คือ พระบาทของพระศาสดาแลว เพราะมีอธิการอัน
กระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ จึงเกิดปติโสมนัสวา เทาเหลานี้
เปนเทาของบุคคลผูเลิศในโลก พรอมทั้งเทวโลก จึงถือเอาดอกหงอนไก
มาทําการบูชา แลวยังจิตใหเลื่อมใส. ดวยบุญกรรมนั้น เขาเกิดในเทวโลก
จุติจากเทวโลกนั้นแลว หมั่นกระทําบุญ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
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ทั้งหลายไป ๆ มา ๆ (เกิด) เปนกุฏมพี ในกาล ของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา กัสสปะ บําเพ็ญมหาทาน แดพระบรมศาสดา และภิกษุสงฆ
สงจันทนขาวที่มีราคามาก ไปยังพระคันธกุฎี แลวทําการอบดวยจันทนนั้น
ตั้งความปรารถนาวา ในที่ ๆ ขาพเจาเกิดแลว ๆ ขอใหสรีระของขาพเจาจงมี
กลิ่นหอมอยางนี้. เขากระทําบุญกรรม แมอื่นเปนอันมากไวในภพนั้น ๆ
ทองเที่ยวไปในสุคติภพทั้งหลาย นั่นแล เกิดในเรือนของพราหมณ ผูสมบูรณ
ดวยสมบัติในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้.
ก็นับจําเดิมแตเวลาที่เขาผูจะบังเกิดอยูในทองมารดา สรีระของมารดา
แมทั้งสิ้น ก็หอมขจรไปทั่วทั้งเรือน. สวนในวันที่เขาเกิด กลิน่ หอมอยางยิ่ง
ก็หอมฟุงไป แมในเรือนใกลเคียงเปนพิเศษทีเดียว. มารดา บิดาของเขา
กลาววา บุตรของเราตั้งชื่อของตนดวยตนเอง มาเกิดแลว จึงตั้งชื่อเขาวา
สุคันธะ เหมือนกัน.
เขา เจริญเติบโตขึ้นโดยลําดับ เห็นพระมหาเสลเถระ แลวฟงธรรม
ในสํานักของทาน บวชแลว เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ภายใน ๗
วันเทานั้น. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อกอน เรากับบิดาและปู เปนคนทําการงาน
ในปา เลี้ยงชีพดวยการฆาปศุสัตว กุศลกรรมของเรา
ไมมี ใกลกบั ที่อยูของเรา พระพุทธเจาผูนําชั้นเลิศ
ของโลก ทรงพระนามวา ติสสะ ผูมพี ระปญญาจักษุ
ไดทรงแสดงรอยพระบาทไว ๓ รอย เพื่ออนุเคราะห
เราไดเห็นรอยพระบาท ของพระธรรมศาสดา ผูท รง
พระนามวา ติสสะ ที่พระองคทรงเหยียบไว เปนผู
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ราเริง มีจิตยินดี ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท
เราเห็นตนหงอนไก ที่ขนึ้ มาจากแผนดิน มีดอกบาน
แลว จึงเด็ดมาพรอมทั้งยอด บูชารอยพระบาทอัน
ประเสริฐสุด เพราะกรรมที่เราทําไวดีแลวนั้น และ
เพราะความตั้งเจตนาไว เราละรางมนุษยแลว ไปสู
ดาวดึงสพิภพ เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดา
หรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ เรามีผิวกายเหมือนสีดอก
หงอนไก มีรัศมี เปนแดนซานออกจากตน ในกัป
ที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น
ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
บูชารอยพระพุทธบาท เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลได
ภาษิต คาถานี้วา
ภิกษุบวชยังไมทันครบพรรษา มองเห็นธรรม
เปนธรรมดีงาม บรรลุวิชชา ๓ ไดทําคําสอนของพระ
พุทธเจา เสร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุวสฺสิโก ความวา ไปทีหลัง คือเพิ่ง
เขาจําพรรษา จึงชื่อวา อนุวสฺโส ทํา อนุวสฺโสนัน่ แหละ เปนอนุวสฺสิโก.
บทวา ปพฺพชิโต ความวา เขาถึงบรรพชา อธิบายวา เปนผูบวช
แลว แตเพียงเขาจําพรรษา คือมีพรรษาเดียว. อีกอยางหนึ่ง หมายความวา
ตามไป คือไปที่หลังยังไมไดพรรษา จึงชื่อวา อนุวัสสะ. อนุวัสสะ นั้น
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มีแกภิกษุนั้น เพราะเหตุนั้น จึงชื่อวา อนุวสฺสิโก (ยังไมทันไดพรรษา).
ภิกษุใดที่บวชแลวยังไมถงึ การนับพรรษา เพราะมีพรรษายังไมบริบูรณ
ภิกษุนั้นทานจึงเรียกอยางนี้ เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา อวสฺสิโก (ยังไม
ทันครบพรรษา).
บทวา ปสฺส ธมฺมสุธมฺมต ความวา ทานผูบวชยังไมไดพรรษา
มองเห็นธรรมแหงพระศาสดาของทาน เปนธรรมที่ดี คือ เปนสวากขาตธรรม
ไดแก เปนนิยยานิกธรรมโดยถายเดียว. วิชชา ๓ คือ บุพเพนิวาสญาณ
ทิพยจักขุญาณ อาสวักขยญาณ อันทานถึงแลวโดยลําดับ คือกระทําใหแจงแลว
ตอแตนั้นไป ศาสนาของพระพุทธเจา คือคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา
อันเรากระทําเสร็จแลว ไดแก พระอนุสาสนี คือ พระโอวาท ของพระองค
เราตามศึกษาแลว เพราะเหตุนั้น พระเถระผูเกิดปติโสมนัส เพราะอาศัย
ความเปนผูมีกิจอันตนทําเสร็จแลว จึงกลาวถึงตน โดยทําใหเปนเหมือนคน
อื่น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสุคันธเถรคาถา
๕. นันทิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนันทิยเถระ
[๑๖๒] ไดยนิ วา พระนันทิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
จิตของภิกษุใด ไดบรรลุผลญาณ สวางรุงเรือง
อยูเปนนิตย ทานมาเบียดเบียนภิกษุนนั้ เขา จัดไดรับ
ทุกขแนนอน นะมาร.
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อรรถกถานันทิยเถรคาถา
คาถาของทานพระนันทิยเถระเริ่มตนวา โอภาสชาต. เรื่องราวของ
ทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ เมื่อ
พระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ทานใหเขาทําไพรที ดวยไมแกนจันทนไว
ในพระเจดีย ยังการบูชาสักการะอัน โอฬาร ใหเปนไปแลว จําเดิมแตนั้น ทาน
เปนผูสมบูรณดวยอัธยาศัย สั่งสมบุญกรรมอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน
ไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลว
บังเกิดในตระกูลแหงศากยราช ในกรุงกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้.
มารดาบิดาของทาน เกิดความชื่นชมยินดี เพราะฉะนั้น จึงใหชื่อวา
นันทิยะ. นันทิยกุมาร เจริญวัยแลว เมื่อพวกเจาศากยะทั้งหลายมีเจาอนุรุทธะ
เปนตน บวชในสํานักของพระบรมศาสนา แมตัวทานเองก็บรรพชาแลว
เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก เพราะเปนผูมีอธิการ
อันกระทําไวแลว. สมดวยคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระชินสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูเปนเชษฐบุรษุ ของโลก ผูประเสริฐกวานระ
รุง เรืองดุจกองอัคคี ปรินพิ พานแลว เมื่อพระมหาวีระ
เจานิพพานแลว ไดมีสถูปอันกวางใหญ ชนทั้งหลาย
เอาสิ่งของที่จะพึงถวายเขาไปตั้งไวที่สถูป ในหอง
พระธาตุอันประเสริฐสุดในกาลนั้น เรามีจิตเลื่อมใส
มีใจโสมนัสไดทําไพรที่ไมจันทนอันหนึ่ง อันสมบูรณ
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แกสถูป และถวายธูปและของหอม ในภพที่เราเกิด
คือ ในอัตภาพเทวดาหรือมนุษย เราไมเห็นความที่
เราเปนผูต่ําทรามเลย นี้เปนผลแหงบุญกรรม. ในกัปที่
๑,๕๐๐ แตภทั รกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค ทรงพระนามวา สมัตตะ ทุกพระองคมีพลมาก.
คุณวิเศษเหลานี้ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖
เราทําใหแจงชัดแลว เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อพระเถระนี้ บรรลุพระอรหัตแลว อยูในปาจีนวังสมิคทายวัน
รวมกับ พระเถระทั้งหลาย มีพระเถระชื่อวา อนุรุทธะเปนตน. วันหนึ่ง มารผูมี
บาป มีความประสงคจะทําใหทานกลัว จึงสําแดงรูปที่นากลัวแกทาน. พระเถระ
รูทันวา เปนมารนั่นเอง เมื่อแสดงวา ดูกอนมารผูมีบาป พระอริยบุคคล
เหลาใด ลวงพนบวงแหงมารไดแลว กิริยาของทาน จักทําอะไรพระอริยบุคคล
เหลานั้นได ตัวทานนั่นแหละ จักถึงความคับแคน ความฉิบหาย มีการกระทํา
นั้นเปนเหตุ จึงไดภาษิตคาถาวา
จิตของภิกษุใด ไดบรรลุผลญาณ สวางรุงเรือง
อยูเปนนิตย ทานมาเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา จักไดรับ
ทุกขมหันต นะมาร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โอภาสชาต ความวา ชื่อวามีแสงสวาง
เกิดแลว ดวยโอภาสคือญาณ เพราะไดบรรลุมรรคญาณอันเลิศแลว. อธิบายวา
ชื่อวาผองใสเหลือเกิน เพราะความมืดคือกิเลส ถูกญาณอันเลิศนั้น กําจัด
หมดสิ้นแลวโดยไมเหลือ.
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บทวา ผลคฺค ความวา ถึง คือเขาถึงแลวซึ่งผล อธิบายวา ประกอบ
ดวยอัครผลญาณ.
พระเถระเรียกจิตของพระขีณาสพวา จิต โดยความเปนสภาพสามัญ
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อภิณฺหโส. ก็จิตนั้นของพระขีณาสพทั้งหลาย
ไหวอยูเปนนิตย เพราะนอมไปในนิโรธ จึงควรที่จะกลาววา ประกอบแลว
ดวยผล เพราะเขาถึงอรหัตผลสมาบัติ.
บทวา ตถารูป ความวา มีอยางนั้นเปนรูป อธิบายวา ไดแก
พระอรหันตทั้งหลาย.
บทวา อาสชฺช ไดแก ขมขู คุกคาม.
พระเถระ เรียกมารวา กัณหะ อธิบายวา มารนั้น ทานเรียกวา
กัณหะ เพราะมีกรรมหยาบชาและเพราะมีชาติเลวทราม.
บทวา ทุกฺข นิคจฺฉติ ความวา ทานจักเขาถึง คือ ประสบทุกข
อันทํากายใหลําบาก ไรประโยชน โดยการเขาไปสูทอง (มารดา) เปนตน
ในชาตินี้ และอบายทุกขอันกอความเดือดรอน. ในภพหนา. มารฟงดังนั้นแลว
รูวา พระสมณะรูจักเรา จึงหายไปที่นั้นเอง ฉะนี้แล.
จบอรรถกถานันทิยเถรคาถา
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๖. อภัยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอภัยเถระ
[๑๖๓] ไดยนิ วา พระอภัยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไดฟงพระวาจาอันเปนสุภาษิต ของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตย จึงไดรูแจง
แทงตลอดซึ่งธรรมอันละเอียด เหมือนบุคคลยิงปลาย
ขนทราย ดวยลูกศร ฉะนัน้ .
อรรถกถาอภัยเถรคาถา
คาถาของทานพระอภัยเถระเริ่มตนวา สุตฺวา สุภาสิต วาจ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ เปนพระธรรมกถึก ในเวลาจะแสดงธรรม กลาวชมพระผูมีพระภาคเจา ดวยคาถา ๔ คาถากอน แลวจึงแสดงธรรมในภายหลัง. ดวยกําลัง
แหงบุญกรรมนั้น ขึ้นชือ่ วา การปฏิสนธิในอบาย ไมเคยมีแกทานตลอดแสน
แหงกัป. สมดังที่ทานกลาวคําเปนคาถาไววา
พระอภัยเถระ ผูม ีจติ เลื่อมใสแลว กลาว
สรรเสริญพระชินเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
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ผูเปนพระสยัมภู ทานเปนผูมีศรัทธาโอฬาร ไมตอง
ไปสูอบายภูมิ ตลอดแสนกัป ดังนี้.
ทานเปนผูมีหวงแหงบุญ หวงแหงกุศล หาประมาณมิได ไดเปน
เชนนั้น เพราะสมบัติมีเขตสมบัติเปนตน และเพราะบุรพเจตนา ปจฉิมเจตนา
และสันนิฏฐานเจตนา ของทานโอฬารเหลือเกิน. สมดังที่ทานกลาวไววา
วิบากของผูที่เลื่อมใสในอจินไตย ยอมเปนอจินไตย ดังนี้. ก็บุญที่ทานสั่งสม
ไวในภพนั้น ๆ ยอมเปนอุปตถัมภกปจจัยแกทาน. จริงอยางนั้น ทานไดทําการ
บูชาพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ดวยดอกลําเจียก ดวยผลบุญ
อันพิเศษโอฬารเชนนี้ ทานทองเที่ยวไปแตในสุคติภพเทานั้น เกิดเปนพระโอรส
ของพระเจาพิมพิสาร ในพุทธปบาทกาลนี้ ทานไดมีนามวา อภัย. เรื่องราว
ของทาน จักแจมแจงขางหนา (ตอไป). ทานอันนิครนถนาฏบุตรใหศึกษา
ปญหา ๒ เงื่อน แลวถูกสงไปดวยสั่งวา ทานจงถามปญหานี้ แลวยกวาทะขม
พระสมณโคดม ดังนี้ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว ทูลถามปญหานั้น
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ตรัสถึงความที่ปญหานั้น เปนอเนกังสพยากรณ
ความปราชัยจึงมีแกพวกนิครนถ และทานก็รูความที่พระศาสดาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา จึงประกาศความเปนอุบาสก.
ตอแตนั้น เมื่อพระเจาพิมพิสารสวรรคตแลว ทานเกิดความสังเวช
แลว บวชในพระศาสนาเปนพระโสดาบัน เพราะทรงแสดง ตาลัจฉิคคฬูปมสูตร
ปรารภวิปสสนากระทําใหแจงพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
พระพุทธเจาผูอุดมบุรษุ ประทับอยู ณ ฝงน้ํา
วินตานที เราไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี
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เปนเอกอรรคบุคคล มีพระทัยตั้งมั่นดี ครั้งนั้น เรามี
จิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด ดวยดอกลําเจียก ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนน้ําผึ้ง ใน
กัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาดวยดอกไมใด
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี.้
ก็ทานครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล โดย
ประกาศขอปฏิบัติของตน จึงไดภาษิตคาถาวา
เราไดฟงพระวาจาอันเปนสุภาษิตของพระพุทธเจา
ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย จึงไดรูแจงแทงตลอด
ซึง่ พระธรรม อันละเอียดเหมือนบุคคลยิงปลายขนทราย ดวยลูกศรฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตฺวา ความวา เงี่ยโสตลง เขาไปทรงไว
ดวยการแลนไปตามแหงโสตทวาร.
บทวา สุภาสิต ความวา ตรัสดีแลว คือตรัสแลวโดยชอบนั่นเอง
ไดแก ธรรมกถาที่ประกาศอริยสัจ ๘ อันพระผูมีพระภาคเจาผูไมทรงยังอะไร ๆ
ใหผิดพลาด ตรัสแลว โดยยังประโยชน ตามที่พระองคทรงประสงคใหสําเร็จ
โดยสวนเดียว เพราะความเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ และเพราะความเปนผูมี
มหากรุณา. อธิบายวา พระธรรมเทศนาของพระพุทธเจาที่พนไปจากสัจจธรรม
ไมมีเลย.
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บทวา พุทฺธสฺส ไดแก พระสัพพัญูพุทธเจา. บทวา อาทิจฺจพนฺธุโน ความวา พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา อาทิจจพันธุ เพราะ
อรรถวา มีพระอาทิตยเปนเผาพันธุ เพราะประสูติในอาทิตยวงศ. ของพระผูมี
พระภาคเจาผูเปนเผาพันธุ แหงพระอาทิตยพระองคนั้น. อีกอยางหนึ่ง พระ
ผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อาทิจจพันธุ เพราะอรรถวา เปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย เพราะความที่พระผูมีพระภาคเจา เปนโอรสแหงพระอาทิตยนั้น. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา
สุริยะใดเปนผูสองแสง การทําความสวางในที่
มืดมิด มีสัณฐานเปนวงกลม มีเดชสูง ดูกอนราหู
ทานอยากลืนกินสุริยะนั้น ผูเที่ยวไปในอากาศ ดูกอน
ราหู ทานจงปลอยสุริยะ ผูเปนบุตรของเรา ดังนี้.
บทวา ปจฺจพฺยธึ แปลวา แทงตลอดแลว. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา
หิ เปนเพียงนิบาต.
บทวา นิปฺณ ความวา ละเอียดออน คือ สุขุมอยางยิ่ง ไดแก
นิโรธสัจ หรืออริยสัจนั่นเอง. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา หิ เปนนิบาต ลงใน
อรรถแหงเหตุ. ความก็วา เพราะแทงตลอดแลว ซึ่งสัจจธรรมทั้ง ๔ อัน
ละเอียดออน ฉะนั้น สิง่ อะไรที่จะตองแทงตลอดอีก ในบัดนี้จึงไมมี. เพื่อ
จะตอบคําถามที่วา เหมือนแทงตลอดซึ่งอะไร พระเถระจึงกลาววา เหมือน
บุคคลแทงปลายขนทรายดวยลูกศร ฉะนั้น. ประกอบความวา แทงตลอด
อริยสัจ ๔ อันละเอียดออน เหมือนนายขมังธนูผูฉลาด ผูศกึ ษาดีแลว ยิง
ปลายขนทราย ที่ผาแลว ๗ สวน ดวยลูกศร คือลูกเกาทัณฑไมใหพลาดฉะนั้น.
จบอรรถกถาอภัยเถรคาถา
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๙. โลมสกังคิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโลมสกังคิยเถระ
[๑๖๔] ไดยนิ วา พระโลมสกังคิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราจักเอาอุระแหวกปาหญาแพรก หญาคา
หญาดอกเลา แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย
พอกพูนวิเวก.
อรรถกถาโลมสกังคิยเถรคาถา
คาถาของทานพระโลมสกังคิยเถระ เริ่มตนวา ทพฺพ กุส. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ทานเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี มีใจเลื่อมใส บูชาดวยดอกไมตาง ๆ ดวยบุญกรรมนั้น
บังเกิดในเทวโลก การทําบุญแลวทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวโลกนั่นเองอีก
บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ แลวบําเพ็ญ
สมณธรรม. ก็โดยสมัยนั้น เมื่อพระบรมศาสดาตรัสภัทเทกรัตตปฏิปทาแลว
ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง สนทนากับทานดวยเรื่องภัทเทกรัตตสูตร. ทานไมเขาใจ
(ไมสันทัด) ภัทเทกรัตตสูตรนั้น เมือ่ ไมเขาใจ จึงตั้งปณิธานวา ในอนาคต
เราพึงเปนผูสามารถ เพื่อจะกลาวภัทเทกรัตตสูตรแกทาน ภิกษุนอกนี้พึงถาม
ดังนี้. ในบรรดาภิกษุ ๒ รูปนี้ รูปแรกทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
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ตลอดพุทธันดรหนึ่ง แลวเกิดในตระกูลแหงศากยราช ในกรุงกบิลพัสดุ ใน
กาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย.
โดยความเปนสุขุมาลชาติของทาน จึงมีขนเกิดที่ฝาเทา ดุจพระโสณะ
ดวยเหตุนั้น เขาจึงขนานนามทานวา โลมสกังคิยะ.
อีกรูปหนึ่ง เกิดในเทวโลก ปรากฏนามวา จันทนะ เมื่อศากยกุมาร
ทั้งหลาย มีเจาอนุรุทธะเปนตน บวชอยู สวนโลมสกังคิยะไมปรารถนาจะบวช.
ลําดับนั้น เทพบุตรชื่อวา จันทนะ เขาไปหาเขาแลวถามถึง ภัทเทกรัตตปฏิปทา เพื่อจะใหเขาสลดใจ. เขาตอบวา ไมรู. เทพบุตรจึงทวงขึ้นอีกวา
ถาอยางนั้น เหตุไฉน ทานจึงทําความผัดเพี้ยนไววา เราพึงกลาวภัทเทกรัตต
ปฏิปทา (ในอนาคต ) แตบัดนี้ แมแตชื่อก็จําไมได.
โลมสกังคิยมาณพ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พรอมกับจันทนเทพบุตรนั้น แลวทูลถามวา ขาแตพระองคผูเจริญ ไดยินวา ขาพระองค
กระทําความผัดเพี้ยนไวในภพกอนวา เราจักกลาวภัทเทกรัตตปฏิปทา แก
เทพบุตรนี้ หรือพระเจาขา ? พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ใชแลวกุลบุตร
ทานทําความผัดเพี้ยนไวอยางนี้ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ.
ความเรื่องนี้นั้น บัณฑิตพึงทราบโดยพิสดาร โดยนัยอันมาแลว ใน
อุปริปณณาสก. ลําดับนั้น โลมสกังคิยมาณพ ทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ถาเชนนั้น ขอพระองคจงทรงยังขาพระองคใหบวชเถิด ดังนี้. แมพระผูมี
พระภาคเจา ก็ตรัสหามวา พระตถาคตทั้งหลาย จะไมยังบุตรที่มารดาบิดา
ยังไมอนุญาตใหบรรพชา. เขาไปยังสํานักของมารดาแลว กลาววา ขาแตแม
ขอแมจงอนุญาตใหฉันบวชเถิด เมื่อมารดาพูดวา ลูกเอย เจาเปนสุขุมาลชาติ
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จักบวชอยางไรได ดังนี้ เมื่อจะประกาศความที่คนอดกลั้นอันตรายได จึง
กลาวคาถาวา
เราจักเอาอุระแหวกปาหญาแพรก หญาคา
หญาดอกเลา แฝก หญาปลอง หญามุงกระตาย
พอกพูน วิเวก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ทานเรียกหญาแพรกวา ทัพพะ ซึ่งบางทานก็
เรียกวา สัททุละ.
บทวา กุส ไดแก หญาคา ซึ่งบางทานเรียกวา กาส. บทวา
โปฏกิลไดแก กอหญา ทั้งที่มีหนาม และไมมหี นาม แตในที่นี้ทาน
ประสงคเอาเฉพาะที่มีหนามเทานั้น ติณชาติมีหญาคมบางเปนตน รูไดงาย.
หญาทั้งหลาย มีหญาแพรกเปนตน จัดเปนหญาคมบาง แมเมื่อเหยียบดวย
เทาทั้งสองก็จะยังทุกขใหเกิด ทั้งจะกระทําอันตรายในเวลาเดินไป ก็แตวา
ตัวเราจะเอาอกตานหญาเหลานั้น คือแหวกหญาเหลานั้นไปดวยอุระ. ทาน
แสดงถึงวา เมื่อตองเอาอกแหวกหญา ตองกดกลัน้ ทุกข อันมีหญานั้นเปนเหตุ
ไดอยางนี้ ก็จักสามารถเขาไปสูพุมไมในราวปา บําเพ็ญสมณธรรมได.
บทวา วิเวกมนุพฺรูหย ความวา เพิ่มพูน กายวิเวก จิตตวิเวก
และอุปธิวิเวก. อธิบายวา จิตตวิเวกยอมมีแกผูที่ละการคลุกคลีดวยหมู แลว
เพิ่มพูนกายวิเวกอยูอยางเดียว ยังจิตใหตั้งมั่นในอารมณใดอารมณหนึ่ง ใน
บรรดาอารมณ ๓๘ ประการ ไมมีแกผูที่ยินดีการคลุกคลีดวยหมู. การบรรลุ
อุปธิวิเวก ดวยการยังกิเลสใหสิ้นไป ยอมมีแกผูมีจิตเปนสมาธินั่นแหละ ผู
บําเพ็ญวิปสสนา กระทําสมถะและวิปสสนาใหเปนคู ๆ ไมมีแกผูที่ไมมีจิตเปน
สมาธิ. ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา บทวา วิเวกมนุพฺรูหย ไดแก เพิ่มพูน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 182

กายวิเวก จิตตวิเวก และอุปธิวิเวก. ก็เมื่อโลมสกังคิยมาณพ ผูเปนบุตรกลาว
อยางนี้แลว มารดาจึงยอมอนุญาตวา ถาเชนนั้น เจาจงบวชเถิด พอคุณ ดังนี้.
เขาเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ทูลขอบรรพชาแลว พระศาสดาให
เขาบวชแลว. ภิกษุทั้งหลายกลาวกะทานพระโลมสกังคิยะผูบวชแลว กระทํา
บุรพกิจเสร็จแลว เรียนกรรมฐานแลว จะเขาไปสูปาวา ดูกอนอาวุโส ทาน
เปนกษัตริยสุขุมาลชาติ จะสามารถเขาไปอยูในปาไดอยางไร ?
ทานกลาวคาถานั้นแหละ แมแกภิกษุเหลานั้น เขาไปสูปา หมั่น
ประกอบภาวนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดวยคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเอาดอก ( กากะทิง ) บูชาพระสัมพุทธเจา
ผูมีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดังทองคํา ผูสมควรรับ
เครื่องบูชา กําลังเสด็จดําเนินไปในถนน ในกัปที่ ๙๑
แตภัทรกัปนี้ ดวยการที่เราไดเอาดอกไมบูชา พระสัมมาสัมพุทธเจานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผล
แหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ก็ไดกลาวคาถานั้นแหละ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโลมสกังคิยเถรคาถา
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๘. ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ
[๑๖๕] ไดยินวา พระชัมพุคามิกบุตรเถระ ไดภาษิตคาถานี้ไว
อยางนี้วา
ทานเปนผูขวนขวาย ในเรื่องผาหรือไม ยินดีใน
เครื่องประดับหรือไม ทานทํากลิ่นอันสําเร็จดวยศีล
ใหฟุงไปใชไหม หมูช นนอกนี้ ไมอาจทํากลิ่นที่สําเร็จ
ดวยศีลใหฟุงไปได.
อรรถกถาชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา
คาถาของพระชัมพุคามิกบุตรเถระ เริ่มตนวา กตฺถจิ โน วตฺถปสุโต. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัย แหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ใน
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา เวสสภู ในกัปที่ ๓๑ นับแต
ภัทรกัปนี้ ในวันหนึ่งทานเห็นดอกทองกวาว จึงเก็บดอกทองกวาวเหลานั้นไป
ระลึกถึงพระพุทธคุณ เหวี่ยงดอกไมไปในอากาศ อุทิศพระผูมีพระภาคเจา
บูชาแลว. ดวยบุญกรรมนั้น ทานไดไปบังเกิดในภพดาวดึงส.
ตอแตนั้น กระทําบุญเปนอันมาก ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลายไป ๆ มา ๆ เกิดเปนบุตรของอุบาสก ชื่อวา ชัมพุคามิกะ ใน
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จัมปานคร ดวยเหตุนั้นเขาจึงไดนามวา ชัมพุคามิกบุตร เหมือนกัน. เขา
เจริญวัยแลว ฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา แลวเกิดความสลดใจ
กระทําบุรพกิจ เรียนกรรมฐาน อาศัยอยูในปาอัญชนวัน ใกลเมืองสาเกต.
ลําดับนั้น บิดาของทาน เพื่อจะทดสอบวา พระลูกชายของเรายังยินดี
ในพระศาสนาอยูหรือไมหนอ ดังนี้ จึงเขียนคาถาสงไปใจความวา ทานเปน
ผูขวนขวายในเรื่องผาหรือไม ดังนี้เปนตน. ทานอานหนังสือนั้นแลว เกิด
ความสลดใจวา โยมบิดารังเกียจ การอยูอยางประมาทของเรา ก็แมถึงในวันนี้
เราก็ยังลวงพนภูมิแหงปุถุชนไปไมได จึงเพียรพยายาม ไดเปนผูมีอภิญญา ๖
ตอกาลไมนานเลย สมดวยคาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเห็นตนทองกวาวมีดอกบานจึงประนมอัญชลี
นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด แลวบูชาในอากาศ
ดวยกรรมที่ทาํ ไวดีแลวนั้น และดวยเจตนาที่ตั้งไวมั่น
คง เราละรางมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาล
นัน้ ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา . เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว ไปสูน ครที่อยูของหมูญาติ เมื่อจะ
ประกาศความที่พระศาสนา เปนนิยยานิกธรรม ไดแสดงปาฏิหาริยแลว.
ญาติทั้งหลายเปนจํานวนมาก เห็นปาฏิหาริยนั้นแลว มีใจเลือ่ มใส ใหสราง
สังฆารามแลว. แมพระเถระก็กระทําคาถาที่บิดาของตน สงไปแลวใหเปนดัง
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ขอสับ (สําหรับสับหัวชาง) เพียรพยายามอยู ไดกระทําใหแจงซึ่งพระอรหัต
แลว. แมเมือ่ จะพยากรณอรหัตผล เพื่อจะบูชาคุณของบิดา ทานไดกลาวคาถา
นั้นแหละ ใจความวา
ทานเปนผูขวนขวายในเรื่องผา หรือไม ยินดีใน
เครื่องประดับหรือไม ทานทํากลิ่นอันสําเร็จดวยศีลให
ฟุงไปหรือไม หมูชนโฉดนอกนี้ ทํากลิน่ ศีลใหฟุงไป
ไมได ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น ศัพทวา กจฺจิ เปนนิบาตใชในคําถาม. บทวา
วตฺถปสุโต ความวา ผูขวนขวายในผา ชื่อวัตถปสุตะ ไดแก ยินดีการ
ประดับตกแตงดวยจีวรเปนตน. ก็บทวา วตฺถปสุโต นี้ เปนเพียงตัวอยาง
เพราะทานประสงคถึงการหาม การคึกคะนองมีการตกแตงบาตรเปนตนดวย.
ปาฐะวา กจฺจิ น วตฺถปสุโต ดังนี้ก็มี. ความก็อยางเดียวกันนี้.
บทวา ภูสนารโต ความวา ยินดีแลว คือยินดียิ่งนักในการประดับ
ตกแตงอัตภาพ. เหมือนอยางภิกษุบางรูปแมบวชแลว ก็ยังกลับกลอก มากไป
ดวยการบําเรอกาย ยอมขวนขวายประดับตกแตงบริขารมีจีวรเปนตน และ
สรีระของตน. แมใจความของบททั้งสองในคาถานี้ ก็มีดังนี้วา ไมไดเปนผู
ขวนขวายในบริขาร และไมไดยินดีในการประดับตกแตง บางหรือ ?.
บทวา สีลมย คนฺธ ความวา ทานยังกลิ่นอันสําเร็จดวยศีล ที่
ทานกลาวไวแลววา ก็กลิน่ ของทานผูมีศีลยอมฟุงขจรไป เปนกลิ่นสูงสุดในหมู
เทพ ดังนี้ ใหฟุงไปดวยสามารถแหงศีลแมมีอยาง ๔ อันบริสุทธิ์ดวยดี
โดยการยังความเปนผูมีศีลไมขาดเปนตน ใหเกิดขึ้น (บางหรือ) อธิบายวา
ทานมีกิตติศัพทอันงาม ระบือไปสูทิศทั้งปวง ดวยมูลเคาแหงศีลสมบัติ บาง
หรือ.
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บทวา เนตรา ปชา ความวา หมูชนผูทุศีลนอกนี้ ยังกลิ่นศีลให
ฟุงไปไมได คือชื่อวา ยังกลิ่นเหม็น อันสําเร็จดวยความเปนผูทุศีลใหฟุง
ไป เพราะความเปนผูทุศีลนั่นเอง อธิบายวา ทานไมยังกลิ่นเหม็นใหฟุงไป
อยางนี้ แลวยังกลิ่นสําเร็จดวยศีลใหฟุงไปไดบางหรือ.
อีกอยางหนึ่ง บทวา เนตรา ปชา ความวา หมูชนผูทุศีลนอกนี้
ยังกลิ่นศีลใหฟุงไปไมได ขอนั้นไมมีดอกหรือ เพราะกลิ่นสําเร็จดวยศีลยอม
ฟุงไปได. เพราะเหตุนั้น กลิ่นแหงศีลเทานั้น จึงปรากฏชัดเจน โดยแปลก
ออกไป ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา
๙. หาริตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระหาริตเถระ
[๑๖๖] ไดยินวา พระหาริตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
แนะทานหาริตะ ทานจงยกตนของทานขึ้นจาก
ความเกียจคราน เหมือนชางศรยกลูกศรขึ้นดัด ฉะนัน้
ทานจงทําจิตใหตรงแลวทําลายอวิชชาเสีย.
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อรรถกถาหาริตเถรคาถา
คาถาของทานพระหาริตเถระ เริ่มตนวา สมุนฺนมยมตฺตาน. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการ อันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เขาไปสั่งสมกองการบุญกุศล อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไว
ในภพนั้น ๆ เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา สุทัสสนะ ในกัปที่ ๓๑
แตภัทรกัปนี้ เปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว กระทําการบูชาดวยดอกอัญชันเขียว
ทองเที่ยวไปในสุคติภพอยางเดียว ดวยบุญกรรมนัน้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ
มหาศาล ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้. ทานไดมีนามวา หาริตะ
เมื่อเขาเจริญวัยแลว มารดาบิดาไดนํากุมารีผูเปนบิดาของพราหมณ
ซึ่งสมควรกันโดยตระกูลและรูปเปนตนมาให. เขาเสวยโภคทรัพยรวมกับกุมารี
นั้น มองดูรูปสมบัติของตนและของนางแลว อันธรรมดาตักเตือนอยู ไดความ
สลดใจวา ขึ้นชื่อวา รูปเชนนี้ จะถูกชราและมัจจุราชย่ํายีตอกาลไมนานเลย.
โดยลวงไปไมกี่วันนัก งูเหา กัดภรรยาของเขาจนถึงตาย เขาเกิด
ความสลดใจดวยเหตุนั้น เกินประมาณ ไปสํานักของพระศาสดาแลว ฟงธรรม
ตัดความผูกพันในเรือนไดแลว ออกบวช เมื่อทานเรียนกรรมฐานอันสมควร
แกจริงอยู กรรมฐานก็ไมสําเร็จ จิตไมแลนไปตรงทาง ทานเขาไปสูบาน
เพื่อบิณฑบาต เห็นชางศรคนหนึ่ง ใสลูกศรเขาในเครื่อง ทําการดัดใหตรง
ก็คิดวา ชางศรเหลานี้ ยังดัดลูกศรแมชื่อวาหาเจตนามิไดใหตรง เหตุไรเราจึง
ไมทําจิต (ของตน) ใหตรงเลา ดังนีแ้ ลว กลับแคนั้นเองนั่งปรารภวิปสสนา
ในที่พักกลางวัน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 188

ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับนั่งในอากาศเบื้องบนของทาน
เมื่อจะประทานโอวาท ไดตรัสพระคาถาความวา
ดูกอนหาริตะ เธอจงยกตนของเธอขึ้นจากความ
เกียจคราน เหมือนชางศรยกลูกศรขึน้ ดัด ฉะนัน้
เธอจงทําจิตใหตรง แลวทําลายอวิชชาเสีย ดังนี้.
ก็อาจารยบางพวกกลาววา พระเถระนี้แหละ เมือ่ จะสอนตนเหมือน
สอนคนอื่น ไดกลาว (คาถานี้) ไว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมุนฺนมย ความวา เมื่อจะยกตนขึ้น
โดยชอบ อธิบายวา เมื่อยกตนจากความเกียจครานนั้น ไมใหตกไปในฝาย
โกสัชชะ ดวยอํานาจแหงสมาบัติ ประกอบใหบริบูรณดวยความเพียร.
บทวา อตฺตาน ไดแก จิต. อีกอยางหนึ่ง บทวา
สมุนฺนมยความวา ยกตนขึ้นจากธรรมที่เปนฝายโกสัชชะ. ม อักษร กระทําการเชื่อมบท.
อธิบายวา ถาจิตของเธอไมดําเนินไปตรงแนวกรรมฐาน เพราะความเปน
ผูมีความเพียรเลวไซร เธอจงยกจิตนั้นขึ้นโดยชอบ ดวยสามารถแหงการ
ปรารภความเพียร คือ กระทําไมใหยอหยอน ไมใหมีปมดอย ความก็วา
ดูกอนหาริตะ เมื่อเธอทําอยางนี้ ชื่อวา (ยกตนขึ้นจากความเกียจคราน)
เหมือนชางศรยกลูกศรขึ้นดัดฉะนั้น เธอจงทําจิตใหทรงแลว ทําลายอวิชชาเสีย
เปรียบเหมือนชางศร เมือ่ จะดัดลูกศรที่คดและไมตรง แมนดิ หนอยยอมดัดให
ตรง เพื่อจะยิงไดตรงเปา ฉันใด เธอก็ฉันนั้นเมื่อจะดัดจิตที่หดหู เพราะ
ตกไปในโกสัชชะ โดยไมไดรักษาไว จิตที่หดหู เพราะตกไปในอุทธัจจะ
โดยที่ไมไดรกั ษาไว ตองทําจิตใหตรง โดยการถึงอัปปนา เปนผูมีจิตตั้งมั่น
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แลว ขวนขวายวิปสสนา จงทําลาย คือ ขจัดอวิชชา ดวยมรรคญาณอันเลิศ
โดยพลัน. พระเถระฟงพระคาถามนั้นแลว เจริญวิปสสนา ไดเปนพระอรหันต
โดยกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต มีภูเขาลูกหนึ่ง ชือ่ วา
วสละ พระปจเจกพุทธเจานามวา สุทัสสนะ
อยูที่ซอกเขา เราถือดอกไมที่เกิดในปาหิมพานต เหาะ
ขึ้นสูอากาศ ณ ที่นั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธะผูขามพน
โอฆะ ไมมีอาสวะ ครั้งนั้น เราถือเอาดอกอัญชันเขียว
จบเหนือเศียรเกลาแลว บูชาพระสยัมภูพุทธเจา ผูแสวง
หาประโยชนอันยิ่งใหญ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดเอาดอกไมใดบูชา ดวยการบูชานั้น เราไมรจู ัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว แมเมื่อพยากรณอรหัตผลก็ได
กลาวคาถานั้นแหละ.
จบอรรถกถาหาริตเถรคาถา
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๑๐. อุตติยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตติยเถระ
[๑๖๗] ไดยนิ วา พระอุตติยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่ออาพาธบังเกิดขึ้นแกเรา สติก็เกิดขึ้นแกเราวา
อาพาธเกิดขึ้นแกเราแลว เวลานี้ เปนเวลาที่เราไมควร
ประมาท.
จบวรรคที่ ๓
อรรถกถาอุตติยเถรคาถา
คาถาของทานพระอุตติยเถระเริ่มตนวา อาพาเธ เม สมุปฺปนฺเน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอนๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก เกิดเปน
จระเขมีรูปรางใหญโต ณ แมน้ําจันทภาคา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา สิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ นับแตภัทรกัปนี้ถอยหลังไป.
มันเห็นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปสูฝงแมน้ํา เพื่อจะขามฟาก
มีจิตเลื่อมใส ประสงคจะนําเสด็จขามฟาก จึงนอนในที่ใกลฝงน้ํา พระผูมีพระภาคเจา ประทับยืนบนหลัง เพื่อจะทรงอนุเคราะหมัน. มันราเริงชื่นชม
โสมนัส ดวยกําลังแหงปติ ทําใหมีอุตสาหะเปนทวีคูณ วายตัดกระแสน้ํา
นําพระผูมีพระภาคเจา ไปสูฝงโนน ดวยกําลังอันรวดเร็ว. พระผูมีพระภาคเจา
ทรงตรวจดูความเลื่อมใสแหงจิตของเขาแลว ทรงพยากรณวา จระเขนี้
จุติจากภพนี้แลว ไปบังเกิดในเทวโลก จําเดิมแตนั้น ก็ทองเที่ยวไปในสุคติภพ
อยางเดียว จักบรรลุอมตธรรม ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ ดังนี้แลว เสด็จ
หลีกไป. เขาวนไปวนมาอยูแตในสุคติภพเทานั้น ดวยอาการอยางนั้น เกิดเปน
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บุตรของพราหมณคนใดคนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดมีนามวา อุตติยะ.
เขาเจริญวัยแลว คิดวา เราจักแสวงหาอมตธรรม จึงบวชเปน
ปริพาชก เที่ยวไป วันหนึ่ง เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมแลว
ถึงแมจะบวชในพระศาสนา ก็ไมอาจจะยังคุณวิเศษใหเกิดขึ้นได เห็นภิกษุ
เหลาอื่น ยังคุณวิเศษใหเกิดแลวพยากรณพระอรหัตผล จึงเขาไปเฝาพระศาสดา
ทูลขอโอวาท โดยสังเขปเทานั้น.
แมพระบรมศาสดา ก็ไดทรงประทานโอวาทแกทาน โดยยอ ๆ เทานั้น
มีอาทิวา ดูกอนอุตติยะ เพราะฉะนั้น เธอในธรรมวินัยนี้ จงชําระศีลใหบริสุทธิ์
เปนเบื้องตนทีเดียว. ทานตั้งอยูในโอวาทของพระศาสดาแลว ปรารภวิปสสนา.
อาพาธเกิดแกทานผูเริ่มวิปสสนาแลว ก็เมื่ออาพาธเกิดขึ้นแลว ทานเกิดความ
สังเวช เริ่มตั้งความเพียร ทํากรรมในวิปสสนา ขวนขวายวิปสสนา แลวบรรลุ
พระอรหัต. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เวลานั้นเราเปนจระเขอยูใกลฝงแมน้ําจันทภาคา
เราขวนขวายหาเหยื่อของตน ไดไปยังทาน้ํา สมัยนัน้
พระสยัมภูผูอรรคบุคคล พระนามวา สิทธัตถะ พระ
องคประสงคจะเสด็จขามแมน้ํา จึงเสด็จเขามาสูทาน้ํา
ก็เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาถึง แมเราก็มาถึงที่
ทาน้ํานั้น เราไดเขาไปใกลพระสัมพุทธเจาแลว ได
กราบทูลดังนี้วา ขอเชิญเสด็จขึ้น (หลังขาพระองค)
เถิดพระมหาวีรเจา ขาพระองคจักสงพระองคใหขาม
ไป ขอพระองคทรงอนุเคราะห วิสัยอันเปนสวนของ
บิดาของขาพระองคเถิด พระมหามุนี ทรงสดับคําทูล
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เชิญของเราแลว เสด็จขึ้น (หลัง) เราราเริง มีจิตยินดี
ไดขามสงพระผูมีพระภาคเจา ผูเปนนายกของโลกที่
ฝง แมน้ําโนน พระผูมีพระภาคเจา สิทธัตถะ นายก
ของโลก ทรงยังเราใหพอใจ ณ ที่นั้นวา ทานจะได
บรรลุอมตธรรม เราเคลื่อนจากกายนั้นแลว ไดไปสู
เทวโลก แวดลอมไปดวย นางอัปสร เสวยสุขอันเปน
ทิพยอยู เราไดเปนจอมเทวดา เสวยเทวรัชสมบัตอิ ยู
๗ ครั้ง ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ผูเปนใหญในแผน
ดิน ๓ ครั้ง เราขวนขวายในวิเวก มีปญ
 ญาและสํารวม
ดีแลว ทรงกายอันเปนที่สุดอยู ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราได
สงพระนราสภใหขามไป ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการสงพระนราสภใหขามไป
คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสมั ภิทา ๔ วิโมกข ๘ และ
อภิญญา ๖ เราทําใหแจงชัดแลว กิเลสทั้งหลายเรา
เผาหมดแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยมุขคือการประกาศอาการที่บริบูรณ ดวยสัมมาปฏิบัติของตน จึงไดภาษิต
คาถาวา
เมื่ออาพาธบังเกิดแกเรา สติก็เกิดขึ้นแกเราวา
อาพาธเกิดขึ้นแกเราแลว เวลานี้เปนเวลาที่เราไมควร
ประมาท ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาพาเธ สมุปฺปนฺเน ความวา เมื่อ
โรคอันเปนเหตุแหงความกําเริบของธาตุ อันมีสวนที่ไมเสมอกัน อันไดนามวา
อาพาธ เพราะยังสรีระใหถูกเบียดเบียนยิ่ง เกิดแลวแกเรา.
บทวา สติ เม อุปปชฺชถ ความวา อาพาธเกิดแลวแกเราแล
ขอที่อาพาธพึงกําเริบขึ้นนี้ มีทางเปนไปได เอาเถิดเราจะปรารภความเพียร
ตราบเทาที่อาพาธนี้ยังไมกําเริบ เพื่อถึงธรรมที่ยังไมไดถึง เพื่อบรรลุธรรมที่
ยังไมไดบรรลุ เพื่อการทําใหแจงธรรมที่ยังไมไดกระทําใหแจง ดวยประการ
ฉะนี้ สติอนั เปนที่ตั้งแหงการปรารภความเพียร จึงเกิดขึ้นแกเรา ผูอัน
ทุกขเวทนาเบียดเบียนอยู ดวยสามารถแหงอาพาธนั้นแหละ ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา อาพาธเกิดขึ้นแลวแกเรา เวลานี้เปนเวลาที่เราไมควร
ประมาท ดังนี้. ก็พระเถระนี้ การทําสติอันบังเกิดขึ้นแลวอยางนี้ ใหเปน
ดังขอสับแลวบรรลุพระอรหัต ฉะนีแ้ ล.
จบอรรถกถาอุตติยเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๓ ในอรรถกถาเถรคาถา
ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระนิโครธเถระ ๒. พระจิตตกเถระ ๓. พระโคสาลเถระ
๔. พระสุคันธเถระ ๕. พระนันทิยเถระ ๖. พระอภัยเถระ ๗. พระโลมสกังคิยเถระ ๘. พระชัมพุคามิกบุตรเถระ ๙. พระมหาริตเถระ ๑๐. พระอุตติยเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๔
๑. คหวรตีริยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระคหวรตีริยเถระ
[๑๖๘] ไดยินวา พระคหวรตีริยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคล ถูกยุง และเหลือบกัดแลว ในปาใหญ
พึงเปนผูมีสติ อดทนตอสัมผัสแหงยุง และเหลือบ
ในปาใหญนั้น เหมือนชางอดทนตอการถูกอาวุธใน
สงคราม ฉะนั้น.
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วรรควรรณนาที่ ๔
อรรถกถาคหวรตีริยเถรคาถา
คาถาของพระคหวรตีริยเถระเริ่มตนวา ผฺฏโ ฑเสติ. เรื่องราว
เปนอยางไร.
ไดยินวา ทานมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ (เกิด) เปนนายพรานเนื้อ เที่ยวไปในปาไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา สิขี ทรงแสดงธรรมแกเทวดา นาค และยักษทั้งหลายที่โคน
ตนไมแหงใดแหงหนึ่ง. ก็ครั้นเห็นแลว ก็มีจิตเลื่อมใส ไดถือเอานิมิตใน
เสียงวา ธรรมนี้อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยู ดวยการทีม่ ีจิตเลื่อมใสนั้น
ทานเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไปๆ มา ๆ อยูในสุคติภพนั่นแหละอีก แลวเกิด
ในตระกลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา
อัคคิทัตตะ เจริญวัยแลว เห็นยมกปาฏิหาริยของพระผูมีพระภาคเจาแลว เกิด
ความเลื่อมใส บวชในพระศาสนา เรียนกรรมฐาน อยูในราวปา ชื่อวา
" คหวรตีระ" ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดนามวา " คหวรตีริยะ."
ทานเจริญวิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อกอน เราเปนพรานเนื้อ เที่ยวอยูในปาอัน
สงัดเงียบ ไดพบพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี อัน
หมูเทวดาหอมลอม กําลังทรงประกาศสัจจะ ๔ ทรง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 196

แสดงอมตบท เราไดสดับธรรมอันไพเราะของพระพุทธเจา ผูเผาพันธุของโลก พระนามวา สิขี เรายัง
จิตใหเลื่อมใสในพระสุรเสียง เรายังจิตใหเลื่อมใสใน
พระองค ทานผูไมมีบุคคลเปรียบเสมอเหมือนแลว
ขามพนภพที่ขามไดยาก ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยการไดสัญญานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในเสียง. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดไปสูพระนครสาวัตถีแลว. ญาติทั้งหลายพึงขาววาทานมาแลว
พากันเขาไปหา บําเพ็ญมหาทานแลว. ทานพักอยูชั่ววันเล็กนอย ประสงคจะ
กลับไปสูปานั่นอีก. ญาติทั้งหลายไดพูดกะทานวา ทานเจาขา ขึ้นชื่อวาปา
มีอันตรายมาก ดวยสามารถแหงยุงและเหลือบเปนตน ขอทานจงอยูในที่นี้
แหละ. พระเถระฟงดังนั้นแลว กลาววา ปาอยางเดียวเทานั้น เปนที่ชอบใจ
ของเรา เมือ่ จะพยากรณพระอรหัตผล ดวยมุขคือการประกาศความยินดีใน
วิเวก ไดภาษิตคาถาวา
บุคคลถูกยุงและเหลือบกัดแลว ในปาใหญ
พึงเปนผูมีสติ อดทนตอสัมผัสแหงยุงและเหลือบใน
ปาใหญนั้น เหมือนชางอดทนตอการถูกอาวุธใน
สงคราม ฉะนั้น.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ผุฏโ ฑเสติ มกเสหิ ความวา
บุคคลที่ถูกแมลงที่แฝงตัวอยูในความมืด อันไดนามวา ยุง เพราะชอบกัด
และสัตวที่มีปากคมเหมือนเข็ม ที่รูจกั กันวาเหลือบ สัมผัสดือกัดแลว.
บทวา อรฺสฺมึ ความวา ชื่อวาในปา เพราะประกอบดวยลักษณะ
ของปา อันทานกลาวไววา หลังจากหมูบานไป ๕๐๐ ชวงธนู.
บทวา พฺรหาวเน ความวา ในปาใหญชื่อวา อรัญญานี เพราะ
รกชัฏไปดวยตนไมใหญ และสุมทุมพุมพฤกษ.
บทวา นาโคว สงฺคามสีเสว ความวา เหมือนชางตัวประเสริฐ
ที่เขาสูสงคราม อดทนการถูกอาวุธของทหารฝายขาศึกในสนามรบ. บุคคลผู
เกิดอุตสาหะวา ขึ้นชื่อวาการอยูปา อันบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน
ทรงสรรเสริญแลว ชมเชยแลว ดังนี้ ชื่อวา สโต คือเปนผูมีสติในที่นั้น
คือในปาใหญนั้น. อีกอยางหนึ่ง เมื่อสัมผัสแหงยุงเปนตนนั้นปรากฏแลว
พึงอดทนคืออดใจ ไดแกอดกลั้น. อธิบายวา ไมพึงละการอยูปาเสีย ดวยคิดวา
ยุงเปนตน เบียดเบียนเรา ดังนี้.
จบอรรถกถาคหวรตีริยเถรคาถา
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๒. สุปปยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุปปยเถระ
[๑๖๙] ไดยนิ วา พระสุปปยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูม ีความเพียร ถึงจะแก แตเผากิเลสให
เรารอน พึงบรรลุนิพพานอันไมรูจักแก ไมมีอามิส
เปนธรรมสงบอยางยิ่ง เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม.
อรรถกถาสุปปยเถรคาถา
คาถาของทานพระสุปปยเถระเริ่มตนวา อชร ชีรมาเนน. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานเกิดในเรือนมีตระกูล บวชเปนดาบส อยูในราวปา เห็นพระผูมีพระภาคเจา ในราวปานั้น มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลาผล แตพระผูมีพระภาคเจา
และแกภิกษุสงฆ.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดา และมนุษยทั้งหลาย
แลวเกิดในตระกูลกษัตริย ในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา
กัสสปะ ถึงความเปนผูรูโดยลําดับ ไดความสังเวช โดยอาศัยคบหากัลยาณมิตร
บวชในพระศาสนา ไดเปนพหูสูต ทานทั้งยกตน ทั้งขมผูอื่น เพราะความ
เมาในชาติ และเพราะความเมาใน สุตะ อยูแลว.
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ในพุทธุปบาทกาลนี้ ทานเกิดในตระกูลคนเฝาปาชา อันเปนตระกูล
ที่คนเหยียดหยาม ในพระนครสาวัตถี ดวยผลแหงกรรมนั้น. ทานไดมีนามวา
สุปปยะ ครัง้ นั้น ทานถึงความเปนผูรูแลว เขาไปหาพระโสปากเถระผูเปน
สหายของตน ฟงธรรมในสํานักของพระโสปากเถระนั้น แลวไดความสังเวช
บวชแลว บําเพ็ญสัมมาปฏิบัติ ไดภาษิตคาถาวา
บุคคลผูมีความเพียร ถึงจะแก แตเผากิเลสให
เรารอน พึงบรรลุนิพพาน อันไมรูจกั แก ไมมีอามิส
เปนธรรมสงบอยางยิ่ง เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อชร ไดแก เวนจากชรา. ทานกลาว
หมายถึงพระนิพพาน. อธิบายวา พระนิพพานนั้น ชื่อวา ไมแก เพราะเหตุที่
พระนิพพานนั้นไมมีเกิด จึงไมมีแก หรือชื่อวาไมแก แมเพราะเหตุที่ไมมี
ความแก เพราะเมื่อบุคคลบรรลุพระนิพพานนั้นแลว ชรานั้นยอมไมมี.
บทวา ชิรมาเนน ความวาแกอยู คือถึงความแกเขาไปทุก ๆ ขณะ.
บทวา ตปฺปมาเนน ความวา เผากิเลสใหเรารอน คือ ยังไฟ
๑๑ กองมีราคะเปนตนใหไหมอยู.
บทวา นิพฺพุตึ ไดแกพระนิพพาน อันชื่อวา มีการดับกิเลสเปน
สภาพ เพราะไมมีความเรารอน ตามที่กลาวแลว.
บทวา นิมิย ความวา พึงใหเปนไป คือ พึงเลือกสรร.
บทวา ปรม สนฺตึ ความวา ชื่อวา สงบอยางสูง เพราะเขาไป
สงบความกระวนกระวายแกอภิสังขาร คือ กิเลสที่เหลือไดเปนธรรมดา.
ชือ่ วาเกษมจากโยคะ เพราะไมถูกผูกพันดวยโยคะทั้ง ๔.
ชื่อวายอดเยี่ยม เพราไมมีธรรมอะไร ๆ ที่จะเหนือกวาตนไปได.
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ก็ในคาถานี้ มีความสังเขปดังตอไปนี้ บุคคลชื่อวาแก เพราะความ
เปนผูอันชราครอบงําอยูทุก ๆ ขณะ อนึ่ง ชื่อวาถึงความชรา เพราะถูกไฟ
คือ ราคะเปนตนเผาผลาญ ชื่อวา มีอุปทวะ. เพราะความเปนผูยังไมเขาไป
สงบระงับโดยประการทั้งปวง โดยความไมเที่ยงเปนทุกข และไมมีสาระอยางนี้
พึงบรรลุพระนิพพานที่ชื่อวา ไมแก เพราะความเปนปฏิปกษตอชรานั้น
อันเปนแดนเขาไปสงบระงับอยางยิ่ง อันอะไร ๆ เขาไปประทุษรายไมได
ยอดเยี่ยม ไมมีอามิส กลับไดคิดวา ลาภกอนใหญ โผลขึ้นอยูในเงื้อมมือ
เรามากมายจริงหนอ ดังนี้. เปรียบเหมือนมนุษยทั้งหลาย แลกเปลี่ยนสินคา
อยางใดอยางหนึ่ง ไมสนใจ (ไมเพงเล็ง) ยอมไดรับความพอใจ สินคาที่ตน
ไดมา ฉันใด พระเถระนีก้ ็ฉันนั้น เปนผูมีใจเด็ดเดี่ยวอยู. เมื่อจะประกาศ
ความที่ตน ไมเพงเล็งในกายและชีวิตของตน และความที่ตนมีใจอันสงไปสู
พระนิพพาน จึงกลาววา พึง บรรลุพระนิพพานอันไมรูจักแก ไมมีอามิส
เปนธรรมสงบอยางยิ่ง เกษมจากโยคะ ยอดเยี่ยม ดังนี้ เพิ่มพูนขอปฏิบัติ
นั้นแลอยู ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น เราเปนพราหมณ มีนามวา วรุณ
เปนผูเรียนจบมนต ทิ้งบุตร ๑๐ คนเขาไปกลางปา
สรางอาศรมอยางสวยงาม สรางบรรณศาลจัดไวเปน
หอ ง ๆ นารื่นรมยใจ อาศัยอยูในปาใหญ พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลก ผู
สมควรรับเครือ่ งบูชา ทรงพระประสงคจะชวยเหลือ
เรา พระองคจงึ ไดเสด็จมายังอาศรมของเรา พระรัศมี
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ไดแผกวางใหญตลอดไพรสณฑ ครั้งนัน้ ปาใหญ
โพลงไปดวยพุทธานุภาพ เราเห็นปาฏิหาริยของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูคงที่ ไดเก็บเอาดอกไม
มาเย็บเปนกระทง แลวเอาผลไมใสจนเต็มหาบเขาไป
เฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา แลวไดถวายพรอมทั้งหาบ
เพื่อทรงอนุเคราะหเรา พระพุทธเจาไดตรัสแกเราวา
ทานจงถือเอาหาบเดินตามหลังเรามา เมือ่ สงฆบริโภค
แลว บุญจักมีแกทาน เราไดเอาหาบผลไมไปถวายแด
ภิกษุสงฆ เรายังจิตใหเลื่อมใสในภิกษุสงฆแลว ไดเขา
ถึงสวรรคชั้นดุสิตเปนผูประกอบดวยการฟอน การขับ
การประโคมอันเปนทิพย เสวยยศในสวรรคชั้นดุสิต
นั้นโดยบุญกรรม เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ เปนเทวดา
หรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ เราไมมีความบกพรอง
ในเรื่องโภคทรัพยเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เพราะไดถวายผลไม แดพระพุทธเจา เราจึงไดเปน
ใหญตลอดทวีปทั้ง ๔ พรอมดวยสมุทร พรอมทั้งภูเขา
ถึงฝูงนกมีเทาใดที่บินอยูในอากาศ นกเหลานั้นก็ตกอยู
ในอํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ยักษ
ภูต รากษส กุมภัณฑ และครุฑ เทาที่มีอยูในไพรสณฑ ตางก็บาํ รุงบําเรอเรา ถึงพวกเตา หมาไน ผึ้ง
และเหลือบยุง ก็ตกอยูในอํานาจของเรา นี้เปนผล
แหงการถวายผลไม แมเหลาสกุณปกษีที่มีกําลัง ชื่อ
สุบรรณ ก็นับถือเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
ถึงพวกนาคที่มีอายุยืน มีฤทธิ์ มียศใหญ ก็ตกอยูใน
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อํานาจของเรา นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ราชสีห
เสือโครง เสือเหลือง หมี หมาปา หมาจิ้งจอก
ก็ตกอยูในอํานาจของเรา นีเ้ ปนผลแหงการถวายผลไม
ผูที่อยู ณ ตนโอสถ และตนหญา กับผูที่อยูใน
อากาศ ลวนนับถือเราทั้งหมด นี้เปนผลแหงการถวาย
ผลไม ธรรมที่เห็นไดยาก ละเอียด ลึกซึ้ง ซึ่งพระศาสดาทรงประกาศไวดีแลว เราถูกตองแลวอยูนี้เปน
ผลแหงการถวายผลไม เราถูกตองวิโมกข ๘ เปนผูไมมี
อาสวะ เปนผูมีความเพียรเผากิเลส และมีปญญา
รักษาตนอยู นี้เปนผลแหงการถวายผลไม เราเปน
ผูหนึ่งในจํานวนโอรสของพระพุทธเจา ที่ดํารงอยูใน
ผล สิ้นโทสะ มียศใหญ นี้เปนผลแหงการถวายผลไม
เราถึงความบริบูรณ ในอภิญญา อันกุศลมูลตักเตือน
กําหนดรูอาสวะทั้งปวง เปนผูไมมีอาสวะอยู เราเปน
ผูหนึ่งในจํานวนพระโอรสของพระพุทธเจา ผูที่ได
วิชชา ๓ บรรลุฤทธิ์ มียศใหญ สมบูรณดวยทิพโสต
ในกัปที่แสนแตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาล
นัน้ ดวยการถวายผลไมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระแมบรรลุพระอรหัตแลว ก็ไดกลาวคาถานั่นแหละ โดย
นับเปนการพยากรณพระอรหัตผล.
จบอรรถกถาสุปปยเถรคาถา
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๓. โสปากเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโสปากเถระ
[๑๗๐] ไดยินวา พระโสปากเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลพึงมีเมตตา ในบุตรคนเดียว ผูเปนที่รัก
ฉันใด ภิกษุพงึ มีเมตตาในสัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถาน
ฉันนั้น.
อรรถกถาโสปากเถรคาถา
คาถาของทานพระโสปากเถระเริ่มตนวา ยถาป เอกปุตฺตสฺมึ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศล อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดเปน
บุตรของกุฏมพีคนใดคนหนึ่ง ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วา กกุสันธะ วันหนึ่งเห็นพระบรมศาสดา แลวมีจิตเลื่อมใส แลวนอม
ถวายเมล็ดพืชเครือเถา แดพระบรมศาสดา. พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัย
ความอนุเคราะห จึงทรงรับไว. และทานมีความเลื่อมใสอยางยิ่งในภิกษุสงฆ
เริ่มตั้งสลากภัต ถวายขีรภัตแดภิกษุ ๓ รูป โดยตั้งใจอุทิศเปนสังฆทานจน
ตลอดชีวิต.
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ดวยบุญกรรมเหลานั้น ทานเสวยสมบัติไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย คราวหนึ่งเกิดในกําเนิดมนุษย ไดถวายขีรภัต แดพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง. ทานทําบุญไวมากในภพนั้น ๆ อยางนี้ ทองเที่ยว
ไปในสุคติภพอยางเดียว ถือปฏิสนธิในทองของหญิงยากจนคนใดคนหนึ่ง ใน
พระนครสาวัตถี ดวยผลแหงกรรมที่มีในกอน ในพุทธุปบาทกาลนี้. มารดา
ของทานบริหารครรภได ๑๐ เดือน เมื่อครรภแกรอบ ในเวลาจะคลอดก็ไม
สามารถจะคลอดได ถึงกับสลบไป นอนเหมือนคนตายแลว ตลอดเวลานาน.
ญาติทั้งหลาย นํานางไปปาชา ดวยสําคัญวาตายแลว ยกขึ้นสูเชิงตะกอน
เมื่อลมฝนตั้งขึ้นดวยอํานาจของเทวดา จึงไมยอมใสไฟ หลีกไปแลว. ทารก
เปนผูไมมีโรคออกจากตองมารดา ดวยอานุภาพแหงเทวดา เพราะเปนผูจะ
กระทําใหแจงพระอรหัตในภพสุดทาย. สวนมารดากระทํากาละแลว.
เทวดาอุมทารกไปวางไวในเรือนของคนเฝาปาชา ดวยรูปของมนุษย
เลี้ยงดูดวยอาหาร อันสมควรตลอดเวลาเล็กนอย. และตอจากนั้น คนเฝาปาชา
ก็ทําทารกนั้นใหเปนบุตรของตน เลี้ยงดูใหเติบใหญ. เขาเจริญเติบโตอยางนั้น
เที่ยวเลนอยูกับทารกชื่อวา สุปปยะ ผูเปนบุตรของคนเฝาปาชา. เพราะความ
ที่เขาเกิดเจริญเติบโตในปาชา จึงไดนามวา โสปากะ.
ครั้นอยูมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาทรงแผขาย คือพระญาณไป
ในเวลาใกลรงุ ทรงตรวจดูผูเปนเผาพันธุแหงเวไนยสัตว ทรงเห็นเขาหยั่งลงสู
ภายในขายคือพระญาณ จึงไดเสด็จไปสูที่แหงปาชา. ทารกอันบุพเหตุตักเตือน
อยู เปนผูมใี จเลื่อมใสแลว เขาไปเฝาพระบรมศาสดา ถวายบังคมแลวยืนอยู.
พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขา. เขาฟงธรรมแลว ทูลขอบรรพชา
อันพระบรมศาสดาตรัสถามวา ทานเปนผูอันบิดาอนุญาตแลวหรือ จึงนําบิดา
ไปสูสํานักของพระบรมศาสดา. บิดาของเขาเขาไปเฝาพระบรมศาสดา ถวาย
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บังคมแลว อนุญาตวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขอพระองคจงทรงยังทารกนี้
ใหบวชเถิด. พระบรมศาสดาใหเขาบวชแลว ทรงแนะนําในเมตตาภาวนากรรมฐาน.
ทานเรียนกรรมฐานมีเมตตาเปนอารมณ อยูในปาชา ยังฌานมีเมตตา
เปนอารมณใหเกิดแลว ตอกาลไมนานนัก กระทําฌานใหเปนบาท เจริญวิปสสนา กระทําใหแจงซึ่งพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
พระพุทธเจาผูมีความเพียรใหญ ทรงรูจบธรรม
ทั้งปวง ทรงพระนามวา กกุสันธะ พระองคเสด็จหลีก
ออกจากหมู ไปสูภายในปา เราถือเมล็ดพืชเครือเถา
เที่ยวมา สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงเขาฌานอยู
ณ ระหวางภูเขา เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนเทพของ
ทวยเทพแลว มีใจเลื่อมใส ไดถวายเมล็ดพืชแดพระพุทธเจา ผูเปนทักขิไณยบุคคล เปนนักปราชญ ใน
กัปนี้เอง เราไดถวายพืชใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
พืชนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงเมล็ดพืช.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ทานเปนพระอรหันต เมื่อจะแสดงวิธีแหงการเจริญเมตตา แกภิกษุ
ทั้งหลายผูมีปกติอยูในปาชาเหลาอื่น ไดภาษิตคาถาวา
บุคคลพึงมีเมตตา ในบุตรคนเดียวผูเปนที่รัก
ฉันใด ภิกษุพงึ มีเมตตาในสัตวทั้งปวง ในที่ทุกสถาน
ฉันนั้น ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยถา เปนนิบาตลงในอรรถแหงอุปมา.
บทวา เอกปุตฺตสฺมึ ความวา ที่ชื่อวาบุตร ดวยอรรถวา ทําใหบริสุทธิ์
และดํารง (ตานทาน) ไวซึ่งวงศตระกูล ไดแกบุตร มีบุตรที่เกิดแตอก
เปนตนเปนประเภท. บุตรคนเดียวชื่อวา เอกปุตฺโต ในบุตรคนเดียวนั้น.
บทวา เอกปุตฺตสฺมึ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในวิสัย (อารมณเปนที่ยึดเหนี่ยว).
บทวา ปยสฺมึ ความวา ชื่อวาเปนฐานที่ตั้งแหงเหตุของความรัก
เพราะเปนผูมีความประพฤตินารัก เพราะเปนบุตรคนเดียว และเพราะรูป
ศีล และอาจาระเปนตน.
บทวา กุสลี ความวา ความเกษม ความสวัสดี ทานเรียกวา กุศล
บุคคลชื่อวา กุสลี เพราะเปนผูมีกุศลอันจะพึงได คือผูแสวงประโยชนตอสัตว
ทั้งหลาย ไดแกผูมีอัธยาศัยประกอบดวยเมตตา.
บทวา สพฺเพสุ ปาเณสุ ไดแก ในสัตวทั่วไป. บทวา สพฺพตฺถ
ความวา ในทิศทั้งปวง คือในที่ทั้งปวงมีภพเปนตน หรือในทิศทั้งปวงที่ไม
ไดกําหนดไว. ทานอธิบายวา มารดาบิดาพึงเปนผูมีเมตตา คือ พึงแสวงหา
ประโยชนโดยสวนเดียว ในบุตรคนเดียวผูเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ ฉันใด
ภิกษุก็ฉันนั้น พึงเปนผูมีเมตตา โดยมุงประโยชนเกื้อกูลโดยสวนเดียว ใน
สัตวทั่วไป ผูตั้งอยูแลวในทิศทั้งปวง ตางดวยทิศบูรพาเปนตน ในภพทั้งปวง
ตางดวยกามภพเปนตน และในวัยทั้งปวงไมมีกําหนด ตางโดยวัยหนุมเปนตน
คือพึงแผเมตตาซึ่งมีรสเดียวกัน ไปในที่ทั้งปวง โดยไมแบงชั้นไมจํากัดเขต
วาเปนมิตร เปนคนกลาง ๆ หรือเปนศัตรู. ก็พระเถระครั้นกลาวคาถานี้แลว
ไดใหโอวาทวา ดูกอนทานผูมีอายุทั้งหลาย ถาพวกทานพึงประกอบเนือง ๆ
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ซึ่งเมตตาภาวนาอยางนี้ ทานทั้งหลายพึงเปนผูมีสวน แหงอานิสงสของเมตตา
๑๑ ประการ ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลว โดยนัยมีอาทิวา ยอมหลับ
เปนสุข ดังนี้ โดยสวนเดียว.
จบอรรถกถาโสปากเถรคาถา
๔. โปสิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโปสิยเถระ
[๑๗๑] ไดยนิ วา พระโปสิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
หญิงเหลานี้ ดีแตเมื่อยังไมเขาใกล เมื่อเขาใกล
นําความฉิบหายมาใหเปนนิตยทีเดียว เราออกจากปา
มาสูบาน เขาไปสูเรือนแหงญาติแลว ไมไดบอกลา
ใคร ๆ ออกจากเรือนนั้นหนีมาแลว.
อรรถกถาโปสิยเถรคาถา
คาถาของทานพระโปสิยเถระเริ่มตนวา อนาสนฺนวรา. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เปน
อันมาก ทองเที่ยวอยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดเปนนายพรานเนื้ออยูในปา
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ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ติสสะ ในกัปที่ ๓๖ แต
ภัทรกัปนี้.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปสูปา เพื่อจะทรงการทําการ
อนุเคราะหเขา แสดงพระองคใหปรากฏในคลองแหงจักษุของเขาแลว. เขาเห็น
พระผูมีพระภาคเจา มีจิตเลื่อมใสแลว วางอาวุธเขาไปเฝา ประคองอัญชลี
ยืนอยูแลว. พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระประสงคจะประทับนั่ง. เขาถือ
เอากําหญามาปูลาดถวายในภูมิภาคที่ราบเสมอ โดยความเคารพในขณะนั้น
ทีเดียว. พระผูมีพระภาคทรงอาศัยความอนุเคราะหในเขา จึงประทับนั่ง
แลว. ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งแลว เขาเสวยปติและโสมนัสมิใชนอย
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา แมตนเองก็นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา พืชคือกุศล มีประมาณ
เทานี้ สมควรแกพรานผูนี้. ทรงลุกจากอาสนะเสด็จหลีกไปแลว เมื่อพระผูมี
พระภาคเจาเสด็จหลีกไปแลวไมนาน พญาสีหราชฆาเขาแลว. เขาตายไปเกิด
ในเทวโลก. พระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นเหตุการณวา นัยวา เมื่อเราไมเขา
ไปหา เขาถูกพญาราชสีหฆาแลว จักตกนรก ดังนี้ จึงเสด็จเขาไปหา เพื่อ
จะชวยใหเขาไดบังเกิดในสุคติ และเพื่อจะทรงปลูกพืชคือกุศล.
เขาสถิตอยูในเทวโลก จนตลอดอายุจุติจากเทวโลกนั้นแลว ก็ทองเที่ยว
อยูในสุคติภพเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนบุตรของเศรษฐีผูมีสมบัติ
มาก คนใดคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถี เปนนองชายคนเล็กของพระสังคามชิตเถระ.
เขาไดมีนามวา " โปสิยะ " เขาเจริญวัยแลว ก็มีภรรยา ไดบุตรคนหนึ่ง
อันธรรมดาที่กระทําไวในภพสุดทายตักเตือนอยู อาศัยเหตุมีชาติเปนตน เกิด
ความสลดใจ บวชแลวเขาปา เปนผูหลีกออกจากหมู ประกอบเนือง ๆ ซึง่
จตุสัจจกัมมัฏฐานภาวนา ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนาน
นัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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ในที่ไมไกลภูเขาหิมพานต มีภเู ขาลูกหนึ่งชือ่
ลัมพกะ ที่ภูเขาลัมพกะนัน้
พระสัมมาสัมพุทธเจา
ทรงพระนามวา ติสสะ เสด็จจงกรมอยูกลางแจง
เมือ่ กอนเราเปนพรานเนื้ออยูในอรัญราวปา ไดพบ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดกวาทวยเทพ จึงไดถวายหญากําหนึ่ง แดพระพุทธเจา เพื่อเปนที่ประทับนั่ง
ครัน้ แลวยังจิตใหเลื่อมใส ถวายบังคมพระสัมมาสัม
พุทธเจาแลว บายหนากลับทางทิศอุดร เราเดินไป
ไมนานก็ถูกราชสีหฆาตาย เราเปนผูถูกราชสีหฆาตาย
ในที่นั้นนั่นเอง เราไดทําอาสนกรรม ณ ที่ใกลพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุดไมมีอาสวะ เราไดไปยัง
เทวโลก เหมือนลูกศรที่พนจากแลง ฉะนั้น ปราสาท
ในเทวโลกนั้น ซึ่งบุญกรรมเนรมิตให เปนของงดงาม
มีแลงธนูตั้งพัน มีลูกหนังเปนจํานวนรอย มีธงประจํา
ปราสาทเปนสีเขียว รัศมีของปราสาทนั้นแผซานไป
เหมือนพระอาทิตยอุทัย เราเปนผูเพรียบพรอม ดวย
เหลานางเทพกัญญา เพรียบพรอมดวยกามคุณารมย
บันเทิงเริงรมยอยู เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว จุติจาก
เทวโลกมาเปนมนุษย เปนผูบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะ
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายหญาสําหรับ
รองนั่ง ดวยการถวายหญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายหญากําหนึ่ง. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราได
ทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว มาสูพระนครสาวัตถี เพื่อ
ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ไดไปยังเรือนแหงญาติ เพื่ออนุเคราะหญาติ.
บรรดาญาติเหลานั้น ภรรยาเกาไหวทานแลว แสดงวัตรเหมือนคนเขาใกลกัน
ครั้งแรก ดวยการใหอาสนะเปนตน ไมรูอัธยาศัยของพระเถระ ไดมีความ
ประสงคจะประเลาประโลม ดวยเลหมายาของหญิงเปนตน ในภายหลัง. พระเถระคิดวา โอ หญิงนี้เปนอันธพาล ปฏิบัติอยางนี้ แมกับคนเชนเรา ดังนี้แลว
ไมพูดอะไร ลุกจากอาสนะแลว มุงไปปาทีเดียว. ภิกษุทั้งหลายผูอยูในปา
ถามทานวา อาวุโส ทานทําไมถึงกลับเร็วนัก ไมพบญาติหรือ. พระเถระ
เมื่อจะบอกความเปนไปในเรื่องนั้น ไดภาษิตคาถาความวา
หญิงเหลานี้ ดีแตเมื่อยังไมเขาไปใกล เมื่อเขา
ไปใกล นําความฉิบหายมาใหเปนนิตยทีเดียว เราออก
จากปามาสูบาน เขาไปสูเรือนแหงญาติแลว ไมไดลา
ใคร ๆ ลุกจากเตียงนั้น หนีมาแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนาสนฺนวรา ความวา หญิงเหลานี้
ไมใกลชิด คือไมเขาไปหา หรืออยูหางไกลเปนของดี คือประเสริฐ นํา
ประโยชนมาใหบุรุษ ก็ขอนั้นแลเปนของมีเปนประจําทีเดียว คือตลอดกาล
ทั้งปวง ไมเฉพาะกลางคืน ไมเฉพาะแมในกลางวัน ไมเฉพาะในที่เรนลับ.
บทวา วิชานตา แปลวา รูอยู. บาลีวา อนาสนฺนปรา ดังนี้ก็มี.
ความก็อยางเดียวกัน ก็ในคาถานี้มีอธิบายดังนี้ ชาง มา กระบือ ราชสีห
เสือโครง ยักษ รากษส และปศาจ แมที่ดุราย มนุษยทั้งหลายไมเขาใกล
เปนดี คือ เปนสิ่งประเสริฐ ไมนําความฉิบทายมาให แตสัตวเหลานั้น
เมื่อเขาไปใกล ก็จะพึงทําความฉิบหายใหเฉพาะในปจจุบันอยางเดียวเทานั้น.
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สวนหญิงทั้งหลาย เขาไปใกลแลว ยังประโยชนแมนับเนื่องแลวใน
พระนิพพาน อันเปนปจจุบัน และภายหนาใหฉิบหาย คือใหถึงความพินาศ
อยางใหญหลวง เพราะฉะนั้น หญิงเหลานี้ ไมเขาไปใกลไดเปนดี เมื่อเขาใกล
นําความฉิบหายมาใหเปนนิตยทีเดียว. บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงความนั้น
โดยนําตนเขาไปเปรียบ จึงกลาวคํามีอาทิวา คามา ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา คามา เทากับ คาม แปลวา สูบ าน. ก็บทนี้เปนปญจมีวิภัตติ ลงใน
อรรถแหงทุติยาวิภัตติ.
บทวา อรฺมาคมฺม ความวา มาจากปา. ม อักษรทําการเชื่อมบท.
ก็บทนี้เปนทุติยาวิภัตติ ใชในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ.
บทวา ตโต ความวา ลุกจากเตียงนั้น.
บทวา อนามนฺเตตฺวา ความวา ไมบอกลา คือ ไมพูดกับภรรยาเกา
แมเพียงคําเทานี้วา เจาจงเปนผูไมประมาทเถิด ดังนี้.
พระเถระพูดกับตนเองวา โปสิยะ เหมือนพูดกับคนอื่น. ก็อาจารย
เหลาใดกลาววา ปกฺกามึ คําประกอบความของอาจารยเหลานั้นก็วา เราชือ่ วา
โปสิยะ หลีกไปแลว. สวนอาจารยเหลาใดกลาววา หญิงนั้นใหพระเถระผูเขา
ไปสูเรือนฉันแลว ประสงคจะเลาโลม พระเถระเห็นดังนั้น ก็ออกจากเรือนไป
วิหารในทันใดนั้นเอง นั่งบนเตียงในที่เปนที่อยูของตน. แมหญิงนั้นเลา ก็
ประดับตกแตง เขาไปสูที่อยูของพระเถระในวิหารภายหลังภัต. พระเถระ
เห็นหญิงนั้นแลว ไมพูดอะไรเลย ลุกขึ้นแลว ตรงไปยังที่พักกลางวันทันที
ดังนี้ เนื้อความแหงบาทคาถาวา คามา อรฺมาคมฺน เราออกจากปา
มาสูบาน ดังนี้ ของพระอาจารยเหลานั้น ตองนําไป (ประกอบ) ดวย
สามารถแหงความตามที่กลาวแลวนั่นแหละ. ก็ในคาถานี้ วิหารทานประสงค
เอาวา ปา.
จบอรรถกถาโปสิยเถรคาถา
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๕. สามัญญกานิเถรคาถา
วาดวยคาถาของสามัญญกานิเถระ
[๑๗๒] ไดยนิ วา พระสามัญญกานิเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
บุคคลผูตองการความสุข เมื่อประพฤติใหสมควร
แกความสุขนัน้ ยอมไดความสุข ผูใดเจริญอริยมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ เปนทางตรง เพื่อบรรลุอมตธรรม ผูนั้นยอมไดความสรรเสริญและเจริญดวยยศ.
อรรถกถาสามัญญกานิเถรคาถา
คาถาของทานพระสามัญญกานิเถระ เริ่มตนวา สุข สุขตฺโถ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลไวในภพนั้น ๆ เกิดในกําเนิดมนุษย ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี แลวเปนผูมีใจเลื่อมใส
ไดถวายเตียง หลังหนึ่ง. ดวยบุญกรรมนั้นทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของปริพาชกคนใดคนหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้
ทานไดมีนามวา สามัญญกานี เขารูเดียงสาแลว เห็นยมกปาฏิหาริยของพระศาสดา เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว บวชในพระศาสนาแลว เรียนกรรมฐาน
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อันเหมาะแกจริต ยังฌานใหเกิดแลว กระทําฌานใหเปนบาท เจริญวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเลื่อมใส ไดถวายเตียงหลังหนึ่ง แดพระผูม-ี
พระภาคเจา ผูเปนเชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่
พระนามวา วิปสสี ดวยมือของตน เราไดยานชาง
ยานมา และยานทิพย เราไดบรรลุธรรมเปนทีส่ ิ้น
อาสวะ ก็เพราะการถวายเตียงนั้น ในกัปที่ ๙๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายเตียงใด ดวยการถวายเตียงนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเตียง. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
สวนปริพาชก ชื่อวา กาติยานะ ผูเปนสหาย (สมัยเปน) คฤหัสถ
ของพระเถระ ไมไดแมเพียงของกินและเครื่องนุงหม เพราะจําเดิมแตพระผูมีพระภาคเจา เสด็จอุบัติขึ้น พวกเดียรถียทั้งหลาย ก็มลี าภและสักการะ
เสื่อมหมด เขาไปหาพระเถระทั้ง ๆ ทีม่ ีเพศเปนอาชีวก ถามวา พวกทาน
ชื่อวาเปนศากยบุตร ถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ เลิศดวยยศ อยางใหญหลวง
ยอมเปนอยูโดยงาย สวนพวกเราตกยาก มีชีวิตลําเค็ญ ความสุขที่เปนปจจุบัน
และความสุขที่มีในสัมปรายภพ จะสําเร็จแกผูปฏิบัติ (ตาม) อยางไรหนอแล
ดังนี้.
ลําดับนั้น พระเถระบอกกับปริพาชกวา ความสุขอันเปนโลกุตระ
อยางเดียวเทานั้น ชื่อวา เปนสุขโดยตรง และสุขนั้นจะมีแกผูปฏิบัติ ปฏิปทา
อันสมควรแกโลกุตรสุขเทานั้น ดังนี้แลว เมื่อจะประกาศความที่โลกุตรสุข
นั้นอันตนไดบรรลุแลว ไดภาษิตคาถาวา
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บุคคลผูต องการความสุข เมื่อประพฤติให
สมควรแกความสุขนั้น ยอมไดความสุข ผูใดเจริญ
อริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘ เปนทางตรง เพื่อ
บรรลุอมตธรรม ผูนั้นยอมไดความสรรเสริญ และ
เจริญดวยยศ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข ความวา ในคาถานี้ ทานประสงค
เอาความสุขที่ปราศจากอามิส. ก็นิรามิสสุขนั้น ก็ไดแกผลสมาบัติ และพระนิพพาน. สมดังคําที่ทานกลาวไววา สมาธินี้ เปนทั้งปจจุบันสุข เปนทั้งสุขวิบาก ในขั้นตอไป และวา พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้.
บทวา สุขตฺโถ ความวา มีความสุขเปนประโยชน คือ มีความตองการ
ดวยความสุข ตามที่กลาวแลว.
บทวา ลภเต ความวา ยอมถึง. ความสุขนี้จะถึงแกผูที่ตองการ
เทานั้น ไมถึงแกบุคคลนอกนี้ ทานกลาววา ตทาจร ประพฤติใหสมควร
แกความสุขนั้น ดังนี้ เพื่อจะแกคําถามที่วา ก็ใครเลาที่ตองการ อธิบายวา
ผูปฏิบัติขอปฏิบัตินั้นดวยปฏิบัติอันใด ประพฤติโดยเอื้อเฟอ เพื่อขอปฏิบัตินั้น
ผูนั้นจะไดความสุขที่ประพฤติใหสมควรแกขอปฏิบัตินั้นอยางเดียวก็หามิไดโดย
ที่แทจะประสบเกียรติอีกดวย ไดแกบรรลุถึงชื่อเสียง คือ ความเปนผูมียศแผไป
ในที่ลับหลัง โดยนัยมีอาทิวา เปนผูมีศีล มีกายกรรมวจีกรรมบริสุทธิ์ดวยดี
มีอาชีวะบริสุทธิ์ดวยดี เปนผูมีความเพง เปนผูประกอบแลวดวยฌาน แมดวย
ประการฉะนี้.
บทวา ยสสฺส วฑฺฒติ ความวา ยศกลาวคือความยกยองสรรเสริญคุณ
ในที่ตอหนา และยศกลาวคือความถึงพรอมดวยบริวาร ยอมเพิ่มพูนแกผูนั้น.
บัดนี้ พระเถระ เมื่อจะแสดงประโยชนที่กลาวไว โดยความเปนของสามัญวา
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ตทาจร โดยสรุป จึงกลาววา ผูใดเจริญอริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘
เปนทางตรง เพื่อบรรลุอมตธรรม ผูนั้นยอมไดความสรรเสริญและเจริญ
ดวยยศ ดังนี.้
ความของพระคาถานั้น มีดังนี้ บุคคลใด ยอมเจริญปฏิปทาอันเปน
เหตุใหถึงความดับทุกข อันชื่อวา อริยะ เพราะอรรถวาบริสุทธิ์ เพราะไกล
จากกิเลสทั้งหลาย และเพราะอรรถวากระทําความเปนพระอริยะแกผูปฏิบตั ิอยู
ชื่อวาประกอบดวยองค ๘ เพราะเปนที่ประชุมแหงมรรคมีองค ๘ มีสัมมาทิฏฐิ
เปนตน ชื่อวา อัญชสะ ดวยอรรถวาไมคด เพราะเปนขอปฏิบัติกลาง ๆ
ที่เวนจากสวนสุด ๒ อยาง ชื่อวา ตรง เพราะละความคดทางกายเปนตนได
ชื่อวา มรรค เพราะอรรถวา ผูตองการพระนิพพานพึงดําเนินไป และเพราะ
อรรถวา ฆากิเลสไปดวย เดินไปดวย เพื่อถึง คือ บรรลุอมตธรรม คือ
อสังขตธาตุ ไดแก ใหเกิดและเจริญขึ้นในสันดานของตน บุคคลนั้น ทาน
เรียกวา สุขตฺโถ ตทาจร (บุคคลผูตองการความสุข เมื่อประพฤติให
สมควรแกความสุขนั้น ) ดังนี้. ปริพาชกฟงคาถานั้นแลว มีใจเลื่อมใส
แลวบวช ปฏิบัติอยูโดยชอบ เจริญวิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัตตอกาล
ไมนานนัก. คาถาทั้งสองนี้แหละไดเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาสามัญญิกานิเถรคาถา
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๖. กุมาปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุมาบุตรเถระ
[๑๗๓] ไดยนิ วา พระกุมาบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
การฟงเปนความดี ความประพฤติมักนอยเปน
ความดี การอยูโดยไมหวงใยเปนความดีทุกเมื่อ การถามสิ่งที่เปนประโยชนเปนความดี การทําตามโอวาท
โดยเคารพ เปนความดี กิจมีการฟงเปนตนนี้ เปน
เครื่องสงบของผูไมมีกังวล.
อรรถกถากุมาปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระกุมาบุตรเถระ เริม่ ตนวา สาธุ สุต. เรื่องราวของ
ทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เปนดาบสผูนุงหมหนึ่งเสือ อยูในราช
อุทยาน ณ พันธุมตีนคร เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี
เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว ไดถวายน้ํามันสําหรับนวดพระบาท.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทวโลก. จําเดิมแตนั้นมา ทานก็
ทองเที่ยวอยู เฉพาะในสุคติภพเทานั้น บังเกิดในตระกูลคหบดี ในเวฬุกัณฏกนคร แควนอวันตี ในพุทธุปบาทกาลนี้. คนทั้งหลายไดขนานนามเขาวา
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นันทะ. สวนมารดาของนันทกุมารนี้ ชื่อวา กุมา. ดวยเหตุนั้น เขาจึงมี
ชื่อปรากฏวา กุมาปุตตะ. เขาฟงธรรมในสํานักของทานพระสารีบุตร ไดความ
เลื่อมใสแลวบวช กระทําบุรพกิจเสร็จแลว บําเพ็ญสมณธรรมอยูที่ทายภูเขา
ไมสามารถจะยังคุณพิเศษใหเกิดขึ้นได เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรม
ชําระกรรมฐานแลว อยูในที่ ๆ เปนสัปปายะ ยังวิปสสนาใหเจริญแลว
กระทําใหแจงพระอรหัต. สมดังคาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราอยูใกลพระราชอุทยาน ในพระนครพันธุมดี
ครั้งนั้นเรานุงหนังเสือเหลือง ถือคณโฑน้ํา เราไดพบ
พระสยัมภูพทุ ธเจา ผูปราศจากกิเลสธุลี ผูไมทรงพาย
แพอะไร ๆ มีความเพียรเผากิเลส มีพระหฤทัยแนว
แน มีปกติเพงพินิจ ยินดีในฌาน เปนนักบวชผูสําเร็จ
ความประสงคทั้งปวง ขามพนโอฆะแลว ไมมีอาสวะ
ครั้นเราพบแลวก็เลื่อมใสโสมนัส ไดถวายน้ํามัน
สําหรับนวด. ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวาย
น้ํามันสําหรับนวด ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงน้ํามันสําหรับนวด. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว เห็นภิกษุทั้งหลายมีรางกายกํายํา
ล่ําสันเปนอันมาก ในปา กลาวสอนภิกษุเหลานั้นอยู เมื่อจะประกาศความที่
พระศาสนาเปนนิยยานิกธรรม จึงไดภาษิตคาถาวา
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การฟงเปนความดี ความประพฤติมักนอยเปน
ความดี การอยูโดยไมมีหวงใย เปนความดีทุกเมื่อ
การถามสิ่งที่เปนประโยชนเปนความดี การทําตาม
โอวาทโดยเคารพ เปนความดี กิจมีการฟงเปนตนนี้
เปนเครื่องสงบของผูไมมกี ังวล ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ แปลวา เปนความดี. บทวา สุต
แปลวา การฟง. ก็ฟงกถาวัตถุ ๑๐ อันปฏิสังยุตดวยความเปนผูมีความปรารถนา
นอยเปนตน โดยพิเศษอันเขาไปอาศัยพระนิพพานนั้นแล ทานประสงคเอา
แลวในคาถานี้.
บทวา สาธุ จริตก ความวา ความประพฤติมีความมักนอยเปนตน
นั้นแหละ ทีป่ ระพฤติแลว เปนความดี อธิบายวา ความประพฤติดีนั้นแหละ
ทานเรียกวา จริตกะ. พระเถระแสดงพาหุสัจจะ และความปฏิบัติอันสมควร
แกพาหุสัจจะนั้น วาเปนความดี แมดวยบททั้งสอง.
บทวา สทา ความวา ในกาลทั้งปวง คือในกาลที่เปนพระนวกะ
มัชฌิมะ และเถระ หรือในขณะแหงอิริยาบถทั้งปวง.
บทวา อนิเกตวิหาโร ความวา กามคุณ ๕ หรือธรรมคืออารมณ
๖ อันเปนโลกิยะ ชื่อวา นิเกตะ เพราะอรรถวาเปนที่ตั้ง โดยเปนที่อยูอาศัย
ของกิเลสทั้งหลาย. เหมือนอยางที่ทานกลาวไววา ดูกอนคฤหบดี ผูที่มีความ
ผูกพันในเบญจกามคุณที่มีรูปเปนนิมิต อยางกวางขวาง เรากลาววา นิเกตสารี
ดังนี้เปนอาทิ ขอปฏิบัติเพื่อจะละเบญจกามคุณเหลานั้น ชื่อวา อนิเกตวิหาโร.
บทวา อตฺถปุจฺฉน ความวา การถามของผูที่อยากจะรูความนั้น
เขาไปหากัลยาณมิตร แลวถามถึงประโยชน อันตางดวยทิฎฐธัมมิกประโยชน
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สัมปรายิกประโยชน และปรมัตถประโยชน หรือการถามถึงประโยชนของ
สภาวธรรม ตางโดยกุศลเปนตน โดยนัยมีอาทิวา ขาแตทานผูเจริญ อะไร
เปนกุศล อะไรเปนอกุศล อะไรมีโทษ อะไรไมมีโทษ ดังนี้ ชื่อวา การ
ถามสิ่งที่เปนประโยชน.
บทวา ปทกฺขิณกมฺม ความวา ก็ครั้นถามสิ่งที่เปนประโยชนนั้น
แลว ตั้งอยูในโอวาทของทาน โดยความเคารพ ชื่อวา เปนการปฏิบัติชอบ.
บทวา สาธุ แมในคาถานี้พึงนํามาประกอบเขาดวย.
บทวา เอต สามฺ ความวา การฟงใดที่ทานกลาวไวโดยนัยมี
อาทิวา สาธุ สุต ดังนี้ ก็ดี ความประพฤติมักนอยใดก็ดี การอยูโดย
ไมมีหวงใยใดก็ดี การถามสิ่งที่เปนประโยชนใดก็ดี การกระทําตามโอวาท
โดยเคารพใดก็ดี นี้เปนเครื่องหมายของสมณะ คือ บงถึงความเปนสมณะ.
เพราะความเปนสมณะ ยอมมีดวยปฏิปทานี้เทานั้น ไมมีดวยปฏิปทาอื่น ฉะนั้น
บทวา สามฺ จึงเปนชื่อของมรรคและผลโดยตรง. ก็หรือขอปฏิบัตินี้
ชื่อวา อปณณกปฏิปทา (ขอปฏิบัติที่ไมผิด) สําหรับภิกษุนั้น. ก็คุณคือ
เครื่องหมายแหงความเปนสมณะนี้นั้น ยอมเกิดมีแกภิกษุเชนใด เพื่อจะแสดง
ภิกษุเชนนั้น ทานจึงกลาววา อกิฺจนสฺส (ผูไมมีกังวล) ดังนี้ ไดแก
ผูไมเขาไปยึดถือเกี่ยวของ อธิบายวา เวนจากการถือครอบครองสมบัติ
มี นา สวน เงิน ทอง ทาสี และทาสเปนตน.
จบอรรถกถากุมาปุตตเถรคาถา
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๗. กุมาปุตตสหายเถร คาถา
วาดวยคาถาของพระกุมาบุตรสหายเถระ
[๑๗๔] ไดยนิ วา พระกุมาบุตรสหายเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยาง
นี้วา
ภิกษุทั้งหลายไมสํารวม กาย วาจา ใจ พากัน
เที่ยวไปสูชนบทตาง ๆ ทอดทิ้งสมาธิ การเที่ยวไปสู
แควนตาง ๆ จักสําเร็จประโยชนอะไรเลา เพราะฉะนั้น
ภิกษุพึงกําจัดความแขงดี อยาใหมิจฉาวิตกและกิเลส
มีตัณหาเปนตนครอบงํา พึงเจริญฌาน.
อรรถกถากุมาปุตตสหายเถรคาถา
คาถาของทานพระกุมาบุตรสหายเถระ เริ่มตนวา นานาชนปท
ยนฺติ. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
เขาไปสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือน
มีตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ
ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูแลว เขาไปสูปา ตัดทอนไมเปน
อันมาก ทําไมเทาถวายสงฆ. และเขาการทําบุญตามสมควรแกสมบัติอยางอื่น
(อีก) แลวเกิดในหมูเทพ จําเดิมแตนั้นก็ทองเที่ยวอยูในสุคติอยางเดียวเทานั้น
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เกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง ในเวฬุกัณฎกนคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมีนามวา
" สุทันตะ". อาจารยบางพวกเรียกวา "วาสุละ". เขาเปนสหายรักของทาน
พระกุมาบุตรเถระ (เคย) ทองเที่ยว (มาดวยกัน ) ฟงขาววา กุมาบุตรกุมาร
บวชแลว คิดวา ก็กุมาบุตรกุมารบวชแลวในพระธรรมวินัยใด ธรรมวินัย
นั้นคงไมต่ําตอยเปนแน ดังนี้แลว ดวยความผูกพันในทานพระกุมาบุตรเถระ
ผูเคยเปนสหายรักนั้น ก็มีความประสงคจะบวชแมดวยตนเอง เขาไปสูสํานัก
ของพระบรมศาสดาแลว. พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขาแลว เขาเกิดมี
ฉันทะในบรรพชาเหลือประมาณ บวชแลว เปนผูข วนขวายในภาวนาอยูทายภูเขา
รวมกับพระกุมาบุตรเถระนั่นแหละ. ก็โดยสมัยนัน้ ภิกษุมากรูปดวยกัน เที่ยว
จาริกไปยังชนบท ในชนบทตาง ๆ ไปบาง มาบาง เขาไปถึงที่นั้นแลว.
ดวยเหตุนั้น จึงเกิดโกลาหลขึ้นที่ทายภูเขานั้น. พระสุทันตเถระเห็นดังนั้น ก็
เกิดความสลดใจวา ภิกษุเหลานี้ บวชในพระศาสนาที่เปนนิยยานิกธรรม
ระเริงไปกับวิตกในชนบท ยอมทําจิตที่เปนสมาธิใหเคลื่อนคลาด กระทําความ
สังเวชนั้นแหละใหเปนขอสับ ฝกจิตของตนไดภาษิตคาถาวา
ภิกษุทั้งหลายไมสํารวม กาย วาจา ใจ พากัน
เที่ยวไปสูชนบทตาง ๆ ทอดทิ้งสมาธิ การเที่ยวไปสู
แควนตาง ๆ จักสําเร็จประโยชนอะไรเลา เพราะ
ฉะนั้น ภิกษุพึงกําจัดความแขงดี อยาใหมิจฉาวิตก
และกิเลส มีตัณหาเปนตนครอบงํา พึงเจริญฌาน
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นานาชนปท ไดแกชนบทที่แตกตางกัน
ลักษณะตาง ๆ กัน. อธิบายวา ไดแกแควนเปนอเนก มีแควนกาสี และ
แควนโกศลเปนตน.
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บทวา ยนฺติ แปลวา ยอมไป. บทวา วิจรนฺตา ความวา
เที่ยวจาริกไปสูชนบท ดวยสามารถแหงวิตก มีอาทิวา ชนบทโนนหาภิกษา
ไดงาย หาอาหารไดงาย ชนบทโนนปลอดภัย ไมมีโรค.
บทวา อสฺญตา ความวา ชื่อวามีจิตไมสํารวมแลว เพราะละไมได
ซึ่งวิตกในชนบทนั้นนั่นแหละ.
บทวา สมาธิฺจ วิราเธนฺติ ความวา และชื่อวายังสมาธิ อันตาง
ดวยอุปจารสมาธิ และอัปปนาสมาธิ อันเปนพื้นฐานของอุตริมนุสธรรม
แมทั้งปวงใหเคลื่อนคลาด. จ ศัพทใชในอรรถ แหงความสรรเสริญ. เมื่อไมได
บรรลุสมาธิที่ยังไมไดบรรลุ เพราะไมมีโอกาสเพื่อจะเพง โดยมัวทองเที่ยวไป
ระหวางประเทศ ทั้งยังชื่อวา ทําสมาธิที่ถึงแลวใหเคลื่อนคลาด เพราะเสื่อมไป
โดยยังไมถึงความชํานาญ.
บทวา สุ ในบาทคาถาวา กึสุ รฏจริยา กริสสฺ ติ เปนเพียง
นิบาต. พระเถระเมื่อจะตําหนิ จึงกลาววา การทองเที่ยวไปสูแวนแควน คือ
ทองเที่ยวไปตามชนบท ของภิกษุผูเปนอยางนี้ จักกระทําอะไรได คือ จักยัง
ประโยชนอยางไหนใหสําเร็จ เพราะเปนสิ่งไรประโยชน.
บทวา ตสฺมา ความวา เพราะการเที่ยวไปสูประเทศอื่นเชนนี้ ยอมไม
นําประโยชนมาใหแกภิกษุ ทั้งยังชื่อวา นําซึ่งความฉิบหายมาใหโดยแทแล
เพราะทําใหพลาดจากสมบัติทั้งหลาย.
บทวา วิเนยฺย สารมฺภ ความวา กําจัดคือเขาไปสงบระงับความ
แข็งดี อันไดแกความเศราหมองแหงจิตที่บังเกิดขึ้น ดวยสามารถแหงความ
ยินดีในประเทศที่อยู ดวยการพิจารณาอันสมควรแกความเศราหมองแหงจิตนั้น.
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บทวา ฌาเยยฺย ความวา พึงเพงดวยฌานแมทั้งสองอยาง คือ
อารัมมณูปนีชฌาน และลักขณูปนิชฌาน.
บทวา อปุรกฺขโต ความวา ไมยอมใหมิจฉาวิตก หรือกิเลสมีตัณหา
เปนตนครอบงําได. อธิบายวา ไมเขาไปสูอํานาจแหงกิเลสเหลานั้น พึงกระทํา
ไวในใจ เฉพาะกรรมฐานอยางเดียว.
ก็พระเถระครั้นกลาวอยางนี้แลว กระทําความสังเวชนั้นแหละใหเปน
ขอสับ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ครั้งนั้น เราเขาไปยังปาใหญ ตัดเอาไมไผมา
ทําเปนไมเทา ถวายแดพระสงฆ เรากราบไหวทาน
ผูมีวัตรอันงาม ดวยจิตเลื่อมใสนั้น เราถวายไมเทาแลว
เดินบายหนาไปทางทิศอุดร ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายไมเทาใดในกาลนั้น ดวยการถวายไมเทา
นั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายไมเทา
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระนี้ กระทําเนื้อความใดใหเปนขอสับ บรรลุพระอรหัตแลว
ทานตั้งใจเฉพาะเนื้อความนี้เทานั้น ถึงบรรลุพระอรหัตแลว ก็ไดกลาว
คาถานี้แหละ. เพราะเหตุนั้น การกลาวคาถานั้นแหละ จึงเปนการพยากรณ
พระอรหัตของพระเถระนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถากุมาปุตตสหายเถรคาถา
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๘. ควัมปติเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระควัมปติเถระ
[๑๗๕] ไดยนิ วา พระควัมปติเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย พากันนอบนอม
พระควัมปติ ผูหามแมน้ําสรภูใหหยุดไหลไดดวยฤทธิ์
ไมติดอยูในกิเลส และตัณหาไร ๆ ไมหวั่นไหวตอสิ่ง
อะไรทั้งสิ้น เปนผูผานพนเครื่องของทั้งปวง เปน
มหามุนี ผูถึงฝงแหงภพ.
อรรถกถาควัมปติเถรคาถา
คาถาของทานพระควัมปติเถระเริ่มตนวา โย อิทฺธยิ า สรภุ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เห็นพระพุทธเจา ทรงพระนามวา สิขี
มีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวยดอกไม. ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดใน
เทวโลก กระทําบุญไวมากอยาง ใหสรางฉัตร และไพรที ไวบนเจดียของ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา โกนาคมนะ. ก็ทานบังเกิดในเรือนมี
ตระกูลแหงใดแหงหนึ่ง ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
กัสสปะ. ก็ในตระกูลนั้น ไดมีฝูงโคเปนอันมาก. พวกนายโคบาลก็เฝารักษา
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ฝูงโคนั้น ถึงมาณพผูนี้ ก็เที่ยวตรวจดูกิจกรรมที่พวกนายโคบาลขวนขวาย
ประกอบแลว ทุกซอกมุมในฝูงโคนั้น. เขาเห็นพระเถระผูขีณาสพรูปหนึ่ง
เที่ยวบิณฑบาตในบาน แลวทําภัตกิจนอกบาน ณ ประเทศแหงหนึ่งทุก ๆ วัน
คิดวา พระคุณเจาจักลําบาก ดวยความรอนของแดด ดังนี้ จึงใหยกทอนซึก
๔ ทอน มาวางซอนกิ่งซึก ๔ กิ่ง บนตนซึกเหลานั้น ไดกระทําสาขามณฑป
ถวายแลว. สวนอาจารยบางพวกกลาววา ปลูกตนซึกไวใกลมณฑป เพือ่ จะ
อนุเคราะหเขา พระเถระจึงนั่งใตตนซึกนั้นทุก ๆ วัน.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาจุติจากมนุษยโลกนั้นแลว บังเกิดในวิมานชั้น
จาตุมหาราชิกะ. ปาไมซึกใหญอันระบุถึงกรรมเกาของเขาเกิดใกลประตูวิมาน
มีดอกไมเหลาอื่นที่สมบูรณดวยสีและกลิ่น เขาไปชวยเสริมความงามทุกฤดูกาล
ดวยเหตุนั้น วิมานนั้นจึงปรากฏนามวา " เสรีสกวิมาน". เทวบุตรนั้นทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ตลอดพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้
เปนผูมีชื่อวา ควัมปติ ในบรรดาสหายผูเปนคฤหัสถทั้ง ๔ ของพระยสเถระ
สดับวา ทานพระยสบวชแลว จึงไดไปยังสํานักของพระผูมีพระภาคเจาพรอม
ดวยสหายของตน. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขาแลว ในเวลาจบพระธรรมเทศนา เขาดํารงอยูในอรหัตผล พรอมดวยสหายทั้งหลาย. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อกอนเราเปนพรานเนื้อเที่ยวอยูในปา ไดพบ
พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ทรงรูจ บธรรมทั้งปวง
เรามีจิตเลื่อมใส โสมนัสในพระพุทธเจาพระองคนั้น
ประกอบไปดวยพระมหากรุณา ทรงยินดีในประโยชน เกื้อกูลสรรพสัตว จึงไดบูชาดวยดอกอัญชัน
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เขียว ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจา
ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เสวยวิมุตติสุขอยูในอัญชนวัน
เมืองสาเกต. ก็โดยสมัยนัน้ พระผูมพี ระภาคเจา พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ
เสด็จไปยังเมืองสาเกต แลวประทับอยูในพระวิหารอัญชนวัน เสนาสนะไมพอ
อาศัย. ภิกษุเปนอันมากพากันนอนที่เนินทราย ริมน้ําสรภู ใกล ๆ พระวิหาร
ครั้งนั้น เมื่อหวงน้ําหลากมาในเวลาเที่ยงคืน พวกสามเณรเปนตน สงเสียงรอง
ดังลั่น. พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบเหตุนั้นแลว สั่งทานพระควัมปติไปวา
ดูกอนควัมปติ เธอจงไปจงสะกด (ขม) หวงน้ําไว ทําใหภิกษุทั้งหลายอยู
อยางสบาย. พระเถระรับพระพุทธดํารัสวา ดีแลวพระเจาขา แลวสะกด
กระแสน้ําใหหยุดดวยกําลังแหงฤทธิ์ หวงน้ํานั้นไดหยุดตั้งอยูดุจยอดเขา แต
ไกลทีเดียว. จําเดิมแตนั้นมา อานุภาพของพระเถระ ไดปรากฏแลวในโลก.
ครั้นวันหนึ่ง พระบรมศาสดาทอดพระเนตรเห็นพระเถระ นัง่ ทามกลางเทวบริษัทจํานวนมาก แลวแสดงธรรมอยู เมื่อจะทรงสรรเสริญพระเถระ เพื่อ
ประกาศคุณของทาน ดวยความอนุเคราะหสัตวโลก จึงไดทรงภาษิตพระคาถาวา
เทวดาและมนุษยทงั้ หลาย พากันนอบนอมพระ
ควัมปติ ผูหา มแมน้ําสรภูใหหยุดไหลไดดวยฤทธิ์
ไมติดอยูในกิเลสและตัณหาไร ๆ ไมหวัน่ ไหวตออะไร
ทั้งสิ้น เปนผูผานพนเครื่องของทั้งปวง เปนมหามุนี
เปนผูถึงฝงแหงภพ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทฺธิยา ไดแก ฤทธิที่สําเร็จดวยอธิฏฐาน.
บทวา สรภุ ไดแก แมน้ําที่มีนามอยางนี้วา สรภู ตามที่กลาวขานเรียกกัน
ในโลก. บทวา อฏเปสิ ความวา บังคับไมใหน้ําไหล คือใหไหลกลับ ให
ตั้งอยูเปนกองน้ําใหญ ดุจยอดเขา.
บทวา อสิโต ตัดบทเปน น สิโต แปลวาไมติดอยู คือเวนจาก
กิเลสเปนที่อาศัย คือตัณหาและทิฏฐิ หรือไมผูกพัน ดวยกิเลสเครื่องผูกพัน
แมไร ๆ เพราะถอนสังโยชนกลาวคือกิเลสเปนเครื่องผูกพันทั้งหมดได ตอ
แตนั้นเทวดาและมนุษยแมทั้งปวง ก็พากันนอบนอมพระควัมปติ ผูชื่อวา
ไมหวั่นไหว เพราะไมมีกิเลสเครื่องหวั่นไหวทั้งหลาย ผูผานพนเครื่องของ
ทั้งปวง นั้นคือผูเชนนั้น ชื่อวาผูพนเครื่องของทั้งปวง เพราะกาวลวงธรรม
เปนเครื่องของคือ ราคะ โทสะ โมหะ มานะ และทิฏฐิเสียไดแลวตั้งอยู
ชื่อวาเปนมหามุนี เพราะเปนมุนีผูอเสกขะ ตอแตนั้น ชื่อวา เปนผูถึงฝง
แหงภพ เพราะถึงพระนิพพาน อันเปนฝงแหงภพ แมทั้งสิน้ อันตางดวย
กามภพ และกรรมภพเปนตน. บทวา เทวา นมสฺสนฺติ ความวา แม
เทวดาทั้งหลาย ยังนอบนอม จะปวยกลาวไปไยถึงสัตวนอกนี้.
ในเวลาจบพระคาถา ธรรมาภิสมัยไดมี แกหมูชนเปนอันมาก. พระ
เถระเมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ก็ไดกลาว คาถานี้แหละ ดวยคิดวา เรา
จักบูชาพระศาสดา ดังนี้.
จบอรรถกถาควัมปติเถรคาถา
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๙. ติสสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระติสสเถระ
[๑๗๖] ไดยนิ วา พระติสสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุรุษถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมที่กระหมอม
แลวรีบรักษาฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพื่อ
ความกําหนัด ยินดีในกามฉันนั้น.
อรรถกถาติสสเถรคาถา
คาถาของทานพระติสสเถระ เริ่มตนวา สตฺติยา วิย โอมฏโ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระ
พุทธเจาองคกอน ๆ เขาไปสั่งสมบุญ อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวใน
ภพนั้น ๆ นําใบไมเกา ๆ ที่โคนไมอันเปนที่ตรัสรู ของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ติสสะ ออกแลวชําระสะสางจนสะอาด. ดวยบุญกรรมนัน้ ทาน
ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนโอรสของพระปตุจฉา ของ
พระผูมีพระภาคเจา ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ โดยนาม มี
ชื่อวา ติสสะ.
ทานบวชตามพระผูมีพระภาคเจา อุปสมบทแลวอยูในราวปา อาศัย
พระชาติ มีการถือตัว มากไปดวยความโกรธ และความคับแคน และมากไป
ดวยการยกโทษเที่ยวไป ไมทําการขวนขวายในสมณะธรรม.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 229

ครั้นในวันหนึ่ง พระศาสดาทรงเล็งเห็นทาน นอนหลับ อาปากอยู
ในที่พักกลางวัน ดวยทิพยจักษุ เสด็จจากพระนครสาวัตถีไปทางอากาศ ประทับ
ยืนอยูในอากาศนั่นเอง เบื้องบนของพระเถระ แผโอภาสไปแลว ยังสติให
เกิดแกพระเถระผูตื่นแลว ดวยโอภาสนั้น เมื่อจะประทานพระโอวาท ตรัส
พระคาถาวา
บุรษุ ถูกแทงดวยหอก หรือไฟไหมที่กระหมอม
แลวรีบรักษาฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพื่อ
ละความกําหนัดยินดีในกาม ฉันนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺติยา นี้ เปนหัวขอเทศนา. อธิบายวา
ไดแก ศาสตรา ที่มีคมขางเดียวเปนตน. บทวา โอมฏโ แปลวา ประหาร
แลว. อธิบายวาเครื่องประหารมี ๔ อยางคือ โอมัฏฐะ ๑ อุมมัฏฐะ ๑
มัฏฐะ ๑ วิมัฏฐะ ๑.
ในบรรดาเครื่องประหาร ๔ อยางนั้น เครื่องประหารที่ตั้งอยูขางบน
ใหหนาคว่ําลง ชื่อวา โอมัฏฐะ. เครื่องประหารที่ตั้งอยูขางลาง ใหหนาหงาย
ขึ้น ชื่อวา อุมมัฏฐะ. เครื่องประหารที่แทงทะลุไป ดุจลิ่ม และเข็ม ชื่อวา
มัฏฐะ. เครื่องประหารที่เหลือแมทุกอยาง ชื่อวา วิมัฏฐะ.
แตในที่นี้ ทรงหมายถึง เครื่องประหารชื่อวา โอมัฏฐะ อธิบายวา
เครื่องประหารชื่อ โอมัฏฐะนั้น ทารุณกวาทุก ๆ อยาง เปนหอกที่ถอนขึ้นได
ยาก แกไขเยียวยาไดยาก มีโทษในภายในทําใหน้ําเหลืองและเลือดตกใน.
น้ําเหลืองและเลือดที่ไมไหลออกจะ (จับเปนกอน) ปดปากแผล แลวตั้งอยู.
ผูประสงคจะเอาน้ําเหลืองและเลือดออก ตองมัดตัวติดกับเตียงใหนอนหอยหัว.
สัตวทั้งหลายยอมถึงตาย หรือทุกขปางตาย. บทวา ฑยฺหมาเน แปลวา
อันไฟเผาอยู. บทวา มตฺถเก แปลวา บนศีรษะ.
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ทานกลาวอธิบายวา บุรุษผูถูกแทงดวยหอก ยอมปรารภความเพียร
เพื่อถอนหอกออก และทําการเยียวยารักษาแผล คือประกอบความพยายาม
เชนนั้น พากเพียรไป ฉันใด หรือเปรียบเหมือน เมื่อถูกไฟไหนกระหมอม
บุรุษผูถูกไหมศีรษะ ยอมเพียรพยายามเพื่อจะดับไฟนั้น คือกระทําความ
พยายามเชนนั้น ฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกัน พึงเปนผูมีสติ คือไมประมาท
เพื่อจะละกามราคะ ไดแก พึงเปนผูมีความอุสาหะอยางเหลือเกิน อยู.
พระผูมีพระภาคเจา เมื่อทรงประทานโอวาท เพื่อความเขาไปสงบ
ระงับความโกรธและความคับแคน แกพระเถระนั้นอยางนี้แลว ทรงยังเทศนา
ใหจบลง ดวยอดคือการละกามราคะ เพราะตั้งอยูในฐานอันเดียวกัน. พระ
เถระฟงพระคาถานั้นแลว เปนผูมีใจสังเวช หมั่นขวนขวายในวิปสสนาอยูแลว.
พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของทานแลว ทรงแสดงติสสเถรสูตร ในสังยุตตกนิกาย. ในเวลาจบเทศนา พระเถระดํารงอยูในพระอรหัตผลแลว. สม
ดวยคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
เราเสวยยศทั้งสองอยาง ในเทวโลกและมนุษยโลก ในอวสาน เราไดบรรลุศิวโมกขมหานฤพานอัน
ยอดเยี่ยม บุรุษใดประสบบุญ เพราะเจาะจงพระสัมมาสัมพุทธเจา หรือโพธิพฤกษ ของพระศาสดาพระองค
นัน้ สําหรับบุรุษเชนนั้น สิ่งอะไรเลาที่เขาจะหาได
ยาก เขายอมเปนผูยิ่งใหญกวาคนอื่น ๆ ในเพราะ
มรรคผลนิกายเปนที่มา และคุณคือฌานและอภิญญา
ไมมีอาสวะ ยอมปรินิพพาน. เมื่อกอนเรามีใจยินดี
เก็บเอาใบโพธิ์ไปทิ้ง จึงเปนผูเพรียบพรอม ดวยองค
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๒๐ ประการ นี้ทุกทิพาราตรีกาล เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ไดกลาวคาถานั้นแหละ เพื่อบูชาพระบรมศาสดา.
จบอรรถกถาติสสเถรคาถา
๑๐. วัฑฒมานเถรคาถา
วาดวยคาถาของวัฑฒมานเถระ
[๑๗๗] ไดยนิ วา พระวัฑฒมานเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุรุษที่ถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมที่กระหมอม แลวรีบรักษาฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ
เพื่อละความกําหนัดยินดีในภพ ฉันนัน้ .
จบวรรคที่ ๔
อรรถกถาวัฑฒมานเถรคาถา
คาถาของทานพระวัฑฒมานเถระ. เริ่มตนวา สตฺติยา วิย โอมฏโ. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา แมพระเถระนี้ ก็ไดเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ใน
พระพุทธเจาองคกอน ๆ ในกัปที่ ๙๒ นับแตภัทรกัปนี้ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ติสสะ บังเกิดในเรือนมีตระกูล ถึง
ความเปนผูรูแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ติสสะ เสด็จเที่ยว
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บิณฑบาตอยู เปนผูมีจิตเลื่อมใสแลว ถวายผลมะมวงที่สุกงอมหลุดออกจากขั้ว.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทวโลก สั่งสมบุญกรรมสม่ําเสมอ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในตระกูลเจาลิจฉวี ในพระนครไพศาลี. ทานไดมีนามวา
วัฑฒมานะ.
เขาเจริญวัยแลว เปนผูมศี รัทธา เลื่อมใส เปนทายก ยินดีในทาน
เปนการก เปนสังฆอุปฏฐาก เมื่อพระศาสดาตรัสสั่งใหกระทําการคว่ําบาตร
ในเพราะความผิดเห็นปานนั้น เปนประดุจวา เหยียบไฟ ยังพระสงฆใหยก
โทษแลว ยังกรรมใหเขาไปสงบระงับแลว เปนผูเกิดความสังเวช บวชแลว
ก็ครั้นทานบวชแลว ไดเปนผูถูกถิน่ มิทธะ ครอบงําอยูแลว. พระศาสดา
เมื่อจะใหทานสลดใจ จึงตรัสพระคาถาวา
บุรษุ ที่ถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมที่กระหมอม แลวรีบรักษาฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ
เพื่อละความกําหนัดยินดีในภพฉันนัน้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภวราคปฺปหานาย ความวา เพื่อละ
เสียซึ่ง ภวราคะ รูปราคะ และอรูปราคะ. แมถา ยังละสังโยชนที่เปนไปใน
ภายในไมไดแลว ชื่อวา จะละสังโยชนที่เปนไปในภายนอกได ไมมีก็จริง
แตถึงอยางนั้น แมการละโอรัมภาคิยสังโยชน ก็ยอมชื่อวาอันพระผูมีพระภาคเจา
ตรัสไวแลว ดวยกลาวถึงการละอุทธัมภาคิยสังโยชน เพราะมีในลําดับตาง ๆ
กัน. อีกอยางหนึ่ง เพราะเหตุที่อุทธัมภาคิยสังโยชน อันพระอริยบุคคลบาง
พวก แมจะตัดขาดโอรัมภาคิยสังโยชนไดแลว ก็ยังละไดยาก ฉะนั้น พระผูมี
พระภาคเจา เมื่อจะทรงแสดงเฉพาะสังโยชนที่ละไดยาก จึงตรัสการละ
อุทธัมภาคิยสังโยชนแมทั้งหมดไว ดวยการละภวราคะเปนสําคัญ เพราะเปน
ของละไดโดยงาย.
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อีกอยางหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้ ดวยสามารถแหงอัธยาศัย
ของพระเถระนั้นเอง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาวัฑฒมานเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๔
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระคหวรตีริยเถระ ๒. พระสุปปยเถระ ๓. พระโสปากเถระ
๔. พระโปสิยเถระ ๕. พระสามัญญกานิเถระ ๖. พระกุมาบุตรเถระ
๗. พระกุมาบุตรเถรสหายเถระ ๘. พระควัมปติเถระ ๙. พระติสสเถระ
๑๐. พระวัฑฒมานเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๕
๑. สิรวัฑฒเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสิริวัฑฒเถระ
[๑๗๘] ไดยนิ วา พระสิรวิ ัฑฒเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
สายฟาแลบ สองแสงลอดเขาไป ตามชองแหง
ภูเขาเวภาระ และภูเขาปณฑวะ ฉันใด ภิกษุผูเปน
บุตรแหงพระพุทธเจาผูคงที่ ไมมีผูเปรียบปาน อยูใน
ชองแหงภูเขา เจริญฌานอยูก็ฉันนั้น.

วรรควรรณนาที่ ๕
อรรถกถาสิริวัฑฒเถรคาถา
คาถาของทานพระสิริวัฑฒเถระเริ่มตนวา วิวรมนุปตนฺติ วิชฺชุตา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันการทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ บังเกิด
ในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรง
พระนามวา วิปสสี กระทําการบูชาดวยดอกหงอนไก ดวยบุญกรรมนั้นไป
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บังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในสุคติภพนั่นแหละ
เกิดในตระกูลพราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติ ในพระนครราชคฤห ใน
พุทธุปบาทกาลนี้. เขาไดมีนามวา "สิริวัฑฒะ".
สิริวัฑฒกุมาร เจริญวัยแลว เกิดความเลื่อมใสในพระบรมศาสดา
และในพระสัทธรรม ในสมาคมของพระเจาพิมพิสาร บวชแลว เพราะสมบูรณ
ดวยเหตุ. ก็ครั้นทานบวชแลว กระทําบุพกิจเสร็จแลว เปนผูขวนขวายใน
กรรมฐาน อยูในถ้ําของภูเขา ในราวปาแหงใดแหงหนึ่ง ไมไกลจากภูเขา
เวภารบรรพต.
ก็ในสมัยนั้น ฝนนอกฤดูเริ่มตั้งเคาขึ้นหนาแนน. สายฟาแลบแผไปทั่ว
ดุจจะลอดเขาไปสูชองเขา. ความรอนในฤดูรอน ของพระเถระผูถูกความรอน
ในฤดูรอนครอบงํา ก็สงบลง เพราะลมที่พัดเมฆลอยไปเปนกลุมใหญ. จิต
ไดเปนเอกัคคตารมณ เพราะไดฤดูเปนที่สบาย. พระเถระมีจิตตั้งมั่นแลว
ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว
ในอปทานวา
พระสัพพัญูผูเปนนายกของโลก เชนกับดวย
ทองคําอันล้ําคา พระองคเปนผูนําของโลก
เสด็จลงสระน้ําสรงสนานอยู เรามีจิตเบิกบานมีใจ
โสมนัส ไดถือเอาดอกหงอนไกไปบูชา แดพระสัพพัญู พระนามวา วิปส สี ผูจอมประชา ผูคงที่ ใน
กัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย
ดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๒๗ แตภัทรกัปนี้ ไดมี
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พระเจาจักรพรรดิ ทรงพระนามวา ภิมรถะ ทรง
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะเปลงอุทาน อันเนื่องดวยตน
โดยอางถึงพระอรหัตผล ไดภาษิตคาถาวา
สายฟาแลบ สองแสงลอดเขาไปตามชองแหง
ภูเขาเวภาระและภูเขาปณฑวะ ฉันใด ภิกษุผูเปนบุตร
แหงพระพุทธเจาผูคงที่ ไมมีผูเปรียบปราน อยูใน
ชองแหงภูเขาเจริญฌานอยู ฉันนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิวร ไดแก ชองที่มีในระหวาง คือ
ตรงกลาง. บทวา อนุปตนฺติ ความวา ตกไป คือเปนไปในลักษณะคลอยตาม.
อธิบายวา สวางจา. ก็ทชี่ ื่อวาความเปนไปของสายฟา ก็คือฟาแลบนั่นเอง.
เพราะประกอบอนุศัพทเขาไป ในบทวา วิวร นี้ จึงใชเปนทุติยาวิภัตติ เหมือน
ในประโยควา รุกขฺ มนุวชิ ฺโชตนฺติ (สายฟาแลบไปตามชองตนไม).
บทวา วิชฺชลุ ตา แปลวา สายฟา. บทวา เวภารสฺส จ ปณฺฑวสฺส
จ ประกอบความวา สองแสงลอดเขาไปตามชองแหงภูเขาเวภาระ และปณฑวะ.
บทวา นควิวรคโต ความวา เขาไปสูชองแหงภูเขา คือถ้ําของภูเขา.
บทวา ฌายติ ความวา เพงดวยอารัมมณูปนิชฌาน และลักขณูปนิชฌาน
คือเมื่อขวนขวายสมถะและวิปสสนา ชื่อวา ยอมยังฌานใหเจริญ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 237

บทวา ปุตฺโต อปฺปฏิมสฺส ตาทิโน ความวา เปนบุตรผูเกิด
แตพระอุระ ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ผูไมมีที่เปรียบ คือ เวนจาก
ขอเปรียบเทียบ ดวยความถึงพรอมแหงธรรมกาย มีกองแหงศีลเปนตน และ
ดวยความถึงพรอมแหงรูปกาย ชื่อวาผูคงที่ เพราะถึงพรอมดวยลักษณะของผู
คงที่. พึงทราบความวา ก็ดวยคําวา ปุตฺตศัพท ในคาถานี้นั่นแล ชื่อวาเปนอัน
พระเถระพยากรณพระอรหัตผลแลว เพราะแสดงถึงความที่คนเปนผูเกิดตาม
พระบรมศาสดา.
จบอรรถกถาสิริวัฑฒเถรคาถา
๒. ขทิรวนิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระขทิรวนิยเถระ
[๑๗๙] ไดยนิ วา พระขทิรวนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนสามเณรหลา อุปหลา สีลุปหลา เธอทั้ง
สามเปนผูมีสติเฉพาะหนาอยูหรือ พระสารีบุตรผูเปน
ลุงของพวกทาน มีปญญาวองไว หยั่งรูเหตุผลได
โดยถูกตอง แมนยํา เปรียบดังนายขมังธนูผูชํานาญ
ยิงปลายขนทรายมาแลว.
*

* พมา และอังกฤษวา สามเณรชื่อ จาลา อุปจาลาและสีสูปวาจา.
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อรรถกถาขทิรวนิยเรตเถรคาถา
คาถาของทานพระขทิรวนิยเรวตเถระ เริ่มตนวา จาเล อุปจาเล.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกายของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
พระเถระนี้เกิดในตระกูลของนายเรือประจําทา ณ เมืองหงสาวดี ทํางานอยู
ในเรือประจําทา ณ ทาน้ําชื่อวา ปยาคะ วันหนึ่งเห็นพระผูมีพระภาคเจา
พรอมดวยหมูสาวก เสด็จไปสูฝงแมน้ําคงคา เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว ประกอบ
เรือขนาน สงเสด็จพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยสาวกใหถึงฝงโนน แลวเห็น
ภิกษุรูปหนึ่ง อันพระศาสดาทรงแตงตั้งไว ในต่ําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ กวา
บรรดาภิกษุผูอยูในปา ตั้งความปรารถนาเพื่อไดตําแหนงนั้น บําเพ็ญมหาทาน
ถวายพระผูมีพระภาคเจา และภิกษุสงฆ.
ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงพยากรณความปรารถนาของเขาวาไมเปน
หมัน. จําเดิมแตนั้น เขาบําเพ็ญกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวใน
ภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธุปบาทกาลนี้
เกิดในตองของนางพราหมณี ชื่อวา รูปสารี ในนาลกคาม แควนมคธ. มารดา
บิดาของเขามีความประสงคจะผูกพันเขาผูเจริญวัยแลว ดวยเครื่องผูกคือ
เรือน เขาสดับความที่พระสารีบุตรเถระบวชแลว คิดวา พระคุณเจาอุปติสสะ
ผูเปนพี่ใหญของเรา ทิ้งสมบัตินี้ไวบวชแลว เราจักกลืนกินกอนเขฬะ ทีพ่ ระ
คุณเจาอุปติสสะนั้นบวนทิ้งไวในภายหลังอยางไรได ดังนี้แลว เกิดความสลดใจ
ทําเปนเหมือนเนื้อที่กําลังเขาไปติดบวง ลวงหมูญาติอันเหตุสมบัติเตือนอยู
ไปสูสํานักของภิกษุทั้งหลาย แจงความที่ตนเปนนองชายของพระธรรมเสนาบดี
*

* พระสูตรเรียกวา พระขทิรวนิยเถระ
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บอกความพอใจในบรรพชาของตน. ภิกษุทั้งหลายใหบรรพชาแลว พอเขา
อายุครบ ๒๐ ปบริบูรณ ก็ใหอุปสมบท แนะนํากรรมฐาน. ทานเรียน
กรรมฐานแลวเขาไปสูปาไมตะเคียน คิดวา เราบรรลุพระอรหัตแลว
จึงจะเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจา และพบพระธรรมเสนาบดี ดังนี้แลว เพียรพยายามอยู ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก เพราะมีญาณถึงความ
แกรอบ. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
แมน้ําคงคา ชื่อภาคีรถี เกิดแตประเทศหิมวันต
เราเปนนายเรืออยูที่ทาอันขรุขระ ขามสงคนจากฝงนี้
ไปฝงโนน พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ ผูเปนนายกของโลก สูงสุดกวาสรรพสัตว
กับพระขีณาสพหนึ่งแสน จักขามกระแสแมน้ําคงคา
เรานําเรือมารวมไวเปนอันมาก แลวทําประทุนเรือที่
นายชางตกแตงเปนอันดี ไวตอนรับพระนราสภ ก็
พระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมาแลว เสด็จขึ้นเรือ พระศาสดาประทับยืนอยูทามกลางวารี ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา ผูใ ดขามสงพระสัมมาสัมพุทธเจา และ
พระสงฆผูไมมีอาสวะ ผูน ั้นจักรื่นรมยอยูในเทวโลก
ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น วิมานอันบุญกรรมทําไวอยาง
สวยงาม มีสณ
ั ฐานดังเรือจักเกิดแตทาน หลังคาดอกไม
จักกั้นอยูบนอากาศทุกเมื่อ ในกัปที่ ๕๘ ผูนี้จักไดเปน
กษัตริย พระนามวา ตารกะ จักเปนพระเจาจักรพรรดิ
ทรงครอบครองแผนดิน มีสมุทร ๔ เปนขอบเขต ใน
กัปที่ ๕๗ จักไดเปนกษัตริย พระนามวา จัมมกะ
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ทรงพระกําลังมาก จักรุง เรือง ดังพระอาทิตยอุทัย
ฉะนั้นในกัปที่แสน พระศาสดาทรงพระนามวา โคดม
โดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกากราช
จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนี้เคลื่อนจากไตรทศแลว จัก
ถึงความเปนมนุษย จักเปนบุตรแหงพราหมณ มีนาม
ชือ่ วาเรวตะ อันกุศลมูลตักเตือนแลว จักออกจากเรือน
บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วา โคดม ภายหลังเขาบวชแลว จักประกอบความเพียร
เจริญวิปสสนา กําหนดรูอ าสวะทั้งปวงแลว จักไมมี
อาสวะ นิพพาน เรามีความเพียรอันนําไปซึ่งธุระ อัน
นํามาซึ่งธรรมเปนแดนเกษมจากโยคะ เราทรงกายอัน
มีในที่สุด ในศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา กรรม
ที่เราทําไวในแสนแหงกัป แสดงผลแกเราในชาตินี้
ชวยเผากิเลสของเราใหไหม ดุจลูกศรทีพ่ นจากแลง
ไปอยางรวดเร็ว ลําดับนัน้ พระมุนผี ูเปนมหาปราชญ
รูท ี่สุดแหงโลก เห็นเรายินดีแลวในปา จึงทรงแตงตั้ง
เราเปนยอดแหงภิกษุผูอยูป า เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
คําสอน ของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระไดอภิญญา ๖ แลว จัดเก็บเสนาสนะ ถือบาตรจีวรไปเพื่อ
จะเฝาพระศาสดาและพบพระธรรมเสนาบดี ถึงพระนครสาวัตถี โดยลําดับ
เขาไปสูพระเชตวันวิหารแลว ถวายบังคมพระบรมศาสดา และไหวพระธรรม
เสนาบดีแลว อยูในพระเชตวันวิหาร สิ้นวันเล็กนอย.
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ลําดับนั้น พระศาสดาประทับอยูกลางหมูพระอริยสงฆ ทรงแตงตั้ง
ทานไวในฐานะที่เปนยอดของภิกษุผูอยูปาทั้งหลาย ดวยพระพุทธดํารัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระเรวตะ ขทิรวนิยะ เลิศกวาพวกภิกษุผูสาวกของเรา
ผูอยูปา ดังนี้. ตอมาทานกลับไปยังบานเกิดของตน นําหลาน ๓ คน คือ
เด็กชื่อจาลา ชื่ออุปจาลา ชื่อสีสูปจาลา ผูเปนบุตรของพี่สาวทั้ง ๓ คือ นาง
จาลา นางอุปจาลา และนางสีสูปจาลา มาแลวใหบวช แนะนํากรรมฐาน
ทารกทั้ง ๓ ก็ประกอบเนือง ๆ ซึ่งกรรมฐานอยู.
ก็ในสมัยนั้น อาพาธบางอยางเกิดแกพระเถระ. พระสารีบตุ รเถระ
ฟงขาวนั้นแลว เขาไปหาพระเรวตะ ดวยคิดวา เราจักถามอาการไขและถาม
มรรคผลที่พระเรวตะไดบรรลุ. พระเรวตเถระ เห็นพระธรรมเสนาบดีเดินมา
แตไกล เมื่อจะกลาวสอนสามเณรเหลานั้น โดยจะใหเกิดสติ จึงกลาวคาถาวา
ดูกอนสามเณร จาลา อุปจาลา สีสูปจาลา
เธอทั้ง ๓ เปนผูมีสติเฉพาะหนาอยูหรือ พระสารีบตุ ร
ผูเ ปนลุงของพวกเธอ มีปญญาวองไว หยั่งรูเหตุผลได
โดยถูกตองแมนยํา เปรียบดัง นายขมังธนู ผูชํานาญ
ยิงปลายขนทรายมาแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จาเล อุปจาเล สีสูปจาเล เปนคํา
เรียกสามเณรเหลานั้น อธิบายวา ทารกทั้ง ๓ เหลานั้น ไดชื่อดวยสามารถ
แหงเพศหญิงวา จาลา อุปจาลา สีสปู จาลา แมบวชแลว ก็เรียกกันอยางนั้น.
แตอาจารยบางพวกกลาววา ชื่อของสามเณรเหลานั้นวา จาลี อุปจาลี สีสูปจาลี
การเรียกชื่อดวยคําเปนตนวา จาเล ดังนี้ เพื่อประโยชนอันใด พระเถระ
เมื่อจะแสดงประโยชนอนั นั้น จึงกลาววา เธอทั้ง ๓ เปนผูมีสติเฉพาะหนา
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อยูหรือ ดังนี้แลว แสดงเหตุในการเรียกนั้นวา พระสารีบตุ รผูเปนลุงของ
พวกเธอ มีปญญาวองไว หยั่งรูเหตุผลไดโดยถูกตองแมนยํา เปรียบดังนาย
ขมังธนู ผูชํานาญยิงปลายขนทรายมาแลว ดังนี้. บทวา ปติสฺสตา แปลวา
มีสติเฉพาะหนา. ศัพทวา โข เปนนิบาต ลงในอวธารณะ.
บทวา อาคโต แปลวา มาแลว. บทวา โว แปลวา ของทาน
ทั้งหลาย.
บทวา วาล วิย เวธิ ความวา ดุจนายขมังธนูยิงปลายขนทราย.
ในบาทแหงคาถานี้ มีความยอดังนี้ พระเถระผูเปนลุงของเธอทั้งหลาย ผูชื่อวา
เหมือนนายขมังธนูผูยิงปลายขนทราย เพราะมีปญญากลา มีปญญาไว
มีปญญาแทงตลอด ผูเปนที่สองรองพระศาสดา มาแลว เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลาย
จงเขาไปตั้งสมณสัญญา เปนผูประกอบไปดวยสติสัมปชัญญะอยูเถิด คือจงเปน
ผูไมประมาท ในวิหารธรรม ที่ตนไดบรรลุแลวอยางไร.
สามเณรเหลานั้น ฟงดังนั้นแลว กระทําวัตร มีการลุกขึ้นตอนรับ
พระธรรมเสนาบดีเปนตน แลวนั่งเขาสมาธิ ในที่ไมไกล ในเวลาปฏิสัณฐาร
ของพระเถระผูเปนลุงทั้งสอง พระธรรมเสนาบดีกระทําปฏิสัณฐารอยูกับพระเรวตเถระ ลุกจากอาสนะแลว เขาไปหาสามเณรเหลานั้น. สามเณรเหลานั้น
ลุกขึ้นไหวพระเถระผูกําลังเดินเขาไปหาอยูทีเดียว ยืนอยูแลว เพราะทําการ
กําหนดเวลาไวอยางนั้น. พระเถระถามวา พวกเธออยูดวยธรรมเปนเครื่องอยู
อยางไหน ๆ เมื่อสามเณรเหลานั้นตอบวา ดวยธรรมเปนเครื่องอยู ชื่อนี้ ชื่อนี้
สรรเสริญพระเถระวา พระเถรผูเปนนองชายของเรา แนะนําอยางนี้ แมกบั
สามเณรผูยังเล็ก ชื่อวา ถึงเฉพาะแลวซึ่งธรรมสมควรแกธรรมหนอ ดังนี้แลว
หลีกไป.
จบอรรถกถาขทิรวนิยเรวตเถรคาถา
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๓. สุมังคลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุมังคลเถระ
[๑๘๐] ไดยินวา พระสุมังคลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราพนดีแลว เราเปนผูพนดีแลว จากความ
คอมทั้ง ๓ คือ เราพนแลวจากการเกี่ยวขาว จากการ
ไถนา จาลการถางหญา ถึงแมวากิจมีการเกี่ยวหญา
เปนตน จะอยูในที่ใกล ๆ เรานี่เอง แตก็ไมสมควร
แกเราทั้งนั้น ทานจงเจริญฌานไปเถิดสุมังคละ จง
เจริญฌานไปเถิดสุมังคละ ทานจงเปนผูไมประมาท
อยูเถิด สุมังคละ.
อรรถกถาสุมังคลเถรคาถา
คาถาของทานพระสุมังคลเถระเริ่มตนวา สุมุตฺติโก. เรื่องราวของทาน
เปนมาอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอนๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เกิดเปน
รุกขเทวดา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ
ในวันหนึ่ง เขาเห็นพระศาสดา สรงน้ําแลวทรงจีวรผืนเดียว ยืนอยู มีใจโสมนัส
ปรบมือแลว.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลเข็ญใจ ดวยผลแหงกรรมเชนนั้น ในหมูบ านแหงหนึ่ง ไมไกลจาก
กรุงสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดนามวา สุมังคละ. สุมังคละเจริญวัยแลว
เปนผูมีเดียว มีไถ มีจอบ อันเปนสมบัติของคนคอม เปนบริขาร เลี้ยงชีพ
ดวยการไถ. วันหนึ่ง เมื่อพระเจาปเสนทิโกศล บําเพ็ญมหาทานถวายพระผูมีพระภาคเจา และพระภิกษุสงฆ เขาถือหมอนมสมเดินรวมมากับมนุษยทั้งหลาย
ผูถือเอาเครื่องทานเดินมา เห็นสักการะและสัมมานะของภิกษุทั้งหลายแลว
คิดวา พวกพระสมณศากยบุตรเหลานี้ นุงหมผาเนื้อละเอียด บริโภคโภชนะที่ดี
อยูในเสนาสนะสงัดลม แมไฉนหนอ เราพึงบวช ดังนี้ แลวเขาไปหา
พระมหาเถระรูปใดรูปหนึ่ง แลวแจงความประสงคในการบรรพชาของตน.
พระเถระ เอ็นดูเขา ใหบวชแลวบอกกรรมฐาน.
ทานอยูในปา เบื่อหนายในการอยูผูเดียว เปนผูกระสันแลว ประสงค
จะสึก จึงไปบานญาติ เห็นชาวนานุงหยักรั้งไถนาอยู นุงผาเศราหมอง รางกาย
เต็มไปดวยฝุนละออง ถูกลมและแดด (แผดเผาอยู) ในระหวางทาง กลับได
ความสลดใจวา สัตวเหลานี้ เสวยทุกข มีการเลี้ยงชีพเปนเหตุ เปนอันมากหนอ
กรรมฐาน ที่ทานเรียนมา ปรากฏแลว เพราะญาณถึงความแกรอบแลว
ทานเขาไปสูโคนไมตนหนึ่ง ไดความสงัดมีโยนิโสมนสิการ เจริญวิปสสนาแลว
บรรลุพระอรหัต ตามลําดับมรรค. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
พระชินวรทรงพระนามวา อัตถทัสสี เชษฐบุรษุ
ของโลก ประเสริฐกวานระ เสด็จออกจากพระวิหาร
แลว เสด็จเขาไปใกลสระน้ํา พระผูมีพระภาคสัมมาสัมพุทธเจา ทรงสรงสนานและดื่มแลว ทรงหม
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จีวรผืนเดียว เฉวียงพระอังสา ประทับยืนเหลียวดูทิศ
นอยทิศใหญอยู ณ ที่นนั้ ในกาลนั้น เราเขาไปในที่อยู
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูเปนนายกของโลก เรามี
จิตราเริงโสมนัสไดปรบมือ เราประกอบการฟอน
การขับรอง และดนตรีมีองค ๕ ถวายพระองคผูโชติชวงดังดวงอาทิตย สงแสงเรืองเหลืองดังทองคํา
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือเปนเทวดาหรือมนุษย ใน
กําเนิดใด ๆ ยอมครอบงําสัตวทั้งปวง ยศอันไพบูลย
มีแกเรา ขอนอบนอมแดพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย
ขอนอบนอมแดพระองคผูอุดมบุรุษ พระองคผูเปนมุนี
ทรงยังพระองคใหยินดีแลวทรงยังผูอื่นใหยินดีอีกดวย
เรากําหนดใจ นั่งลงทําความราเริง มีวัตรอันดี บํารุง
พระสัมพุทธเจาแลว เขาถึงชั้นดุสิต ในกัปที่ ๑,๖๐๐
แตภัทรกัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิหลายพระองค
มีพระนามเหมือนกันวา ทวินวเอกจินติตะ ทรงสมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะเปลงอุทาน ดวยสามารถ
แหงการประกาศสมบัติ และการพนทุกขของตน จึงกลาวคาถาวา
เราพนดีแลว เราเปนผูพนดีแลว จากความคอม
ทั้ง ๓ คือเราพนแลวจากการเกี่ยวขาว จากการไถนา
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จากการถางหญา ถึงแมวากิจมีการเกี่ยวหญาเปนตน
จะอยูที่ใกล ๆ เรานี้เอง แตก็ไมสมควรแกเราทั้งนั้น
ทานจงเจริญฌานไปเถิด สุมังคละ จงเจริญฌานไปเถิด
สุมังคละ ทานจงเปนผูไมประมาทอยูเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุมุตฺติโก ความวา ชื่อวา มีความ
หลุดพนดวยดี เพราะหลุดพนดี คือไมตองเกิดอีก เพราะกระทําที่สุดไดแลว
ก็พระเถระเมื่อจะปรบมือ เพราะความหลุดพนของทานนาสรรเสริญ และ
นาอัศจรรย จึงกลาววา สุมุตฺติโก เมือ่ จะแสดงความที่ความเลื่อมใสของตน
ในวิมุตตินั้น มั่นคงอีก จึงกลาววา สาหุ สุมุตฺติโกมฺหิ อธิบายวา สาธุ
เราพนดีแลวหนอ ดังนี้. ถามวา ก็พระเถระนี้ กระทําใหพนดีแลวจากอะไร ?
ตอบวา ถึงพระเถระนี้ หลุดพนดีแลว จากวัฏทุกขแมทั้งปวง ก็จริง แต
เมื่อทานจะแสดงถึงทุกขที่ปรากฏแลวกอน ของตนอันเปนทุกขที่ไมนาปรารถนา
อยางยิ่ง จึงกลาวคํามีอาทิวา ตีหิ ขุชฺชเกหิ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขุชฺชเกหิ ความวาจากสภาพความคอม
หรือจากอาการคอม. คํานั้นเปนคําเปลงออกดวยความเบิกบานแหงเสียงที่เปลง
ออก. ดวยวาชาวนาแมไมเปนคนคอม ก็แสดงตนเปนคอมในฐานะ ๓ คือ
ในการเกี่ยว ในการไถ และในการขุด ก็แลชาวนาใดทําการเกี่ยวเปนตน
อาการมีการเกี่ยวเปนตน แมนั้นของชาวนานั้น ก็ชื่อวาความคอมโดยอาการงอ
เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววา ตีหิ ขุชฺชเกหิ.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงทุกขเหลานั้น โดยสรูปจึงกลาววา เรา
พนแลวจากการเกี่ยวขาว จากการไถนา จากการถางหญา ดังนี้.
ความของบทวา อสิตาสุ มยา ในคาถานั้นก็วา เราพนแลวจาก
เดียวทั้งหลาย. บทวา อสิตาสุ นี้ เปนสัตตมีวิภัตติลงในอรรถแหงปญจมีวิภัตติ.
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แมในบทที่เหลือก็มีนัยนีเ้ หมือนกัน. สวนอาจารยบางพวกกลาววา บทวา
อสิตาสุ มยา ความวา อันเราถึงแลวซึ่งความเปนคนคอม เพราะเดียว
ทั้งหลาย คือมีเคียวเปนเหตุ. ตามมติของเกจิอาจารยเหลานั้น บทวา อสิตาสุ
เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอรรถแหงกรณะหรือในเหตุ.
บทวา นงฺคลาสุ ทานกลาวไวโดยทําเปนลิงควิปวาส. อธิบายวา
เพราะไถทั้งหลายอันลําเค็ญ ทานกลาววา ขฺทฺกกกุทฺทาลาสุ เพราะไถที่ตน
ใชสอย กรอนโดยสภาพ หรือโดยการใชสอย. บาลีวา กุณฺ กุทฺทาลาสุ
ดังนี้ก็มี. อธิบายวา มีคมสึกไปโดยการใชนั่นเอง.
ม อักษร ในบทวา อิธเมว นี้ กระทําการตอบท.
วา ศัพทในบทวา อถ วาป เปนเพียงนิบาต. อธิบายวา ถึงแมวา
เดียวเปนตนเหลานั้น จะอยูในที่นี้แหละ คือในที่ใกลเรานี่เอง เพราะตั้งอยู
ในบาน แมอยางนั้น ก็ไมสมควรแกเราทั้งนั้น ก็คํานี้เปนคํากลาวซ้ําดวยสามารถ
แหงตุริตศัพท (เชนตุริตตุริต ดวน ๆ).
บทวา ฌาย ความวา จงเจริญฌาน ดวยสามารถแหงฌานอันสัมปยุต
ดวยผลสมาบัติ และดวยสามารถแหงทิพวิหารฌานเปนตน เพื่ออยูเปนสุขใน
ทิฏฐธรรม.
พระเถระเรียกตนเองวา สุมังคละ ก็เพื่อจะแสดงความเอื้อเฟอในฌาน
ทานจึงกลาวย้ําไว.
บทวา อปฺปมตฺโต วิหร ความวา ทานตองเปนผูไมประมาท
ในที่ทั่วไปทีเดียว ดวยการถึงความไพบูลยแหงสติและปญญา ดูกอนสุมังคละ
บัดนี้ทานจงอยูเปนสุขเถิด. สวนอาจารยบางพวกกลาววา พระเถระรังเกียจ
ความทุกขของฆราวาสตามความเปนจริง โดยเกิดความยินดีในพระศาสนา
อันดําเนินไปตามแนวของวิปสสนา เพราะยังไมบรรลุพระอรหัตนั่นเอง
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ภายหลังเจริญวิปสสนาแลว จึงไดบรรลุพระอรหัต. ตามมติของเกจิอาจารย
เหลานั้น ความของบททั้งหลายที่วา จงเจริญฌานไปเถิด สุมังคละ ทานจง
เปนผูไมประมาทอยูเถิด ดังนี้ ยอมถูกตองโดยแท แมดวยสามารถแหง
วิปสสนามรรค.
จบอรรถกถาสุมังคลเถรคาถา
๔. สานุเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสานุเถระ
[๑๘๑] ไดยินวา พระสานเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
คุณโยมแม ชนทั้งหลายพากันรองไหถึงคนที่ตาย
แลว รองไหถึงคนที่ยังเปนอยู แตหายหนาจากไป
สวนฉันยังชีวิตอยู ทั้งปรากฏตัวอยู เหตุไรคุณโยม
จึงมารองไหถึงฉันเลา ?.
อรรถกถาสานุเถรคาถา
คาถาของทานพระสานุเถระเริ่มตนวา มต วา อมฺม โรทนฺติ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระสานุเถระ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
เขาไปสั่งสมบุญ อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๔
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แตภัทรกัปนี้ เขานําน้ําเขาไปถวาย เพื่อประโยชนแกการลางพระหัตถ ลาง
พระบาท และบวนพระโอฐ ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา สิทธัตถะ
ในเวลาจะเสวย พระศาสดามีพระประสงคจะทรงลางพระหัตถ และลางพระ
บาท. เขาคอยกําหนดอาการของพระศาสดา แลวนําน้ําเขาไปถวาย. พระผูมี
พระภาคเจา ทรงลางพระหัตถและพระบาทแลว ทรงเสวย ไดมีพุทธประสงค
จะบวนพระโอฐ. ทานก็รูแมพระอาการนั้น เขาไปถวายน้ําลางพระโอฐ
พระศาสดาทรงลางพระโอฐแลว ทําการชําระพระโอฐเสร็จแลว พระผูมีพระภาคเจา ทรงอาศัยความอนุเคราะหจึงทรงยินดีไวยาวัจกิจที่เขาจัดถวาย
ดวยอาการอยางนี้.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญ แลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิ
ในเรือนของอุบาสกคนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี เมื่อเขาอยูในทองมารดา
บิดาก็จากไป (อยูที่อื่น) พอครบ ๑๐ เดือน อุบาสิกาก็คลอดบุตร ตั้งชื่อ
เขาวา สานุ.
เมื่อสานุกุมารเติบโตขึ้นโดยลําดับ อุบาสิกาก็จัดใหสานุกุมารผูมีอายุ
ได ๗ ขวบเทานั้น บรรพชาในสํานักของภิกษุทั้งหลาย ดวยคิดวา สานุกุมาร
นี้จักเปนผูไมมีอันตราย เจริญเติบโต มีความสุขโดยสวนเดียว ดวยอุบาย
อยางนี้. เขามีนามปรากฏวา สานุสามเณร เปนผูมีปญญา สมบูรณดวย
วัตรเปนพหูสูต เปนพระธรรมกถึก เปนผูมีอัธยาศัยประกอบดวยเมตตาใน
สัตวทั้งหลาย ไดเปนที่รกั เปนที่พอใจ ของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดังนี้
เรื่องราวทั้งหมด พึงทราบ (อยางพิสดาร) โดยนัยที่มาแลวในสานุสูตรนั่นแล.
ในอดีตชาติ มารดาของสานุสามเณรนั้น เกิดในกําเนิดแหงยักษ ยักษทั้งหลาย
ซึ่งเปนผูมากไปดวยความเคารพ ยําเกรง ยอมนับถือนาง ดวยคิดวา หญิงนี้
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เปนมารดาของพระสานุเถระ เมื่อกาลเวลาผานไปอยางนี้ จิตคิดอยากจะสึก
ก็เกิดขึ้นแกสานุสามเณร ผูฟุงซานอยู เพราะไมมีโยนิโสมนสิการ ดุจ
ประกาศโทษของความเปนปุถุชน. ยักษิณีผูเปนมารดาของสานุสามเณร รูเหตุ
นั้น จึงบอกแกมารดาผูเปนมนุษยวา สานุสามเณรผูเปนบุตรของทาน เกิด
ความคิดวา เราจะสึก. เพราะฉะนั้น ทานจงไปกลาวอยางนี้วา
ทานพึงบอกสานุสามเณรผูฟนขึน้ แลว ยักษสั่ง
คํานี้ไววา ทานอยาไดกระทํากรรมอันลามก ทั้งในที่
แจงและที่ลับ ถาทานจะกระทําหรือกําลัง กระทํากรรม
อันลามกไซร ถึงทานจะเหาะหนีไป ไมพนจากทุกข
ดังนี้.
ก็และครั้น กลาวอยางนี้แลว นางยักษิณีผูเปนมารดา ก็อันตรธานไปใน
ที่นั้นเอง. สวนมารดาผูเปนมนุษย ฟงคํานั้นแลว ถึงความปริเทวนาการ และ
ความเศราโศก ไดเปนผูมีใจเต็มไปดวยความทุกข.
ครั้นในเวลาเชา สานุสามเณร นุงแลว ถือบาตรและจีวรเขาไปยัง
สํานักของมารดา เห็นมารดารองไหอยู จึงกลาววา แมจา แมรองไหเพราะ
อาศัยอะไร และมารดาตอบวา เพราะอาศัยเจา จึงไดกลาวคาถาแกมารดาวา
แมจา คนทั้งหลาย เขาพากันรองไหถึงคนที่ตาย
แลว รองไหถึงคนที่ยังเปนอยู แตหายหนาจากไป
สวนฉันยังมีชวี ิตอยู ทั้งปรากฏตัวอยู เหตุไร แมจึงมา
รองใหถึงฉันเลา ?
คาถานั้น มีใจความดังนี้ แมจา ธรรมดาญาติหรือมิตร ผูร องไห
ก็ยอมรองไหถึงญาติหรือมิตรของตนผูตายไปแลว เพราะลวงลับไปสูปรโลก
แลว อีกอยางหนึ่ง ญาติก็ดี มิตรก็ดี คนใด ยังมีชีวิตอยู ไมปรากฏเพราะ
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เดินทางไปประเทศอื่น ก็ยอมรองไหถึงญาติหรือมิตรผูนั้น ก็เหตุแมทั้งสอง
อยางนี้ไมมีในฉัน เมื่อเปนเชนนั้น แมเห็นฉัน ผูยังมีชีวิตอยู ทรงรางอยู
ยืนอยูขางหนา จะรองไหไปทําไมเลาแมจา คือการที่แมรองไหถึงฉัน ไมมี
เหตุ (อันควร) เลย ดังนี้.
มารดาของสานุสามเณร ฟงคํานั้นแลว เมื่อจะแสดงวาการสึก จัด
เปนมรณะในวินัยของพระอริยเจา โดยทํานองแหงสุดบทที่วา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย ก็ภกิ ษุใด ลาสิกขาเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว นั่นเปนมรณะของ
เธอ ดังนี้ จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา
ลูกเอย ญาติและมิตรทั้งหลายยอมรองไหถึงคน
ที่ตายแลว หรือยังเปนอยูแตหายไป แตคนใดละกาม
ทั้งหลายแลว จะกลับมาในกามนี้อีก ลูกรัก ญาติและ
มิตรทั้งหลาย ยอมรองไหถึงคนนั้น เพราะเขาเปนอยู
ตอไปอีก ก็เหมือนตายแลว แนะพอ เรายกเจาขึ้นจาก
เถารึงที่ยังรอนระอุแลว ทานอยากจะตกลงไปสูเถารึง
อีกหรือ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเม จชิตวฺ าน ความวา ละวัตถุกาม
ทั้งหลาย โดยมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ ก็การละวัตถุกามนั้น พึงทราบ
ดวยสามารถแหงการละกิเลสกาม ดวยองคแหงมรรคนั้น. ก็บรรพชาทาน
ประสงคเอาวา เปนการสละกาม ในคาถานี้.
บทวา ปุนราคจฺฉเต อิธ ความวา กลับมาในเรือนนี้อีกนั่นเอง.
ทานกลาวหมายถึง การเวียนมาเพื่อความเปนคนเลว. บทวา ต วาป ความวา
บุคคลใดบวชแลวสึก พวกเรายอมรองไหถึงบุคคลแมนั้นแหละ ซึ่งเปนดุจ
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ตายแลว. ถาจะมีคําถามขึ้นวา เพราะเหตุไร ? ตอบวา เพราะถึงเขาจะเปน
อยูตอไปอีก ก็เหมือนคนตายแลว คือ ผูใด หลังจากสึกไป ยังมีชีวิตอยู
ผูนั้นชื่อวา ตายแลวจากประโยชนทีเดียว เพราะตายจากคุณธรรม. บัดนี้เพื่อ
จะใหสานุสามเณรนั้นเกิดความสลดใจยิ่งขึ้น มารดาจึงกลาวคํา มีอาทิวา
กุกฺกุฬา ดังนี้.
ใจความของคาถานั้น ก็วา ภาวะของคฤหัสถ ชื่อวาเปนดุจเถารึง
เพราะคลายกับนรก ชื่อวา กุกกุฬะ ดวยอรรถวาเผาไหม เพราะดุจถูกไฟเผา
แลวทั้งกลางวันและกลางคืน อันเราผูมีความอนุเคราะห ยกขึ้นแลว คือถอน
ขึ้นแลว ดูกอ นพอสานุ ทานยังปรารถนาเพื่อจะตกไปสูเถารึง คือประสงคจะ
ตกไปสูเถารึงหรือ ดังนี้.
สานุสามเณรฟงคํานั้นแลว เกิดความสลดใจ เริ่มวิปสสนา แลว
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ใน
อปทานวา
เราเห็นพระสมณะผูผอ งใส ไมขนุ มัว กําลังเสวย
อยู ไดเอาน้ําในหมอถวาย แดพระผูมพี ระภาคเจา
พระนามวา สิทธัตถะ วันนี้เราเปนผูไมเศราหมอง
ปราศจากมลทิน สิ้นสงสัย ผลยอมเกิดแกเราในภพ
ที่เกิดอยูในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายน้ําใน
กาลนั้น ดวยการถวายน้ํานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงการถวายน้ํา ในกัปที่ ๖๑ แตภัทรกัปนี้ ได
มีพระเจาจักรพรรดิ พระองคหนึ่ง ทรงพระนามวา
วิมละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก.
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว คิดวา การเริ่มเจริญวิปสสนา
และการบรรลุพระอรหัต เกิดแกเรา ดวยสามารถแหงคาถานี้ ดังนี้ แลว
จึงไดยกคาถานั้นแหละ โดยเปนคาถาอุทาน.
จบอรรถกถาสานุเถรคาถา
๕. รมณียวิหารีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระรมณียวิหารีเถระ
[๑๘๒] ไดยนิ วา พระรมณียวิหารีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
โคอาชาไนยตัวสมบูรณ พลาดลมแลว ยอมกลับ
ลุกขึ้นตั้งตัวได ฉันใด ทานทั้งหลายจงทรงจําเราไว
วา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสมบูรณดวย
ทัสสนะ ฉันนัน้ เถิด.
อรรถกถารมณียวิหารีเถรคาถา
คาถาของทานพระรมณียวิหารีเถระ เริ่มตนวา ยถาป ภทฺโท
อาชฺโ. เรือ่ งราวของทานเปนอยางไร ?
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แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี แลวมีจิตเลื่อมใส ถวายบังคม
ดวยเบญจางคประดิษฐ แลวทําการบูชาดวยดอกหงอนไก ดวยบุญกรรมนั้น
เขาเกิดในเทวโลกแลวกระทําบุญ ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของเศรษฐีคนใดคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ถึงความหมกมุนในกามคุณ เพราะความเมาในความเปน
หนุมอยู.
วันหนึ่ง เขาเห็นบุรุษคนหนึ่ง เปนชูกับเมียเขา ถูกลงโทษมีอยางตาง ๆ
เกิดความสลดใจ ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวบวช ถึงจะบวชแลว
เพราะความเปนคนมีราคจริต จึงปดกวาดบริเวณจนสะอาด ตัง้ น้ําฉัน น้ําใช
ไวอยางดี ตกแตงเตียงตั่งอยางเรียบรอย. ดวยเหตุนั้น ทานจึงมีนามปรากฏวา
" รมณียวิหารี ".
เพราะเปนผูหนาแนนดวยราคะ ทานจึงทํากิจโดยไมแยบยล ตองอาบัติ
ในเพราะตั้งใจทําน้ําสุกกะใหเคลื่อนแลว มีวิปฏิสารวา นาตําหนิตัวเราจริงหนอ
เราเปนอยางนี้ พึงบริโภคอาหารที่เขาถวายดวยศรัทธา (ไดอยางไร) เดินไป
โดยคิดวา จักสึก นั่งพักที่โคนไมในระหวางทาง. ก็เมื่อหมูเกวียนเดินผานทาง
นั้นไป โคที่เขาเทียมเกวียนตัวหนึ่งเหน็ดเหนื่อย ลื่นตกไปในทางที่ไมสม่ําเสมอ
เจาของเกวียนจึงปลดมันออกจากแอก ใหหญาใหน้ํา พอหายเหนื่อยแลว ก็
เทียมมันเขาที่แอกอีก เดินทางตอไป. พระเถระเห็นดังนั้นก็คิดวา โคตัวนี้
แมพลาดไปแลวหนหนึ่ง ยังลุกขึ้นนําธุระของตนไปได ฉันใด แมเราก็ฉันนั้น
แมจะพลั้งพลาดไปบาง ครั้งหนึ่ง ดวยอํานาจกิเลส ก็ควรจะลุกขึ้นบําเพ็ญ
สมณธรรม ดังนี้แลว เกิดโยนิโสมนสิการ กลับไปแจงขาวความเปนไปของตน
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แกพระอุบาลีเถระ ออกจากอาบัติโดยวิธีที่กลาวแลวนั้น กระทําศีลใหบริสุทธิ์
ดุจเดิม เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นรอยพระบาท อันประดับดวยจักรและ
เครื่องอลังการ ที่พระผูม พี ระภาคเจา ทรงพระนามวา
วิปสสี ผูแสวงหาคุณใหญ ทรงเหยียบไว จึงเดินตาม
รอยพระบาทไป เราไดเห็นตนหงอนไก มีดอกบาน
จึงเก็บเอามาบูชาพรอมทัง้ ราก เราราเริง มีจิตโสมนัส
ไดไหวรอยพระบาทอันอุดม ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดบูชารอยพระพุทธบาทดวยดอกไมใด ดวยการ
บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ในกัปที่ ๕๗ ไดมีพระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง
ทรงพระนามวา วีตมละ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗
ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เสวยวิมุตติสุข ไดกลาวคาถา
อันแสดงถึงการบรรลุอริยธรรม พรอมกับขอปฏิบัติเบื้องตนของตนวา
โคอาชาไนยตัวสมบูรณ พลาดลมแลว ยอมกลับ
ลุกขึ้นตั้งตัวได ฉันใด ทานทั้งหลายจงทรงจําเราไววา
เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสมบูรณดว ย
ทัสสนะนั้นเถิด ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขลิตฺวา แปลวา พลาดแลว. บทวา
ปฏิติฏติ แปลวา กลับลุกขึ้นตั้งหลักได คือ กลับยืนอยูในที่เดิมไดอีก.
บทวา เอว ความวา โคอาชาไนยตัวเจริญ นําภาระไปถึงแหลงที่มี
อันตราย ลืน่ ลมลงไปครั้งหนึ่ง เพราะเหตุที่ไมเสมอกัน ไมทอดทิ้งธุระดวย
เหตุนั้น แมถงึ จะพลาดไป ก็กลับลุกขึ้นตั้งตัวได เพราะสมบูรณดวยกําลัง
ความปราดเปรียว และความพยายามยืนหยัดอยูได โดยสภาพของตนนั่นแล
แลวนําภาระไปได ฉันใด ภิกษุผูประสบความลําบากเพราะกิเลสก็ฉันนั้น.
ทานทั้งหลายจงทรงจําขาพเจา ผูชื่อวาสมบูรณดวยทัสสนะ เพราะถึงจะพลาด
พลั้งไป เพราะความผิดพลาดจากการกระทํา ก็ยังทําความพลาดพลั้งนั้น ให
กลับบริสุทธิด์ ุจเดิม เพราะสมบูรณดวยกําลังและความเพียร โดยมีความเห็น
ชอบในมรรค. เพราะเหตุนั้นแล จึงชื่อวา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
เพราะเกิดแลวโดยอริยชาติในภพสุดทาย ชื่อวาเปนบุตรผูเกิดแตพระอุระ
เพราะความเปนผูมีอภิชาติอันความพยายามใหเกิดแลว ทีพ่ ระอุระของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นและชื่อวาเปนอาชาไนย เพราะมีหนาที่คลายกับโคอาชาไนย
ตัวเจริญ.
จบอรรถกถารมณียวิหารีเถรคาถา
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๖. สมิทธิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสมิทธิเถระ
[๑๘๓] ไดยนิ วา พระสมิทธิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราออกบวชเปนบรรพชิต ดวยศรัทธา มีสติ
และปญญาอันเจริญ มีจิตตั้งมั่นดีแลว ดูกอนมาร
ถึงทานจักบันดาลรูปตาง ๆ ที่นากลัวใหเกิดขึ้น แตก็
ไมสามารถทําใหเราสะดุงกลัวไดเลย.
อรรถกถาสมิทธิเถรคาถา
คาถาของทานพระสมิทธิเถระ เริ่มตนวา สทฺธายาห ปพฺพชิโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวเปนอันมากในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เปนผูมีใจ
เลื่อมใสแลว ถือเอาดอกไมพรอมทั้งขั้ว ผูกใหเปนชอบูชาแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาเกิดในเทวโลก การทําบุญเปนอันมาก ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพ เกิดในเรือนมีตระกูล ในพุทธุปบาทกาลนี้.
จําเดิมแตเขาเกิดแลว ตระกูลนั้นก็เจริญมั่งคั่ง ดวยทรัพยและขาวเปลือกเปนตน
และอัตภาพของเขา ก็สวยงาม นาดู มีคุณสมบัติ. เพราะฉะนั้น เขาจึงมีนาม
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ปรากฏวา " สมิทธิ " เพราะเจริญรุง เรืองดวยทรัพยสมบัติ และสมบูรณ
ดวยคุณสมบัติ.
เขาเห็นพุทธานุภาพ ในสมาคมของพระเจาพิมพิสาร ไดมีศรัทธา
บวชแลว หมั่นขวนขวายในภาวนาอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยูใน
ตโปทาราม วันหนึ่งทานคิดอยางนี้วา เปนลาภแลวหนอ พระศาสดาของเรา
เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา และเราก็บวชในพระธรรมวินัย ที่พระองค
ตรัสดีแลว ทั้งเพื่อนสพรหมจารี ของเราก็เปนผูมีศีล มีกลั ยาณธรรม เมื่อ
ทานคิดอยูอยางนี้ ก็เกิดปติโสมนัสเปนลนพน. มารผูลามก ไมพอใจ จึง
สงเสียงรองดังนากลัว ในที่ไมหางพระเถระ ไดเปนประหนึ่งวาแผนดินจะถลม.
พระเถระกราบทูลความนั้น แดพระผูมีพระภาคเจาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา มารจงใจทําลวงตาเธอ ไปเถิดภิกษุ
เธอไมตองคิดในขอนั้น จงอยูไปเถิด. พระเถระไปในที่นั้น แลวอยูขวนขวาย
วิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
สิทธัตถะ เปนสารถีฝกนระ ผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ ประทับนั่งในระหวางภูเขา ยังทิศทั้งปวง
ใหสวางอยู ในกาลนั้น เราเอาธนูพาดสายแลว ยิง
ลูกธนูไป ตัดดอกไมพรอมทั้งขั้ว บูชาแดพระพุทธเจา
ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย
ดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๕๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปน
พระเจาจักรพรรดิองคหนึ่ง พระนามวา ชุตินธระ
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ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
สวนมารไมรูวาพระเถระผูอยูในที่นั้น บรรลุพระอรหัตแลว เปน
พระขีณาสพ ก็ไดสงเสียงรองดังนากลัว โดยนัยกอนนั่นแหละ. พระเถระฟง
เสียงนั้นแลวไมสะดุงกลัว ไมหวาดเสียว กลาววา มารเชนทานตั้งรอย ตั้งพัน
ก็ไมทําใหแมขนของเราหวั่นไหวได ดังนี้แลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ไดภาษิตคาถาวา
เราออกบวชเปนบรรพชิต ดวยศรัทธา มีสติและ
ปญญาเจริญ มีจิตตั้งมั่นดีแลว ดูกอนมาร ถึงทานจัก
บันดาลรูปตาง ๆ ที่นากลัวใหเกิดขึ้น แตก็ไมอาจทํา
เราใหสะดุงกลัวไดเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธาย ความวา ดวยความเชื่อกรรม
และผลแหงกรรม และดวยความเชื่อในพระรัตนตรัย อันมีความพอใจในธรรม
เปนสมุฏฐาน.
พระเถระเรียก (แสดง) ตนเอง ดวยบทวา อห. บทวา ปพฺพชิโต
ความวา เขาถึง (บรรพชา).
บทวา อคารสฺมา ความวา จากเรือน หรือจากการอยูครองเรือน.
บทวา อนคาริย ไดแก บรรพชา. ก็บรรพชานั้น ทานเรียกวา
อนคาริยะ เพราะไมมีกสิกรรมแลพาณิชยกรรมเปนตน อยางใดอยางหนึ่ง อัน
เปนประโยชนตอการครองเรือน ซึ่งเปนเหตุใหชื่อวา "อคาริยะ".
ดวยบทวา สติ ปฺญา จ เม วุฑฺฒา นี้ พระเถระแสดงวา
จําเดิมแตขณะแหงวิปสสนา จนถึงพระอรหัตตามลําดับมรรคธรรมเหลานี้
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คือ สติที่มกี ารระลึกไดเปนลักษณะ ปญญาที่มีการรูทั่วเปนลักษณะ เจริญแลว
คืองอกงามแลวแกเรา บัดนี้ จะมีธรรมที่ตองเจริญ (อีก) ก็หามิได สติปญญา
ของเราถึงความไพบูลยแลว ดังนี้.
ดวยบทวา จิตฺตฺจ สุสมาหิต นี้ พระเถระแสดงวา จิตของเรา
ตั้งมั่นดีแลว ดวยสามารถแหงสมาบัติ ๘ และดวยสามารถแหงโลกุตรสมาธิ
บัดนี้ไมมีกิจที่จะตองทําจิตนั้นใหตั้งมั่น (เพราะ) สมาธิถึงความไพบูลยแลว.
บทวา กาม กรสฺสุ รูปานิ ความวา ดูกอนมารผูลามก เพราะ
ฉะนั้น ทานมากระทําอาการที่นารังเกียจอยางใดอยางหนึ่ง หลอกเราตามชอบใจ แตอาการที่นารังเกียจเหลานั้น ไมอาจทําใหเราสะดุงกลัวไดเลย คือ
ไมสามารถจะกระทํา แมเพียงควานหวั่นไหวแหงรางกายของเราไดเลย ที่ไหน
จักทําจิตใหเปนอยางอื่นไปได. พระเถระคุกคามมารวา เพราะฉะนั้น กิริยานั้น
จะมีผลเพียงทําความคับแคน แกจิตของทานเทานั้น. มารฟงดังนั้นแลว คิดวา
พระเถระรูทันเรา แลวหายไปในที่นั้นเอง.
จบอรรถกถาสมิทธิเถรคาถา
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๗. อุชชยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุชชยเถระ
[๑๘๔] ไดยนิ วา พระอุชชยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ชาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขาพระองค
ขอนอบนอมแดพระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลว
จากสิ่งทั้งปวง เมื่อขาพระองคอยูในพระบัญชาของ
พระองค จึงเปนผูไมมีอาสวะ อยูเปนสุขสําราญ.
อรรถกถาอุชชยเถรคาถา
คาถาของทานพระอุชชยเถระเริ่มตนวา นโม เต พุทฺธ วีรตฺถ.ุ
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
กระทําบุญเปนอันมากไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เห็นพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา ติสสะ มีใจเลื่อมใส ทําการบูชาดวยดอกกรรณิการ
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณ ชื่อวา โสตถิยะ
คนใดคนหนึ่ง ในกรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา อุชชยะ.
เขาเจริญเติบใหญแลว เปนผูเรียนจบไตรเพท มองไมเห็นสาระใน
ไตรเพทนั้น อันอุปนิสยสมบัติ ตักเตือนอยู ไปยังเวฬุวันวิหาร ฟงธรรมใน
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สํานักของพระศาสดา ไดมีศรัทธาบรรพแลว เรียนกรรมฐานที่เหมาะแกจริต
อยูในปา เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานเลย. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนั้น เราเห็นตนกรรณิการมีดอกบาน
จึงเก็บมาบูชาพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
ติสสะ ผูขามโอฆะไดแลว ผูคงที่ ในกัปที่ ๙๒ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด
ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชาในกัปที่ ๓๕ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
มีพลมาก ปรากฏนามวา อรุณปาณี สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว ไปยังสํานักของพระศาสดา นั่ง ณ
สวนขางหนึ่ง เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ดวยอาการชมเชยพระผูมีพระภาคเจา ไดกลาวคาถาวา
ขาแตพระพุทธเจา ผูแกลวกลา ขาพระองค
ขอนอบนอมแตพระองค พระองคเปนผูหลุดพนแลว
จากสิ่งทั้งปวง เมื่อขาพระองคอยูในพระโอวาทของ
พระองค จึงเปนผูไมมีอาสวะ อยูเปนสุขสําราญ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นโม แสดงถึงการประณาม. บทวา
เต แสดงถึงการมอบใหดวยกิริยานอบนอม อธิบายวา ขอนอบนอมแด
พระองค.
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ก็บทวา พุทฺธ วีร เปนคําเรียกพระผูมีพระภาคเจา. อธิบายวา
พระผูมีพระภาคเจา บัณฑิตเรียกวา พุทธะ เพราะตรัสรูอรรถ ตางดวย
อภิญญาเปนตน ดวยพระสยัมภูญาณ ตางดวยอภิญญาเปนตน ฉันใด แมที่
บัณฑิตเรียกวา วีระ ก็ฉนั นั้นเหมือนกัน เพราะทรงประกอบไปดวยความเพียร
ใหญ ที่ทรงเริ่มตั้งดวยสามารถแหงการย่ํายีมารแมทั้ง ๕.
บทวา อตฺถุ แปลวา จงมี. บทวา อตฺถุ นั้นสัมพันธเขากับ
บทวา นโม.
บทวา วิปฺปมุตฺโตส สพฺพธิ ความวา ไดเปนผูหลุดพนแลว คือ
พรากแลว จากกิเลสทั้งปวง และในสังขารทั้งปวง คือ ไมมีอะไรเลย ที่พระองค
ยังไมทรงหลุดพน เพราะเหตุที่ขาพระองคอยูในโอวาทของพระองค จึงเปนผู
ไมมีอาสวะ อยูเปนสุข อธิบายวา ขาพระองคอยูในพระบัญชา คือ ในพระโอวาท ไดแก ในมรรคที่ถึงแลวของพระองค ปฏิบัติอยูตามสติ ตามกําลัง
ชื่อวาเปนผูไมมีอาสวะ เพราะละอาสวะ แมทั้ง ๔ มีกามาสวะเปนตนไดหมดแลว
อยู ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองคผูเชนนั้น.
จบอรรถกถาอุชชยเถรคาถา
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๘. สัญชยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสัญชยเถระ
[๑๘๕] ไดยนิ วา พระสัญชยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ตั้งแตเราออกบวช เปนบรรพชิต เราไมรูสกึ ถึง
ความดําริ อันไมประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลย.
อรรถกถาสัญชยเถรคาถา
คาถาของทานพระสัญชยเถระเริ่มตนวา ยโต อห. เรื่องราวของทาน
เปนอยางไร ?
แมทานก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสม
บุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี ไดรวบรวมสิ่งของที่เรี่ยราดกระจัดกระจายอยู
ในที่ประชุมใหญ ๆ กระทําบุญอุทิศพระรัตนตรัย ตัวเองเปนคนจน จึงไดเปน
ผูขวนขวายในการบําเพ็ญบุญของหมูคณะเปนตนเหลานั้น ทานเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ตามกาลเวลา ถวายบังคมแลว มีจิตเลื่อมใสไดทําหนาที่
ไวยาวัจกร ตาง ๆ ตอภิกษุทั้งหลาย ดวยบุญกรรมนั้น ทานไปบังเกิดใน
เทวโลก กระทําบุญไวมาก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในสุคติภพดวยเทานั้น ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนบุตรของพราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติ ในพระนครราชคฤห โดยนามมีชื่อวา สัญชัย. เขาเจริญวัยแลว เห็นพราหมณผมู ี

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 265

ชื่อเสียง มีพรหมายุพราหมณ และโปกขรสาติพราหมณเปนตน เลื่อมใสใน
พระศาสนา ก็บังเกิดความเลื่อมใส เขาไปเฝาพระบรมศาสดา.
พระบรมศาสดา ทรงแสดงธรรมแกเขาแลว เขาฟงธรรมแลวไดเปน
พระโสดาบัน แลวบรรพชาในเวลาตอมา ก็และเมื่อบรรพชา พอปลายมีดจด
เทานั้น ก็ไดอภิญญา ๖. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ไดมีการประชุมใหญ (มหาสันนิบาต) แหง
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี เราได
เปนไวยาวัจกรผูรับใชในกิจทุกอยาง ก็ไทยธรรม
ที่จะถวายแดพระสุคตเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
ของเราไมมี เรามีจิตผองใสไดถวายบังคมพระบาท
ของพระศาสดา ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราได
กระทําไวยาวัจกร ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงการทําหนาที่ไวยาวัจกร และในกัปที่ ๘
แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ นามวา
สุจินตติะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ทานเปนผูมีอภิญญา ๖ เมื่อพยากรณพระอรหัตผล ไดกลาวคาถาวา
ตั้งแตเราออกบวชเปนบรรพชิต เราไมรูสึกถึง
ความดําริอนั ไมประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยโต อห ปพฺพชิโต ความวา
จําเดิมแต คือนับแตเราไดบวชแลว.
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(อธิบายวา) จําเดิมแตเวลาที่เราบวชแลว เราไมรูจักความดําริอันไม
ประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลย โดยความหมายก็วา เราไมรูจักความดําริ
ที่ประกอบดวยโทษมีราคะเปนตน เพราะเหตุนั้นแล จึงชื่อวาไมประเสริฐ คือ
เลว อีกอยางหนึ่ง ชื่อวาไมใชของพระอริยเจา เพราะพระอริยะเจาทั้งหลาย
ไมประพฤติ และเพราะผูที่ไมใชพระอริยประพฤติ คือเปนของลามก ไดแก
มิจฉาวิตก มีกามวิตกเปนตน อันไดนามวา สังกัปปะ เพราะดําริถึงคุณที่
ไมมีจริงเปนตนในอารมณ อันตนใหเกิดแลว พระเถระพยากรณพระอรหัตผล
วา เราบรรลุพระอรหัตแลว ในเวลาที่ปลายมีดโกนจดเทานั้น.
จบอรรถกถาสัญชยเถรคาถา
๙. รามเณยยกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระรามเณยยกเถระ
[๑๘๖] ไดยนิ วา พระรามเณยยกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนมาร บุคคลบางจําพวก ยอมสะดุงกลัว
เพราะเสียงคํารามของทาน และเสียงรองคํารามแหง
เทวดา แตจิตของเราไมหวั่นไหว เพราะเสียงเหลานั้น
เพราะจิตของเรายินดีความเปนผูเดียว.
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อรรถกถารามเณยยกเถรคาถา
คาถาของทานพระรามเณยยกเถระ เริม่ ตนวา จิหจิหาภินทิเต.
เรื่องราวของทานเปนมาอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก เกิดในเรือนแหงตระกูลในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี. บรรลุถึงความเปนผูรูแลว เห็น
พระผูมีพระภาคเจา เปนผูเลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดแลวในเทวโลก กระทําบุญแลว เกิด
หมุนเวียนไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดใน
ตระกูลอันมั่งคั่งในพระนครสาวัตถี เจริญวัยแลว เปนผูมีความเลื่อมใสเกิดแลว
บรรพชา ในกาลที่ทรงรับมอบพระวิหารชื่อวา เชตวัน เรียนกรรมฐาน
อันสมควรแกจริต แลวอยูในปา. ทานไดมีชื่อวา รามเณยยกะ เพราะ
สมบัติของตน และขอปฏิบัติอันสมควร แกบรรพชิตของทานเปนเหตุนํามา
ซึ่งความเลื่อมใส. วันหนึ่ง มารประสงค จะหลอกใหพระเถระสะดุง จึงได
สงเสียงรองนากลัว.
พระเถระฟงเสียงนั้นแลว ไมสะดุงกลัว เพราะเสียงนั้น รูทนั วา นี้
เปนมาร เมือ่ จะแสดงความไมอาทรในเสียงนั้น ไดกลาวคาถาวา
ดูกอนมารผูลามก จิตของเรานั้นยอมไมหวั่น
ไหวดิ้นรน เพราะเสียงรองของนกกระจาบ และเพราะ
เสียงรองของลิงทั้งหลาย เพราะจิตของเรายินดียิ่งแลว
ในพระนิพพาน ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิหจิหาภินทิเต ความวา เพราะเหตุ
แหงการสงเสียงรองของนกกระจาบ ที่ไดนามวา จิหะ จิหะ เพราะสงเสียง
รองอยูเนือง ๆ วา จิหะ จิหะ อธิบายวา มีเสียงรองเปนเหตุ. บทวา
สิปฺปกาภิรุเต จ ความวา ลิงที่มีอาการเหมือนเด็กผอมโซอมโรค มีชื่อ
อยางอื่น คือขี้เลน ทานเรียกวา สิปปกะ. บางอาจารยเรียกวา มหากลันทกร
เพราะลิงทั้งหลาย อาปากกวาง รองตัวสั่น ก็บทนี้เปนตติยาวิภัตติลงในอรรถ
แหงเหตุ อธิบายวา การรองของลิงนั่นเปนเหตุ. บทวา น เม ต ผนฺทติ
จิตฺต ความวา จิตของเรายอมไมดิ้นรน คือไมหวั่นไหว.
ทานกลาวอธิบายไววา ดูกอนมารผูลามก จิตของเรายอมไมตกไป
จากกรรมฐาน เพราะเหตุแหงการสงเสียงรองของทาน ดุจเพราะเหตุแหงการ
รอง คือเพราะเหตุแหงการสงเสียงรองของลิงในปา. พระเถระกลาวถึงเหตุใน
การที่จิตไมตกไปจากกรรมฐานวา เอกตฺต นิรต หิ เม เพราะจิตของ
เรายินดียิ่งแลวในพระนิพพาน. หิ ศัพท มีเหตุเปนอรรถ ไดแก
เพราะเหตุที่จิตของเรา ละการคลุกคลีดวยหมู อยูในความเปนผู ๆ เดียว คือ
ในเอกีภาพ หรือเพราะเหตุที่จิตของเรา ละความฟุงซานในภายนอก แลวถึง
ความเปนหนึ่งในเอกัคคตารมณ หรือเพราะเหตุที่จิตของเรายินดียิ่งแลว คือ
อภิรมยแลวใน เอคัคตารมณ คือในเอกีภาพ ไดแก ในพระนิพพาน ฉะนั้น
จิตของเราจึงไมดิ้นรน คือไมขาดจากกรรมฐาน ไดยินวา พระเถระเมื่อ
กลาวคาถานี้อยูนั่นแล เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธ ทีท่ านกลาวไวในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี มีพระ
ฉวีวรรณดังทอง มีพระรัศมีอันประเสริฐดังพระอาทิตย
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มีพระหฤทัยเมตตา มีพระสติ เสด็จขึ้นที่จงกรม เรา
มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ชมเชยพระญาณอันอุดม
แลว ถือดอกเทียนขาวไปบูชา แดพระพุทธเจา ใน
กัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย
ดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรจู ักทุคติเลย นี้
เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๒๙ แตภัทรกัปนี้ ได
เปนพระเจาจักรพรรดิ นามวา สุเมฆฆนะ สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็แลคาถานี้นั่นแหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถารามเณยยเถรคาถา
๑๐. วิมลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวิมลเถระ
[๑๘๗] ไดยนิ วา พระวิมลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
แผนดินชุมฉ่ําดวยน้ําฝน ลมก็พัด สายฟาก็แลบ
อยูทั่วไปในทองฟา วัตถุทั้งหลาย ยอมสงบไป จิต
ของเราตั้งมั่นแลว เปนอันดี.
จบวรรคที่ ๕
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อรรถกถาวิมลเถรคาถา
คาถาของทานพระวิมลเถระ เริ่มตนวา ธรณี จ สิฺจติ วา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมทานก็ไดเปนผูมีอธิการอันไดกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
ตระกูลของคนเปาสังข ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
วิปสสี ถึงความเปนผูรูแลว สําเร็จการศึกษาในศิลปะนั้น วันหนึ่งพบพระผู
มีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี มีใจเลื่อมใสแลว ทําการบูชาดวยการ
เปาสังขถวาย จําเดิมแตนั้น ไดทําการบํารุงพระศาสดา ตลอดกาลเวลา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาเกิดในเทวโลก การทําบุญไวมาก ทองเที่ยวไปๆ
มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ตั้งอธิฐานไวในศาสนาของพระผูมีพระ
ภาคเจา พระนามวา กัสสปะ วา ในอนาคตกาล ขอขาพเจาจงเปนผูมีรางกาย
บริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน ดังนี้ แลวรดตนโพธิ์ดวยน้ําหอม ซักฟอกอาสนะ
ที่เปนเจดีย และเนินโพธิ ซักสมณบริขารที่เศราหมอง แมของภิกษุทั้งหลาย.
ก็ครั้น จุติจากมนุษยโลกแลว ก็ทอ งเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย บังเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง ณ พระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็เมื่อทานอยูในทองมารดาก็ดี ออกจากทองมารดาก็ดี รางกาย
ของทานไมเศราหมองดวยดี และเสมหะเปนตน ไมแปดเปอน ดุจหยาดน้ํา
ฝกบัว ไดเปนผูบริสุทธิ์ผุดผอง ดังพระโพธิสัตวผูประสูติในภพสุดทาย ดวย
เหตุนั้น คนทั้งหลายจึงขนานนามทานวา วิมละ.
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วิมลมาณพ เจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่พระผูมีพระ
ภาคเจาเสด็จเขาไปสูกรุงราชคฤห ไดเฉพาะซึ่งศรัทธา บรรพชาแลว เรียน
กรรมฐาน อยูในถ้ําแหงภูเขา แควนโกศล. อยูมาวันหนึ่ง มหาเมฆที่
เกิดในทวีปทั้ง ๔ ไดยงั ฝนใหตก แผคลุม ทัว่ ทองจักรวาล. ไดยินวา
ฝนยอมตกอยางนี้ ในเวลาที่พระพุทธเจา และพระเจาจักรพรรดิ ยังทรง
ดํารงอยู ในวิวัฏฏัฏฐายีกปั . จิตของพระเถระไดตั้งมั่น มีอารมณเปนหนึ่ง
เพราะฝนชวยสงบ ระงับ ดับความรอนในฤดูรอน และเพราะไดฤดูเปน
ที่สบาย. ทานจึงมีจิตตั้งมั่น ขวนขวายวิปสสนาในขณะนั้นเองแลวบรรลุ
พระอรหัต ตามลําดับมรรค. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนผูเปาสังขบูชาพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เปนผูประกอบการบํารุงพระสุคตเจา
ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเปนนิตย เราเห็นผลแหงการ
บํารุงพระโลกนาถผูคงที่ ดนตรีหกหมืน่ หอมลอมเรา
ทุกเมื่อ ในกัปที่ ๙๑ แตกปั นี้ เราบํารุงพระผูมีพระภาคเจาผูแสวงหาคุณใหญ ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบํารุง ในกัปที่ ๒๔ แต
ภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค
นามวา " มหานิโฆษะ" มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เปนผูมีใจยินดีแลว เพราะ
ทํากิจสําเร็จแลว เมื่อจะเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาวา
แผนดินชุมชื่นดวยน้ําฝน ลมก็พัด สายฟาก็แลบ
อยูทั่วไปในทองฟา วิตกทั้งหลายยอมสงบไป จิตของ
เราตั้งมั่นแลว เปนอันดี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธรณี แปลวา แผนดิน. ก็แผนดินนั้น
ทานเรียกวา " ธรณี " เพราะทรงไวซึ่งสิ่งที่มีชีวิตและไมมีชีวิตทั้งสิ้น.
บทวา สิจฺ ติ ความวา เมื่อมหาเมฆยังฝนใหตกเต็มทั่วทองฟา
โดยรอบ ผืนดินก็ชุมชื่นดวยน้ําฝน.
บทวา วาติ มาตุโล ความวา ลมที่เยือกเย็นเพราะสัมผัสกับ
บรรยากาศที่ฝนโปรยลงมา ก็พัด.
บทวา วิชฺชลุ ตา จรติ นเภ ความวา ลมที่เยือกเย็นเพราะสัมผัสกับ
บรรยากาศที่ฝนโปรยลงมา ก็พัด.
บทวา วิชฺชลุ ตา จรติ นเภ ความวา สายฟาที่แลบออกจาก
กลุมเมฆหนา รองคํารามกระหึ่ม ครวญครางในที่นั้น ๆ ก็แลบไปในอากาศ
ดานโนน และดานนี้รอบทิศ.
บทวา อุปสมนฺติ วิตกฺกา ความวา มหาวิตก ๙ แมทั้งหมดมี
กามวิตกเปนตน ชื่อวาเปนอันสงบแลว ดวยสามารถแหงองคมรรคนั้น ใน
ชั้นตน โดยการที่พระเถระไดบรรลุสมถะและวิปสสนา อันสําเร็จแลวเพราะมี
ฤดูเปนที่สบาย ชื่อวายอมเขาไปสงบ เพราะการไดบรรลุอริยมรรค. คือ ยอม
ขาดสูญไปโดยไมมีสวนเหลือ พระเถระกลาวถึงขณะแหงอริยมรรค ทําใหเปน
ปจจุบัน เพราะใกลปจจุบัน. อีกอยางหนึ่ง บทนี้ เปนคํากลาวถึงปจจุบัน ใน
ขอความที่ผานมาแลว.
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บทวา จิตฺต สุสมาหิต มม ความวา พระเถระพยากรณพระอรหัตผลวา ตอจากนั้นมา จิตของเราก็ตั้งมั่นดวยดี ดวยโลกุตรสมาธิ บัดนี้
ไมมีกิจอะไรที่จะตองกระทําในการตั้งจิตนั้น ดังนี้.
จบอรรถกถาวิมลเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๕
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี
ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระสิริวัฑฒเถระ ๒. พระขทิรวนียเรวตเถระ ๓. พระสุมังคล
เถระ ๔. พระสานุเถระ ๕. พระรมณียวิหารีเถระ ๖. พระสมิทธิเถระ
๗. พระอุชชยเถระ ๘. พระสัญชยเถระ ๙. พระรามเณยยกเถระ ๑๐.
พระวิมลเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๖
๑. โคธิกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโคธิกเถระ
[๑๘๘] ไดยนิ วา พระโคธิกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะ ดังเสียงเพลงขับ
กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี จิตของ
เราก็ตั้งมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญตก
ลงมาเถิดฝน.

วรรควรรณนาที่ ๖
อรรถกถาโคธิกาทิจตุเถรคาถา
คาถาของพระเถระทั้ง ๔ เหลานี้ คือ พระโคธิกะ พระสุพาหุ พระวัลลิยะ พระอุตติยะ ทั้ง ๔ คาถาเริ่มตนวา วสฺสติ เทโว. เรื่องราวของ
ทานเหลานั้นเปนอยางไร ?
แมพระเถระเหลานี้ ก็ไดมีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญไวมากในภพนั้น ๆ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ นับแตภัทรกัปนี้ ไดเกิดในเรือนมี
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ตระกูล ถึงความเปนผูรูแลว ไดเปนสหายกันเที่ยวไป. ในบรรดาสหายเหลานั้น
สหายคนหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิทธัตถะ เสด็จเที่ยว
บิณฑบาต ไดถวายอาหารทัพพี ๑. สหายคนที่ ๒ มีจิตเลื่อมใส ถวายบังคม
ดวยเบญจางคประดิษฐแลว ประคองอัญชลี. สหายคนที่ ๓ มีจิตเลื่อมใส
บูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยดอกอุบลกํามือหนึ่ง สหายคนที่ ๔ ทําการบูชา
ดวยดอกมะลิ. สหายเหลานั้นบังเกิดในเทวโลก ดวยบุญกรรม ที่ทําจิตให
เลื่อมใสในพระศาสดา ขวนขวายแลวอยางนี้ กระทําบุญไวมากแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวเกิดในเรือนมีตระกูล
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ เปนสหายกัน
บวชในพระศาสนา บําเพ็ญสมณธรรม แลวเกิดเปนโอรสของเจามัลละทั้ง ๔
ในเมืองปาวา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย. พวกเจามัลละ
ไดขนานนามของพระโอรสเหลานั้นวา โคธิกะ สุพาหุ วัลลิยะ (และ) อุตติยะ.
พระโอรสทั้ง ๔ ไดเปนสหายรักกัน. พระโอรสเหลานั้น ไดพากันไปยังเมือง
กบิลพัสดุ ดวยกรณียกิจบางอยาง. ก็ในสมัยนั้น พระศาสดาเสด็จไปยังเมือง
กบิลพัสดุ ประทับอยูในนิโครธาราม ทรงแสดงยมกปาฏิหาริย ทรมานเจา
ศากยะ มีพระเจาสุทโธทนะเปนประมุข. ครัง้ นั้น แมโอรสแหงเจามัลละ
ทั้ง ๔ เหลานั้น เห็นปาฏิหาริยแลว ไดความเลื่อมใส บวชแลว เจริญวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา พระโคธิกเถระกลาวคาถานี้วา
เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา ผูม ีผิวพรรณดังทอง
สมควรรับเครือ่ งบูชา เสด็จออกจากปาอันสงัด จาก
ตัณหาเครื่องรอยรัดมาสูความดับ จึงถวายภิกษาทัพพี
หนึ่ง แดพระพุทธเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ผูมี
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ปญญา ผูสงบระงับ ผูแกลวกลามาก ผูคงที่ เราตาม
เสด็จพระองค ผูทรงยังมหาชนใหดับ เรามีความยินดี
เปนอันมากในพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย
ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาล
นั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายภิกษา ในกัปที่ ๘๗ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗ พระองค มีพระนามเหมือนกันวา
มหาเรณุ ทรงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระสุพาหุเถระ กลาวคาถานี้วา
เราไดเห็นพระพุทธเจา ผูมีพระฉวีวรรณดังทอง
ผูองอาจดุจมาอาชาไนย ดังชางมาตังคะ ตกมัน ๓
ครัง้ ผูแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ ทรงยังทิศทั้งปวง
ใหสวางไสวเหมือนพญารัง มีดอกบาน เปนเชษฐบุรุษ
ของโลก สูงสุดกวานระ เสด็จดําเนินไปในถนน
จึงยังจิตใหเลื่อมใสในพระญาณ ประนมอัญชลี มีจติ
เลื่อมใส มีใจโสมนัส ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา สิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เรา
ไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ ในกัปที่
๗๓ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค มีนามวา นรุตตมะ สมบูรณดวยแกว ๗
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ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระวัลลิยเถระ กลาวคาถานี้วา
ในกาลนั้น เราเปนชางดอกไม อาศัยอยูในนคร
ติวรา ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี ทรงพระนาม
วา สิทธัตถะ อันชาวโลกบูชา มีใจเลื่อมใสโสมนัส
ไดถวายดอกอุบลกํามือหนึง่ เราอุบัติในภพใด ๆ
เพราะผลของกรรมนั้น เราไดเสวยผลอันนาปรารถนา
ที่ตนทําไวดีแลวในปางกอน แวดลอมดวยพวกมัลละ
ชั้นดี นี้เปนผลแหงการถวายดอกไม ในกัปที่ ๙๔
แตภัทรกัปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา
ดวยดอกไม ในกัปใกลเคียงที่ ๙๔ เวนกัปปจจุบัน
ไดเปนพระราชา ๕๐๐ พระองค มีนามเหมือนกันวา
นัชชสมะ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระอุตติยเถระ กลาวคาถานี้วา
เราไดถวายดอกมะลิแดพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา " สิทธัตถะ " ดอกมะลิ ๗ ดอกเราโปรย
ลงแทบพระบาท ดวยความยินดี ดวยกรรมนั้น วันนี้
เราไดเสวยอมตธรรม เราทรงกายที่สุด อยูในศาสนา
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้
เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยกรรมนั้น
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เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาดวยดอกไม
ในกัปที่ ๕ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๓
พระองค ไดมีนามวา สมันตคันธะ ครอบครอง
แผนดิน มีสมุทรสาคร ๔ เปนที่สุด เปนจอมประชา.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระแมทั้ง ๔ เหลานี้ ครั้น บรรลุพระอรหัตแลว ปรากฏ
ชื่อเสียงโคงดังในโลก เปนผูอันพระราชามหาอมาตยแหงพระราชา สักการะ
เคารพแลว อยูรวมกันในปานั่นแหละ. ครั้นในกาลวันหนึ่ง พระเจาพิมพิสาร
เขาไปหาพระเถระทั้ง ๔ รูปเหลานั้น ผูเขาไปสูกรุงราชคฤห ไหวแลว นิมนต
ใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส รับสั่งใหสรางกุฏิถวายพระเถระเหลานั้นแยกกัน
(องคละหลัง) (แต) ไมไดมุงหลังคาเพราะหลงลืม. พระเถระเหลานั้นก็อยูใน
กุฏิทั้งหลายที่ยังไมไดมุง ถึงฤดูฝน ฝนก็ไมตก พระราชาทรงพระดําริวา
เพราะเหตุไรหนอแล ฝนจึงไมตก ทรงทราบเหตุนั้น แลวรับสัง่ ใหมุงหลังคา
กุฏิเหลานั้น ใหฉาบดวยดินเหนียว และตกแตงใหงดงาม ทําการฉลองกุฏิ
แลวไดถวายทานแกภิกษุสงฆหมูใหญ.
เพื่อจะอนุเคราะหพระราชา พระเถระทั้งหลายจึงเขาไปยังกุฏีทั้งหลาย
แลวเขาสมาบัติเมตตาเปนอารมณ. ลําดับนั้น มหาเมฆตั้งขึ้นดานทิศอุดรและ
ทิศปราจีน ตั้งเคาจะตกในขณะที่พระเถระทั้งหลายออกจากสมาบัติทีเดียว ใน
บรรดาพระเถระเหลานั้น พระโคธิกเถระออกจากสมาบัติพรอมกับเมฆรองคําราม
ไดกลาวคาถานี้วา
ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎี
ของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี จิตของเรา
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ก็ตั้งมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญตกลงมา
เถิดฝน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วสฺสติ ความวา ฝนตก คือ ยังสายฝน
ใหโปรยลงมา.
บทวา เทโว ไดแก เมฆ.
บทวา ยถา สุคีต มีอธิบายวา สงเสียงครวญครางเหมือนเสียง
เพลงขับอันเสนาะ ก็ในเวลาฝนจะตก เมฆตั้งขึ้นหนาตั้งรอยชั้นพันชั้น ทําให
ฟารองเปลงแสงแปลบปลาบไปทั่วทิศ ยอมงดงาม มิใชอยางเดียว เพราะฉะนั้น
พระเถระจึงแสดงวา ฝนตกสงเสียงดังสนิทไพเราะกังวานลึก (อีกดวย). ดวย
เหตุนั้น พระเถระจึงกลาวถึงการที่ไมถูกรบกวนดวยเรียกวากุฎีของเรามุงดีแลว
มีประตูหนาตางมิดชิดดี คือ พระเถระกลาววา กุฏิของเรานี้ มุงดวยหญา
เปนตนแลว ตราบเทาที่ฝนยังไมตก ดวยเหตุนั้นจึงไมถูกฝนรบกวน. กุฎชี อื่ วา
นําสุขมาให เพราะมีสุขในการใชสอย และมีฤดูเปนที่สบาย มีฤดูเปนสุขครบ
ทุกอยาง ทัง้ เวนจากอันตรายอันเกิดแตลม เพราะมีประตูหนาตางปดสนิทดี
พระเถระจึงกลาววา ไมถูกเบียดเบียนดวยสามารถแหงที่อยูเปนสัปปายะครบทั้ง
๒ อยาง.
บทวา จิตฺต สุสมาหิตฺจ มยฺห ความวา จิตของเราตั้งมั่นแลว
ดวยดี ดวยอนุตรสมาธิ คือ แนบแนนดีแลวในอารมณ คือ พระนิพพาน.
ดวยบทนี้ พระเถระแสดงถึงความเปนผูมีความขวนขวายนอย เพราะไมมี
อันตรายในภายใน.
บทวา อถ เจ ปตฺถยสิ ความวา บัดนี้ ถาทานปรารถนาจะตก
คือ ถาทานอยากจะตก.
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บทวา ปวสฺส ความวา จงพรมน้ํา คือ หลั่งสายฝนลงมา.
พระเถระเรียกเมฆวา เทว.
จบอรรถกถาโคธิกาทิจตุเถรคาถา
๒. สุพาหุเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุพาหุเถระ
[๑๘๙] ไดยินวา พระสุพาหุเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎี
ของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี จิตของเรา
ก็ตั้งมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญตกลงมา
เถิดฝน.
อรรถกถาสุพาหุเถรคาถา
ในคาถาที่พระเถระอีก ๓ องคนอกนี้กลาวไว แปลกกันเฉพาะใน
บทที่ ๓. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺต สุสมาหิตฺจ กาเย ในคาถา
ที่พระสุพาหุเถระกลาวไว ความวา จิตของเราตั้งมั่นแลวดวยดี คือแนบแนน
อยูแลวโดยชอบในกรชกาย ดวยสามารถแหงการเจริญกายคตาสติ อธิบายวา
พระสุพาหุเถระนี้ กระทําฌานที่ตนไดแลว ดวยสามารถแหงการเจริญ
กายคตาสติ ใหเปนบาท เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว พระเถระ
หมายถึงการเจริญกายคตาสตินั้น จึงกลาววา จิตฺต สุสมาหิตฺจ กาเย และ
จิตของเราตั้งมั่นดีแลวในกาย ดังนี้.
จบอรรถกถาสุพาหุเถรคาถา
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๓. วัลลิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัลลิยเถระ
[๑๙๐] ไดยินวา พระวัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎี
ของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี เราเปนผู
ไมประมาทอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะตกก็เชิญ
ตกลงมาเถิดฝน.
อรรถกถาวัลลิยเถรคาถา
บทวา ตสฺส วิหรามิ อปฺปมตฺโต ในวัลลิยเถรคาถา มีอธิบายวา
เราชื่อวาเปนผูไมประมาทแลว เพราะบรรลุถึงทีส่ ุดแหงขอปฏิบัติอันใหถงึ ความ
ไมประมาท อยูผัดเปลี่ยนอิริยาบถ คือยังอัตภาพใหเปนไป ดวยการเขาไป
ประกอบดวยธรรมอันเปนเครื่องอยูของพระอริยเจา และดวยการประกอบดวย
ธรรมมีทิพวิหารธรรมเปนตน ในกุฎนี ั้น.
จบอรรถกถาวัลลิยเถรคาถา
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๔. อุตติยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตติยเถระ
[๑๙๑] ไดยินวา พระอุตติยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎี
ของเรามุงดีแลว มีประตูหนาตางมิดชิดดี เราผูเดียว
ไมมีเพื่อนอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญ
ตกลงมาเถิดฝน.
อรรถกถาอุตติยเถรคาถา
บทวา อทุติโย ในคาถาที่พระอุตติยเถระกลาวแลว ความวา
เราเปนผูไมมีสหาย คือ เวนจากการคลุกคลีดวยกิเลส และการคลุกคลีดวยคณะ.
จบอรรถกถาอุตติยเถรคาถา
จบอรรถกถาคาถาของพระเถระทั้ง ๔
๕. อัญชนวนิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอัญชนวนิยเถระ
[๑๙๒] ไดยินวา พระอัญชนวนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเขาไปสูปาอัญชนวัน ทําตั่งใหเปนกุฎีแลว
ไดบรรลุวิชชา ๓ เราไดกระทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
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อรรถกถาอัญชนวนิยเถรคาถา
คาถาของทานพระอัญชนวนิยเถระเริ่มตนวา อาสนฺทึ กุฏิก กตฺวา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตระ
ทานเปนชางดอกไม นามวา สุทัสสนะ บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกมะลิ
กระทําบุญอยางอื่นไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา กัสสปะ แลวไดบาํ เพ็ญสมณธรรม ครั้นในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดในตระกูลเจาวัชชี ในพระนครเวสาลี ในเวลาที่เขา
เจริญเติบใหญแลว ภัยทัง้ ๓ คือ ภัยเกิดแตฝนแลง ๑ ภัยเกิดแตความเจ็บไข ๑
ภัยเกิดแตอมนุษย ๑ บังเกิดแลวในแควนวัชชี. ภัยทั้งหมดนั้นพึงทราบโดยนัย
ดังกลาวแลวในอรรถกถารัตนสูตร ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จถึงเมืองเวสาลี
เมื่อภัยทุกอยางสงบแลว และเมื่อธรรมาภิสมัยเกิดแลวแกเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย จํานวนมาก ในการแสดงธรรมของพระบรมศาสดา ราชกุมารนี้เห็น
พุทธานุภาพ ไดมีศรัทธา บรรพชาแลว.
ก็ราชกุมารนี้ มีประวัติอยางไร แมพระราชาอีก ๔ องค ที่จะกลาว
ตอไป ก็มีประวัติอยางนั้น ก็ราชกุมารแหงเจาลิจฉวีผูเปนพระสหายของ
ราชกุมารนี้ แมเหลานั้น ก็บรรพชาแลวโดยทํานองนี้แหละดวยอาการอยางนี้
คือ ราชกุมารเหลานั้นเปนสหายกัน แมในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
พระนามวา กัสสปะ บวชแลว ก็ไดบําเพ็ญสมณธรรมรวมกันกับราชกุมารนี้
ไดกระทําบุญมีการปลูกพืชคือกุศลเปนตนไวแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา
ผูทรงพระนามวา ปทุมุตตระ พระอัญชนวนิยเถระนี้ การทําบุรพกิจเสร็จแลว
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อยูที่ปาชา ในปาอัญชนวัน ในเมืองสาเกตนั้น เมื่อจวนถึงเวลาใกลเขาพรรษา
ไดตั่งเกา ๆ ที่มนุษยทั้งหลายทิ้งแลว วางตั่งนั้นไวบนแผนหินทั้ง ๔ ปกปด
ดานบน และดานกวางดวยหญาเปนตน แลวประกอบประตูอยูจําพรรษา.
ทานเพียรพยายามอยู ก็ไดบรรลุพระอรหัต ในเดือนแรกเทานั้น. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนัน้ เราเปนนายมาลาการมีชื่อวาสุทัสสนะ
ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี เชษฐบุรษุ ของโลก
ประเสริฐกวานระ เรามีจักษุบริสุทธิ์ มีใจโสมนัส
ถือดอกมะลิไปบูชาพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูต รัสรูแลวมีจักษุทิพย ดวยบุปผบูชานี้
และดวยการตั้งจิตไว เราไมเขาถึงทุคติเลย ตลอดแสน
กัป ในกัปที่ ๓๖ แตภัทรกัปมิไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๑๖ พระองค มีพระนามเหมือนกันวา เทวุตตระ มี
พลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว คําสอนของ
พระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว เสวยวิมุตติสุข ออกจากสมาบัติแลว
พิจารณาสัมบัติตามที่ได เมื่อจะเปลงอุทานดวยกําลังปติ จึงไดกลาวคาถาวา
เราเขาไปสูปาอัญชนวัน ทําตั่งใหเปนกุฎีแลว
ไดบรรลุวิชชา ๓ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อาสนฺทิกุฏิก กตฺวา ความวา ตั่ง ๔
เหลี่ยม ขายาว ชื่อวา อาสันทิ แมตงั่ ๔ เหลี่ยมกวางก็มีเหมือนกัน. พระ
เถระกระทําตั่ง ที่สามารถเพื่อจะนั่งไดอยางเดียว นอนไมได ใหเปนกุฎี
เพื่ออยูอาศัย โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง คือกระทําใหเปนกุฎี โดยประการ
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ที่ เมื่อนั่งบนตั่งนั้นแลว สามารถบําเพ็ญสมณธรรมไดโดยสะดวกเพราะไมมี
อันตรายอันเกิดแตฤดู. พระเถระแสดงถึงความมักนอย และความสันโดษ
อยางยอดเยี่ยมในเสนาสนะของตน ดวยบทนี้. สมดังคาถาประพันธ ที่ทา น
พระธรรมเสนาบดีกลาวไววา
การนั่งขัดสมาธิ นับวาพอเปนการอยูอยางสบาย
ของภิกษุ ผูม ีใจเด็ดเดี่ยว ดังนี้.
อาจารยอีกพวกหนึ่ง อางปาฐะวา อาสนฺทิกุฏิก แลวกลาวอธิบายวา
กระทํากุฎีขนาดเทาตั่ง. สวนอาจารยเหลาอื่น กลาวอธิบายวา กุฎีที่ทําไวบน
เตียงเฉพาะ คนจะนั่งทําเปนอาสนะเปนตน (วอหาม) ชื่อวา อาสันทิ กระทํา
อาสันทินั้นใหเปนกุฎี.
บทวา โอคยฺห ความวา หยั่งลง คือเขาไปแลวโดยลําดับ. บทวา
อฺชนวน ไดแกปาที่มีชื่ออยางนี้ อธิบายวา เถาวัลย ทานเรียกวา อัญชนะ
เพราะมีดอกมีสีเหมือนดอกอัญชัน ปานั้นไดนามวา อัญชนวัน เพราะมากไป
ดวยเถาวัลยนั้น. สวนอาจารยพวกอื่นกลาววา กอไมใหญ ชื่อวาอัญชนวัน
ตองนําคําที่เหลือวา วิหรโต มยา มาประกอบความวา เราเขาไปสูปาอัญชนวัน
นั้น กระทําตั่งใหเปนกุฎี บรรลุวชิ ชา ๓ โดยลําดับ กระทําคําสอนของพระ
พุทธเจาแลวอยู. ก็คําเปนคาถานี้แหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล
ของพระเถระ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาอัญชนวนิยเถรคาถา
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๖. กุฏีวหิ ารีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุฏีวิหารีเถระ
[๑๙๓] ไดยินวา พระกุฏิวหิ ารีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ใครนัง่ อยูในกุฎี ภิกษุผูปราศจากราคะ มีจติ ตั้ง
มัน่ อยูในกุฎี ขอทานจงรูอยางนี้เถิดอาวุโส กุฎีที่ทาน
ทําไวแลว ไมไรประโยชนเลย.
อรรถกถากุฎีวิหารีเถรคาถา
คาถาของทานพระกุฏิวิหารีเถระ เริ่มตนวา โก กุฏีกาย. เรือ่ ง
ราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ เสด็จ
ไปทางอากาศ ทานถือหมอน้ําเย็นไปดวยคิดวา เราจักถวายน้ําเปนทาน แลว
เกิดปติโสมนัส แหงนหนาขึ้น โยนหมอนาขึ้นไป (บนอากาศ) พระศาสดา
ทรงทราบอัธยาศัยของทาน แลวประทับยืนอยูในอากาศรับหมอน้ํา เพื่อเจริญ
ศรัทธาปสาทะ. ดวยการรับน้ํานั้น ทานเสวยปติโสมนัสมิใชนอย. ขอความที่
เหลือ คลายกับที่กลาวไวในเรื่องของพระอัญชนวนียเถระ ทัง้ นั้น. สวนขอ
ที่แปลกกันมีดังนี้
ไดยินวา ทานบวชโดยนัยดังกลาวแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว
ขวนขวายวิปสสนา ในเวลาเย็นเดินทางไปใกลที่นา เมื่อฝนลงเม็ด เห็นกุฎี
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อันเกิดดวยบุญ ของคนเฝานา จึงนั่งบนอาสนะที่ลาดดวยหญา. พอทานนั่งลง
ก็ไดฤดูเปนที่สบาย ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคําที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา มีพระฉวีวรรณ
ดังทอง ผูรุงเรืองดังกองไฟ เหมือนพระอาทิตย เปน
ที่รับรองเครือ่ งบูชาเสด็จไปในอากาศ จึงเอามือทัง้ สอง
กอบน้ําแลวโยนขึ้นไปในอากาศ พระพุทธเจาผูมหาวีระ มีพระกรุณาในเรา ทรงรับไว พระศาสดาทรง
พระนามวา ปทุมุตตระ ประทับยืนอยูในอากาศ ทรง
ทราบความดําริของเรา จึงไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา
ดวยการถวายน้ํานี้และดวยเกิดปติ เขาจะไมถึงทุคติเลย
ตลอดแสนกัป. ขาแตพระองคผูเปนจอมประชาเชษฐบุรุษของโลก ผูนราสภ ดวยกรรมนัน้ ขาพระองค
ละความชนะและความแพแลว บรรลุฐานะอันไมหวั่น
ไหว ในกัปที่ ๖,๕๐๐ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๓ พระองค มีพระนามวา สหัสสราช เปน
จอมคน ปกครองแผนดิน มีสมุทรสาครเปนที่สุด.
กิเลสทั้งหลายเราเผาแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว นั่งอยูในกระทอมนั้น คนเฝา
นากลับมา ถามวา ใครอยูในกระทอม. พระเถระไดฟงดังนั้น จึงกลาวคํามี
อาทิวา ภิกษุอยูในกระทอม. คําของคนเฝานา และของพระเถระนี้นั้น ทาน
รวบรวมไวเปนหมวดเดียวกันแลว ยกขึ้นสูสังคีติ โดยรูปอยางนั้น วา
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ใครนั่งอยูในกระทอม ภิกษุผูปราศจากราคะ มี
จิตตั้งมั่นอยูในกระทอม ขอทานจงรูอยางนี้เถิดอาวุโส
กระทอมที่ทานทําไวแลว ไมไรประโยชนเลย ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก กุฏิกาย เปนคําถามของคนเฝานาวา
ใครนั่งอยูในกุฏินี้. บทวา ภิกขฺ ุ กุฏิกาย เปนคําใหคําตอบของพระเถระ แก
คนเฝานา. ลําดับนั้น พระเถระ ยังคนเฝานาใหอนุโมทนา การใชสอยกระทอม
โดยความที่ ตนเปนพระทักขิไณยบุคคลผูเลิศ เพื่อจะทําบุญนั้นใหดํารงมั่นคง
โอฬาร จึงกลาวคํามีอาทิวา วีตราโค. คาถานั้น มีใจความดังนี้ ภิกษุผูทํา
ลายกิเลสไดแลวรูปหนึ่ง นั่งอยูแลวในกระทอมของทาน เพราะเหตุนั่นแหละ
ภิกษุนั้น จึงชื่อวา ผูปราศจากราคะแลว เพราะมีราคะอันถอนขึ้นแลว โดย
ประการทั้งปวง ดวยมรรคอันเลิศ ชือ่ วาผูมีจิตตั้งมั่นแลว เพราะเปนผูมีจิต
ตั้งมั่นแลวดวยดี โดยกระทําพระนิพพาน ใหเปนอารมณ ดวยสมาธิอันยอด
เยี่ยม ดูกอนคนเฝานา ผูมีอายุ เรากลาวความนี้ อยางไร ทานจงรู คือ
จงเชื่ออยางนั้น ทานจงพน (ทุกข).
กระทอมอันทานทําแลว ไมไรประโยชนเลย คือกระทอมที่ทานสราง
ไว ไมเปนโมฆะ ไมเปนหมัน มีแตผล มีแตกําไร เพราะพระอรหันตขีณาสพ
ไดใชสอย. ถาทานจะอนุโมทนา ขอนั้นจักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล และ
เพื่อความสุขแกทานตลอดกาลนาน.
คนเฝานา ฟงดังนั้นแลว คิดวา เปนลาภของเราแลวหนอ เพราะ
ในกุฎีของเรา มีพระผูเปนเจา เชนนี้เขาไปนั่ง แลวมีจิตเลื่อมใส ไดยืนอนุโมทนาแลว. ก็พระผูมพี ระภาคเจาทรงสดับถอยคําสนทนา ของพระเถระและ
คนเฝานาเหลานั้นนี้ ดวยทิพโสตธาตุ และทรงทราบการอนุโมทนาของคนเฝานา
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เมื่อจะทรงยังสมบัติอันคนเฝานา จะพึงไดเสวย ใหแจงชัด จึงไดตรัสกะคน
เฝานาดวยคาถาเหลานี้วา
ดวยผลแหงการที่ภกิ ษุ ผูมีจิตสงบแลว ไมมี
อาสวะ อยูใ นกระทอมของทานนั้น ทานจักไดเปน
จอมเทพ ทานจะไดเปนจอมเทวัญ เสวยราชสมบัติใน
หมูเทพ ๓๖ ครั้ง จักไดเปนจอมจักรพรรดิ ในแวน
แควน ๓๔ ครั้ง จักไดเปนพระปจเจกพุทธเจา ผู
ปราศจากราคะ นามวา รัตนกุฏี ดังนี้.
จําเดิมแตนั้นมา พระเถระ ก็ไดเกิดสมัญญานามวา กุฏิวิหารีเถระ
ทีเดียว เพราะเปนนามพิเศษที่ทานไดในกระทอม. ก็คาถานี้แหละ ไดเปน
คาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถากุฏิวิหารีเถรคาถา
๗. ทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกุฏิวิหารีเถระ
[๑๙๔] ไดยนิ วา พระกุฏิวิหารีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กุฎีนี้เปนกุฎีเกา ทานปรารถนากุฎีใหม ก็จงละ
ความหวังในกุฎีใหมเสีย ดูกอนภิกษุ กุฎีใหมนําทุกข
มาให.
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อรรถกถาทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา
คาถาของทานพระกุฏิวิหารีเถระเริ่มตนวา อยมาหุ ปุราณิยา. เรื่อง
ราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเปนผูมีจิตเลื่อมใส ไดถวายพัดที่สานอยางวิจิตรดวย
ผลิตภัณฑไมออ แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ในฤดู
รอน พระศาสดาทรงยังเขาใหรื่นเริง ดวยพระคาถาอนุโมทนา ในขอความใด
ที่ยังมีขอหลงเหลืออันควรกลาวถึง ขอความนั้นก็เหมือนกับที่กลาวไวแลว ใน
เรื่องของพระอัญชนวนิยเถระ สวนขอที่แปลกกันมีดังนี้
ไดยินวา พระเถระนี้บวชแลว โดยนัยดังกลาวแลวอยูในกุฏิเกาหลังหนึ่ง ไมคิดจะบําเพ็ญสมณธรรม คิดแตจะกอสรางอยางเดียววา กุฏิของเรา
เกาแลว เราควรทํากุฏิหลังใหม. เทวดาผูใครประโยชนตอทาน กลาวคาถานี้
ที่มีความชวนใหสลดใจ ภาษางาย ๆ แตมีใจความลึกซึ้งวา
กุฎีนี้เปนกุฎีเกา ทานปรารถนากุฎีใหมหลังอืน่
ก็จงละความหวังในกุฎีใหมเสีย ดูกอนภิกษุ กุฎีใหม
นําทุกขมาให ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อย เปนคําชี้ใหเห็นสิ่งที่อยูใกล. บทวา
อหุ มีความหมายวา ไดมีแลว เพื่อความสะดวกในการประพันธคาถา ทานจึง
กลาวเปนทีฆะ.
บทวา ปุราณิยา ความวา มีมาในกาลกอน คือ มีมานานแลว.
บทวา อฺ ปตฺถยเส นว กุฏึ ความวา ทานปรารถนา คือ
ประสงค ไดแกอยากไดกุฏิชื่อวาหลังใหม เพราะเปนกุฎิที่จะพึงบังเกิดในบัดนี้
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อื่นจากหลังนี้ เพราะความที่กุฏิหลังนี้ทรุดโทรมโดยความเปนของเกา ก็ทานจงละความหวังในกุฏิหลังใหมเสียทั้งหมด คือ จงคลายความหวังคือ ความอยาก
ไดแก ความเหอ แมในกุฏิหลังใหมเหมือนในหลังเกา ยอมเปนผูมีจิตปราศจากความอยากไดในกุฏิหลังใหมนั้น โดยประการทั้งปวง. เพราะเหตุไร ?
เพราะกุฏิหลังใหมนําทุกขมาให คือ ดูกอนภิกษุ เพราะกุฏิที่ชื่อวาใหม คือ
ที่จะพึงใหเกิดในบัดนี้ ชือ่ วาเปนทุกข เพราะนําทุกขมาให ฉะนั้น เธออยา
ทําทุกขใหมอยางอื่นใหเกิด จงอยูในกุฏิหลังเกานั่นแหละ กระทํากิจที่ตนควร
กระทํา ก็ในคาถานี้มีอธิบายดังนี้ ดูกอนภิกษุ ทานคิดวา กุฏิที่มุงดวยหญา
หลังนี้ ชํารุดทรุดโทรม จึงหวังจะสรางกุฏิที่มุงดวยหญาใหมหลังอื่น ไมบําเพ็ญสมณธรรม ก็เมื่อปรารถนาอยางนี้ ชื่อวายังปรารถนากุฏิคืออัตภาพ
ตอไป เพราะไมพนจากการเกิดในภพใหม โดยไมไดขวนขวายในภาวนา
จึงชื่อวายังปรารถนาเพื่อจะสรางอยูนั่นเอง. ก็กฏุ คิ ืออัตภาพนั้น เปรียบเหมือน
กุฏิที่มุงดวยหญาหลังใหม ชื่อวาเปนทุกข เพราะเกี่ยวของกับทุกขตาง ๆ มีชรา
มรณะ โศกะ และปริเทวะเปนตน ยิ่งเสียกวาทุกขในการสรางกุฏิ เพราะ
ตองลําบากในการกระทํา เพราะฉะนั้น ทานจงคลายความหวัง ความเพง
ในกุฏิคืออัตภาพเหมือนคลายความหวังในการสรางกุฏิหญาฉะนั้น คือ จงเปน
ผูมีจิตปราศจากความกําหนัดในอัตภาพนั้น โดยประการทั้งปวง วัฏทุกข
จักไมมีแกทานดวยอาการอยางนี้ ก็พระเถระฟงคําของเทวดาแลว เกิดความ
สลดใจ เริ่มตั้งวิปสสนา เพียรพยายามอยู ดํารงอยูแลวในพระอรหัตผลตอกาล
ไมนานเลย. สมดังคําที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระพุทธเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
เชษฐบุรษุ ของโลก ผูคงที่สงบระงับ มัน่ คง ประทับ
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นัง่ บนอาสนะที่ลาดดวยหญา เราเอาดอกออมาผูกเปน
พัด แลวนอมถวายแดพระพุทธเจา ผูเปนจอมประชา
ผูคงที่ พระสัพพัญูผูเปนนายกของโลก ทรงรับพัด
แลว ทรงทราบความดําริของเรา ไดตรัสพระคาถานี้
วา กายของเราดับแลว ความเรารอนไมมี ฉันใด
จิตของทานจงหลุดพนจากกองไฟ ๓ กอง ฉันนัน้
เทวดาบางเหลาที่อาศัยตนไมอยู มาประชุมกันทัง้ หมด
ดวยหวังวา จักไดฟงพระพุทธพจน อันยังทายกให
ยินดี พระผูมพี ระภาคเจาประทับนั่ง ณ ที่นั้น แวดลอม
ดวยหมูเทวดา เมื่อจะทรงยังทายกใหรื่นเริง จึงได
ตรัสพระคาถาเหลานี้วา ดวยการถวายพัดนี้ และดวย
การตั้งจิตไว ผูนี้จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีพระนามวา สุพพตะ ดวยกรรมที่เหลือนั้น อันกุศลมูล
ตักเตือนแลว จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีพระนาม
วา " มาลุตะ " ดวยการถวายพัดนี้ และดวยการนับถือ
อันไพบูลย ผูนี้จักไมเขาถึงทุคติตลอดแสนกัป ในกัป
ที่สามหมื่น จักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๘ พระองค
มีพระนามวา สุพพตะ ในกัปที่สองหมื่นเกาพัน
จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิ พระนามวา มาลุตะ
อีก ๘ ครั้ง. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระ ตั้งอยูในพระอรหัตผลแลว ไดกลาวคาถานั้นแหละ
ซ้ําอีกวา คาถานี้เปนขอสับในการบรรลุพระอรหัตผลของเรา. ก็คาถานั้นแหละ
ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ. ก็พระเถระนั้น ไดมีนามวา
กุฏิวิหารีเถระ เพราะทานไดคุณพิเศษ เพราะโอวาทเรื่องกุฏิ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาทุติยกุฏิวิหารีเถรคาถา
๘. รมณียกุฏิกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระรมณียกุฏิกเถระ
[๑๙๕] ไดยินวา พระรมณียกุฏิกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กุฎีของเรา นารื่นเริงบันเทิงใจ เปนกุฏิที่ทายก
ใหดวยศรัทธา ดูกอนนารีทั้งหลาย เราไมตองการ
ดวยกุมารีทั้งหลาย ชนเหลาใดมีความตองการ เธอ
ทั้งหลายก็จงไปในสํานักของชนเหลานั้นเถิด.
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อรรถกถารมณียกุฎิกเถรคาถา
คาถาของทานพระรมณียกุฏิกเถระ เริม่ ตนวา รมณียา เม กุฏิกา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา แมพระเถระนั้น กระทําการหวานพืช คือ กุศลไวในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทองเที่ยวไปในเทวดา
และมนุษยทั้งหลาย เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ในที่สดุ แหงกัป ๑,๘๐๐ จําเดิมแตภัทรกัปนี้ ถึง
ความเปนผูรูแลว ไดถวายอาสนะอันสมควรแกพระพุทธเจา แดพระผูมีพระภาคเจา และบูชาพระผูมีพระภาคเจา ดวยดอกไมทั้งหลาย ถวายบังคมดวย
เบญจางคประดิษฐ กระทําประทักษิณแลวหลีกไป ขอความที่เหลือคลายกับที่
กลาวไวแลว ในเรื่องของพระอัญชนวนิยเถระนั่นแหละ. สวนความที่พิเศษ
ออกไป มีดงั นี้.
ไดยินวา พระเถระนี้ บวชโดยนัยดังกลาวแลว กระทําบุพกิจแลว
อยูในกระทอมในอาวาสใกลบานแหงหนึ่ง ในแควนวัชชี กระทอมหลังนั้น
จัดเปนกระทอมสวยงาม นาดู นาเลื่อมใส มีฝาและพื้น ตกแตงเรียบรอย
สมบูรณดวยทัศนียภาพ มีสวนรื่นรมยและสระโบกขรณีเปนที่นายินดีเปนตน มี
ภูมิภาคดาษเต็มไปดวยทรายคลายขายแหงแกวมุกดา เปนสถานที่นารื่นรมย
ยิ่งกวาประมาณ โดยมีบริเวณลานที่กวาดเกลี้ยงเกลาดีแลวเปนตน เพราะ
พระเถระเปนผูสมบูรณดวยวัตร ตั้งอยู. พระเถระอยูในกระทอมนั้น เริ่มตั้ง
วิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
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เราเขาปาชัฏ สงัดเสียง ไมอาดูร ไดถวายอาสนะ
อันสมควรแกพระพุทธเจา ผูสีหะแดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี ผูคงที่ เราถือดอกไม
กําหนึ่ง แลวทําประทักษิณพระองค เขาเฝาพระศาสดา
แลว กลับมุงหนาไปทางทิศอุดร ขาแตพระองคผูเปน
จอมประชา เชษฐบุรษุ ของโลกประเสริฐกวานระ ดวย
กรรมนั้น ขาพระองคยังตนใหดับ (กิเลส) ถอนภพได
ทั้งหมดแลว ในกัปที่ ๑,๘๐๐ ขาพระองคไดถวายทาน
ใดในกาลนั้น ดวยกรรมนัน้ ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย
นี้เปนผลแหงการถวายสีหาสนะ ในกัปที่ ๗๐๐ แต
ภัทรกัปนี้ ขาพระองคไดเปนพระเจาจักรพรรดิ จอมกษัตริยพระนามวา สันนิพาปกะ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็เมื่อพระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ยังคงอยูที่กระทอมนั้น
มนุษยทั้งหลายผูอยากจะดูวิหาร เพราะกระทอมเปนสถานที่ ๆ นารื่นรมย
มาจากที่นั้น ๆ ดูชมกระทอม.
ครั้นอยูมาวันหนึ่ง พวกผูหญิงที่มีนิสัยนักเลงจํานวนเล็กนอย ไปที่
กระทอมนั้น เห็นความที่กระทอมเปนสถานนารื่นรมย จึงกลาววา ขาแต
ทานผูเจริญ สถานที่อยูของพระคุณเจานารื่นรมย แมพวกดิฉนั ทั้งหลาย ก็มี
รูปรางนาเลาโลม ตั้งอยูใ นวัยสาวรุนกําดัด ดังนี้ โดยมีประสงควา พระเถระ
ผูอยูในกระทอมรูปนี้ พึงเปนผูมีใจอันพวกเราทั้งหลายเหนี่ยวรั้งมาได แลวเริ่ม
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แสดงอาการตาง ๆ มีมายาหญิงเปนตน พระเถระเมื่อจะประกาศความที่ตน
เปนผูปราศจากราคะแลว จึงไดกลาวคาถาวา
กุฏีของเรา นารื่นรมยบันเทิงใจ เปนกุฎีที่ทายก
ใหดวยศรัทธา ดูกอนนารีทั้งหลาย เราไมตองการดวย
กุมารีทั้งหลาย ชนเหลาใดมีความตองการ เธอ
ทั้งหลายก็จงไปในสํานักของชนเหลานั้นเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รมณียา เม กุฏิกา ความวา คําที่
พวกเธอทั้งหลายกลาววา ทานเจาขา กุฏิของทานนารื่นรมย ดังนี้นั้น เปน
ความจริง กุฏิที่อยูของเราหลังนี้ นารื่นรมยชนื่ ชมยินดี ก็กุฏิหลังนั้นแล
แมนกุฏิที่ทายกถวายดวยศรัทธา คือชื่อวาเปนสัทธาไทยธรรม เพราะทายก
เชื่อกรรมและผลแหงกรรมวา ผลชื่อนี้ ยอมมีแกทายกผูถวายกุฏิแกบรรพชิต
เพราะทําความพอใจใหในกุฏิเห็นปานนี้ แลวจึงถวายดวยศรัทธา คือดวยความ
พอใจในธรรม มิใชใหเกิดดวยทรัพย. กุฏชิ ื่อวา มโนรมา เพราะทําใจของ
ผูที่เห็นสัทธาไทยธรรมที่ใหแลวอยางนั้นใหยินดีเอง และทําใจของผูบริโภค
ใหยินดีอีกดวย.
อธิบายวา ก็กุฏิชื่อวา มโนรมา เพราะเปนของที่เขาถวายดวยศรัทธา
นั่นเอง คือทายกบรรจงจัดไทยธรรมดวยความเคารพ ถวายดวยศรัทธาจิตเปน
ตน และสัตบุรุษผูบริโภค ของที่ทายกถวายดวยศรัทธา ยอมเปนผูสมบูรณ
ดวยประโยคสมบัติและอาสยสมบัติ ไมทําใหทายกผิดหวัง ไมใชวิบัติดวยประโยคสมบัติ และอาสยสมบัติ โดยอาการอยางที่ทานทั้งหลายคิด.
บทวา น เม อตฺโถ กุมารีหิ ความวา เพราะเหตุที่เรามีใจ
หันออกจากกามทั้งหลาย โดยประการทั้งปวง ฉะนั้น เราจึงไมมีความตองการ
ดวยกุมารีทั้งหลาย.
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อธิบายวา ขึ้นชื่อวาหญิงทั้งหลายจะมาชวยทําประโยชน แมโดยทํา
หนาที่กัปปยการก ก็ยอมไมมีแกคนเชนเรา จะปวยกลาวไปไย ถึงประโยชน
ดวยการปลดเปลื้องราคะเลา เพราะฉะนั้น เราจึงไมตองการดวยกุมารีทั้งหลาย.
ก็กุมารีศัพทในคาถานี้ พึงเห็นเปนการกําหนด. พระเถระเมื่อจะแสดงวา กิริยา
อยางนี้ จะพึงงามก็ตอหนาของตนที่มีอัธยาศัยเหมือนกับพวกทาน ผูกระทํา
กรรมอันไมสมควรโดยคิดวา ตองปฏิบัติอยางนี้ในสํานักของคนเชนเราจนเกิด
ผิดพลาดขึ้น ดังนี้ (แลว) กลาววา ชนเหลาใดมีความตองการ เธอทั้งหลาย
ก็จงไปสํานักของคนเหลานั้นเถิด ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยส ไดแก ของคนที่ยังไมปราศจาก
ความกําหนัดในกามทั้งหลาย.
บทวา อตฺโถ แปลวา ประโยชน.
บทวา ตหึ แปลวา ในทีน่ ั้น คือ สํานักของคนเหลานั้น.
บทวา นาริโย เปนอาลปนะ. หญิงทั้งหลายฟงคําเปนคาถานั้นแลว
เปนผูเกอเขิน คอตก หลีกไปตามทางที่ตนมาแลวนั่นแหละ ก็คําวา เราไมมี
ความตองการดวยกุมารีทั้งหลายในคาถานี้ พึงทราบวา อันพระเถระพยากรณ
พระอรหัตผลแลว เพราะกลาวถึงความที่ตนไมตองการดวยกามทั้งหลายนั่นแล.
จบอรรถกถารมณียกุฏิกเถรคาถา
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๙. โกสัลลวิหารีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระโกสัลลวิหารีเถระ
[๑๙๖] ไดยินวา พระโกสัลสวิหารีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราบวชแลวดวยศรัทธา เราทํากุฎีไวในปา เรา
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีสติ มีสัมปชัญญะ.
อรรถกถาโกสลวิหารีเถรคาถา
คาถาของทานพระโกสลวิหารีเถระ เริม่ ตนวา สทฺธายาห ปพฺพชิโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็หวานพืช คือ กุศลไวในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ปทุมตตระ ไดกระทําบุญนั้น ๆ ไว เรื่องที่เหลือก็คลายกัน
กับเรื่องของพระอัญชนวนิยเถระนั่นแหละ. สวนขอที่แปลกออกไป มีดังนี้
ไดยินวา พระเถระนี้ บวชโดยนัยดังกลาวแลว กระทําบุพกิจเสร็จแลว
อยูในปา โดยอาศัยตระกูลของอุบาสกคนหนึ่ง ในบานหลังหนึ่งในแควนโกศล.
อุบาสกนั้นเห็นพระเถระอยูที่โคนไม จึงสรางกุฏิถวาย พระเถระอยูในกุฏิ
ไดสมาธิ เพราะมีอาวาสเปนที่สบาย ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัต
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราอยูบนเครื่องลาดใบไม ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันตในกาลนั้น เราถึงความลําบากในการหาอาหาร
จึงมีการนอนเปนปกติ เราขุดจาวมะพราว มันอวน
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มันมือเสือ และมันนกมาไว เรานําเอาผลพุทรา ไม
รกฟา ผลมะตูม มาจัดแจงไว พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรูแ จงโลก สมควรรับเครื่องบูชา ทรงทราบความดําริของเราแลว เสด็จมา
สูส ํานักเรา เราไดเห็นพระองคผูมหานาค ประเสริฐ
กวาเทวดาเปนนราสภ เสด็จมาแลว จึงหยิบเอามันมือ
เสือมาใสลงในบาตร ในกาลนั้น พระสัพพัญูมหาวีรเจา จะทรงยังเราใหยินดีจึงเสวย ครั้นเสวยเสร็จแลว
ไดตรัสพระคาถานี้วา ทานยังจิตใหเลื่อมใสแลว ได
ถวายมันมือเสือแกเรา ทานจะไมเขาถึงทุคติตลอดแสนกัป ภพทีส่ ุดยอมเปนไปแกเรา เราถอนภพขึ้นได
หมดแลว เราทรงกายที่สุดไวในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาในกัปที่ ๕๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ พระนามวา สุเมขลิยะ สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เราทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็ครั้นทานสําเร็จพระอรหัตแลว เมื่อจะเปลงอุทาน ดวยกําลังแหง
ปติอันบังเกิดแลว ดวยการเสวยวิมุตติสุข จึงไดกลาวคาถาวา
เราบวชแลวดวยศรัทธา เราทํากุฎีไวในปา เรา
เปนผูไมประมาท มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ
ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺธาย ความวา เราเห็นอานุภาพใน
การเสด็จเขาไปยังพระนครเวสาลีของพระผูมีพระภาคเจา จึงบวช คือ เขาถึง
เพศบรรพชา ดวยสามารถแหงศรัทธาที่เกิดขึ้นแลววา ศาสนานี้ นําสัตวออก
จากทุกข โดยสวนเดียว เพราะฉะนั้น เราจักพนจากชราและมรณะได ดวย
ขอปฏิบัตินี้แนแท ดังนี้.
ดวยบทวา อรฺเ เม กุฏกิ า กตา นี้ พระเถระแสดงวา
เราผูอยูในปา สรางกุฏิไว โดยเหมาะสมแกเพศบรรพชานั้น คือ เราเปนผูมี
ปกติอยูในปา หลีกออกจากหมู อยูตามสมควรแกเพศบรรพชา ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา เราเปนผูไมประมาท มีความเพียร มีสติสัมปชัญญะ ดังนี้.
พระเถระ เมื่อขวนขวายชาคริยธรรม ดวยกายวิเวกอันไดจากการ
อยูในปา จึงชื่อวาเปนผูไมประมาทแลว โดยการไมอยูปราศจากสติในปานั้น.
ชื่อวาปรารภความเพียร เพราะมีความเพียรอันปรารภแลว เจริญวิปสสนาโดย
บริบูรณไปดวยสติและสัมปชัญญะอันเปนธรรมสวนเบื้องตน ชื่อวา เปนผูมีสติ
มีสัมปชัญญะอยูโดยสวนเดียวเทานั้น เพราะถึงความไพบูลยดวยปญญาและสติ
โดยบรรลุพระอรหัตผล ก็คาถานี้แหละ ไดเปนการพยากรณพระอรหัตผลของ
พระเถระในการประกาศความเปนผูไมประมาทเปนตน ก็เพราะเหตุที่ทานอยู
แควนโกศลมาเปนเวลานาน จึงเกิดเปนสมัญญานามวา โกสลวิหารีเถระ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาโกสลวิหารีเถรคาถา
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๑๐. สีวลีเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสีวลีเถระ
[๑๙๗] ไดยนิ วา พระสีวลีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเขาไปสูกุฎีเพื่อประโยชนอันใด เมื่อเราแสวง
หาวิชชา และวิมุตติไดถอนขึ้นซึ่งมานานุสัย ความดําริของเราเหลานั้นสําเร็จแลว.
จบวรรควรรณนาที่ ๖
อรรถกถาสีวลีเถรคาถา
คาถาของทานพระสีวลีเถระ. เริ่มตนวา เต เม อิชฌ
ฺ ึสุ สงฺกปฺปา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ แม
พระเถระนี้ ก็ไปสูพระวิหาร โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง ยืนฟงธรรมอยู
ทายบริษัท เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่ง ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ
กวาภิกษุผูมีลาภทั้งหลาย คิดวา ในอนาคตกาล แมเราก็ควรเปนผูเชนนี้
ดังนี้แลว นิมนตพระทศพลแลวถวายมหาทานแดพระบรมศาสดา พรอมดวย
ภิกษุสงฆตลอด ๗ วัน แลวตั้งความปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
ดวยการกระทําอธิการนี้ ขาพระองคไมปรารถนาสมบัติอยางอื่น แตใน
อนาคตกาล ขอใหขาพระองคพึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีลาภ ดุจภิกษุ
ที่พระองคทรงแตงตั้งไวในเอตทัคคะ.
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พระศาสดา ทรงเห็นความปรารถนาไมมีอันตราย จึงทรงพยากรณวา
ความปรารถนาของทานนี้จักสําเร็จในสํานักของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา
โคตมะ ดังนี้แลว เสด็จหลีกไป แมกุลบุตรนั้น ก็กระทํากุศลจนตลอดชีวิต
ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ถือปฏิสนธิในหมูบ านแหงหนึ่ง
ไมไกลพระนครพันธุมดี ในกาลของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา วิปสสี.
ในสมัยนั้น ชาวเมืองพันธุมดีนคร แข็งขันกับพระราชา ถวายทานแดพระทศพล. วันหนึ่ง ชาวเมืองเหลานั้นทั้งหมด รวมใจกันถวายทาน พูดกันวา
อะไรหนอแล ไมมี ในทานพิธีของพวกเรา แลวไมเห็นน้ําออยงบและนมสม..
คนเหลานั้นจึงพูดกันวา พวกเราจักหามาจากที่ใดที่หนึ่ง แลววางบุรุษไวที่
หนทางอันผูมาจากชนบทจะตองผาน ครั้งนั้น กุลบุตรนั้น ถือเอาน้ําออยงบ
และหมอนมสม มาจากบาน คิดวา เราจักไปเอาของบางอยาง จึงเดินเขาเมือง
แลวคิดวา เราลางหนาลางมือลางเทาแลวจึงจักเขาไป มองหาที่เปนที่ผาสุก
เห็นรังผึ้ง ที่ปราศจากตัวออน ขนาดเทางอนไถ คิดวา ผึ้งรังนี้เกิดแกเรา
ดวยบุญ ดังนี้แลว จึงถือเอาแลวเขาไปยังเมือง. บุรุษทีช่ าวเมืองตั้งไว
เห็นเขาแลว จึงถามวา พอมหาจําเริญ ทานนําของนี้ไปใหใคร ? เขาตอบวา
นาย เราไมไดนําของนี้มาใหใคร แตนํามาเพื่อจะขาย. บุรุษนั้นจึงพูดวา
พอมหาจํารูญ ถาอยางนั้น ทานจงรับกหาปณะนี้ไป แลวขายน้ําผึ้งและน้ําออย
งบใหเรา เขาคิดวา ของนี้มีราคาไมมาก แตบุรุษนี้ใหราคามาก โดยตีราคา
หนเดียวเทานั้น ควรเราจะลองดู . ลําดับนั้น เขาจึงพูดกับบุรุษนั้นวา เราไมขาย
ดวยราคากหาปณะเดียว. บุรุษนั้นกลาววา ถาอยางนั้น จงรับไป ๒ กหาปณะ
แลวขายเถิด. แมสองกหาปณะก็ไมขาย. โดยอุบายนี้ บุรุษนั้น ขึ้นราคาไป
จนถึงหนึ่งพันกหาปณะ.
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เขาคิดวา ของนี้ไมควรจะมีราคามาก. ขอนี้จงยกไวกอน เราจักถาม
ถึงกิจการที่เขาตองทําดวยของนี้. ลําดับนั้น เขาจึงถามชายผูนั้นวา ของนี้มีราคา
ไมมากแตทานใหราคามาก ทานจะซื้อของนี้ไปทําอะไร ? ชายผูนั้นตอบวา
พอมหาจําเริญ ชาวพระนครในเมืองนี้ พนัน กับพระราชา ถวายทานแด
พระทศพลทรงพระนามวา วิปสสี ไมเห็นของสองอยางนี้ ในทานพิธีจึงแสวง
หา ถาไมไดของสองสิ่งนี้ไป ชาวเมืองจะแพ เพราะฉะนั้น ขาพเจา จึงซื้อ
ใหราคาถึงพันกหาปณะ. เขาถามวา ก็ทานนี้ควรแกชาวเมืองเทานั้นไมสมควร
แกคนอื่นหรือ ? บุรุษนั้นตอบวา ทานนี้ใคร ๆ จะถวายก็ไดไมมีขอหาม.
เขาถามวา ในการถวายทานของชาวเมือง วันหนึ่ง ๆ มีคนใหทรัพยตั้งพัน
กหาปณะ บางหรือไม ? ไมมีเลยสหาย. ก็ทานรูวา ของสองอยางนี้ มีราคา
ถึงพันกหาปณะมิใชหรือ ? ใชแลว ขาพเจารู. ถาเชนนั้น ทานจงไป จง
บอกแกชาวเมืองทั้งหลายวา บุรุษคนหนึ่งไมยอมขายของสองอยางนี้ โดยราคา
ประสงคจะถวายดวยมือของตนเทานั้น พวกทานก็จะหมดวิตกกังวล เพราะเหตุ
แหงของสองอยางนี้ สวนทานจงเปนประจักษพยาน ขอที่เราเปนหัวหนาใน
ทานพิธีนี้. เขาถือ ปญจกฏฐกะ (เครื่องเผ็ดทั้ง ๕) ดวยเงินมาสกที่พกติด
มาเพื่อเปนเสบียงเดินทาง แลวบดจนละเอียด ใสน้ําสมคั้นรวงผึ้งลงไปในน้ํา
สมนั้น ผสมกับปญจกฏกะที่บดละเอียด ใสไวในบัวใบหนึ่ง บรรจงจัดใบบัว
นั้น ถือไปแลวนั่งในที่ไมไกลพระทศพล เมื่อมหาชนนําสักการะมา ก็คอยดู
วาระที่ถึงตน ไมไกลกัน ไดโอกาส ก็เขาไปใกลพระศาสดา กราบทูลวา นี้
เปนทุคตบรรณาการบังเกิดแลว ขอพระองคทรงอาศัยความอนุเคราะห จง
รับทุคตบรรณาการนี้ของขาพระองคดวยเถิด. พระศาสดา ทรงอาศัยความ
อนุเคราะหเขา ทรงรับบรรณาการนั้น ดวยบาตรศิลา ที่ทาวจตุมหาราชถวายไว
แลว ทรงอธิษฐานไมใหไทยธรรมที่ถวายแกภิกษุ ๖,๘๐๐,๐๐๐ รูป หมดสิ้นไป.
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กุลบุตรนั้น ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา ผูการทําภัตกิจเสร็จแลว
ยืนอยู ณ สวนขางหนึ่ง กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา สักการะที่
ชาวเมืองพันธุมดี นํามาถวายพระองค ขาพระองค ประสบแลวในวันนี้ ดวย
ผลแหงกรรมนี้ ขอขาพระองค พึงเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวยความเปนผูมี
ลาภ ในภพที่เกิดแลว ๆ ดังนี้. พระศาสดาตรัสวา ดูกอนกุลบุตร ความ
ปรารถนาของทานจงสําเร็จอยางนั้น ดังนี้แลว ทรงกระทําภัตตานุโมทนาแกเขา
และชาวเมืองแลวเสด็จหลีกไป.
แมกุลบุตรนัน้ กระทํากุศลจนตลอดชีวิตทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย ถือปฏิสนธิในครรภของราชธิดา นามวา สุปปวาสา ใน
พุทธุปบาทกาลนี้. นับแตวันที่เขาถือปฏิสนธิ มีคนถือเอาเครื่องบรรณาการมา
ใหนางสุปปวาสา วันละรอยเลมเกวียน ทั้งในเวลาเย็นและในเวลาเชา. ครั้ง
นั้น เพื่อจะทดลองบุญนั้น คนทั้งหลาย จึงใหนางเอามือจับกระเชาพืช.
พืชแตละเมล็ด ผลิตผลออกมาเปนพืชดังรอยกํา พันกํา พืชทีห่ วาน
ลงไปในที่นาแตละกรีส ก็เกิดผลประมาณ ๕๐ เลมเกวียนบาง ๖๐ เลมเกวียน
บาง. แมในเวลาขนขาวใสยุง คนทั้งหลาย ก็ใหนางเอามือจับประตูยุง. ดวย
บุญของราชธิดา เมื่อมีคนมารับของไป ที่ซึ่งคนถือเอาของไปแลว ๆ กลับ
เต็มเหมือนเดิม. เมื่อคนทั้งหลายพูดวา บุญของราชธิดา แลวใหของแกใคร ๆ
จากภาชนภัตรที่เต็มบริบูรณ ภัตรยอมไมสิ้นไป จนกวาจะยกของพนจากที่ตั้ง
เพราะทารกยังอยูในทองนั่นแหละ เวลาลวงไปถึง ๗ ป.
ก็เมื่อครรภแกรอบแลว นางเสวยทุกขหนักตลอด ๗ วัน. นางเรียก
สามีมาพูดวา ดิฉัน ยังมีชีวิตจักถวายทานกอนแตจะตาย แลวสงสามีไปยังสํานัก
พระศาสดา วา ทานจงไป จงกราบทูลความเปนไปนี้ แดพระศาสดา จงทูล
เชิญพระศาสดา ถาพระศาสดาตรัสคําใด จงกําหนดคํานั้นใหดี แลวรีบมาบอก
แกดิฉัน. สามีไปกราบทูลขาวของนาง แดพระผูมีพระภาคเจาแลว.
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พระศาสดาตรัสวา นางสุปปวาสา ธิดาของเจาโกลิยะ จงมีความสุข
หาโรคมิได จงประสูติโอรส ผูไมมีโรค. พระราชาสดับดังนั้นแลว ถวาย
อภิวาทพระผูมีพระภาคเจา เสด็จมุงหนาไปยังพระราชวัง ของพระองค. เด็ก
คลอดจากครรภของนางสุปปวาสา งายเหมือนเทน้ําออกจากธรมกรก (ที่กรองน้ํา) กอนหนาพระราชาเสด็จมาถึงหนอยเดียวเทานั้น ผูคนที่นั่งแวดลอม
กําลังมีน้ําตานองหนา ก็เริ่มหัวเราะได มหาชนพากันยินดีราเริง ไดพากันไป
สงขาวพระราชา.
พระราชา ทอดพระเนตรเห็นการมาของคนเหลานั้น ทรงพระดําริวา
ชะรอยถอยคําที่พระทศพลตรัสไว จักเปนผลสําเร็จ. พระองครีบเสด็จมา แจง
ขาวของพระศาสดา ตอราชธิดา. ราชธิดากราบทูลวา ชีวิตภัต ที่พระองค
จัดนิมนตไวนั่นแหละจักเปนมงคลภัต ขอพระองคจงไปนิมนตพระทศพล
(ใหเสวย) ตลอด ๗ วัน. พระราชาทรงกระทําอยางนั้น. คนทั้งหลายพา
กันบําเพ็ญมหาทาน แกพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด ๗ วัน
ทารกผูยังจิตที่เรารอนของหมูญาติทั้งปวงใหดับลงได ประสูติแลว เพราะ
ฉะนั้น คนทั้งหลายจึงขนานทารกวา สีวลีทารก ดังนี้แล. เพราะอยูใน
ทองมารดามานานถึง ๗ ป ทารกนั้น จึงแข็งแรง (อดทนตองานทุกชนิด).
พระธรรมเสนาบดี สารีบุตร ไดทําการสนทนาปราศัยกับเขา ในวันที่ ๗
แมพระบรมศาสดา ก็ไดทรงภาษิตพระคาถาไวในธรรมบทวา
เรากลาวผูลวงทางลื่น ทางไปไดยาก สงสาร
และโมหะนี้เสียได เปนผูขามแลว ถึงฝง เพง (ฌาน)
ไมหวั่นไหว ไมมีความเคลือบแคลงสงสัย ดับแลว
ดวยไมยึดถือ วาเปนพราหมณ ดังนี้.
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ลําดับนั้น พระเถระกลาว (ชวน) เขาอยางนี้วา ก็การที่เธอเสวย
กองทุกขเห็นปานนี้ แลวบวช ไมสมควรหรือ ? ทารกตอบวา (ถา) ไดรบั
อนุญาต ก็บวชทานเจาขา. พระนางสุปปวาสา เห็นทารกพูดกับพระเถระ
แลวคิดในใจวา บุตรของเรา พูดกับทานพระธรรมเสนาบดี วาอยางไรหนอ
แล จึงเขาไปหาพระเถระแลวเรียนถามวา ทานเจาขา บุตรของดิฉันพูดอะไร
กับทาน. พระเถระตอบวา บุตรของทานกลาวถึงทุกขที่อยูในครรภ อันตน
เสวยแลว พูดวา ถาทานอนุญาตก็จักบวช. นางตอบวา ทานเจาขา ดีแลว
ขอทานจงใหเขาบวชเถิด. พระเถระนําสีวลีกุมารไปวิหารเมื่อบอกตจปญจกกรรมฐานแลว ใหบวช กลาวสอนวา ดูกอนสีวลี การใหโอวาทอยางอื่น
ไมมีแกเธอ เธอจงพิจารณา ถึงทุกขที่เธอเสวยมาตลอด ๗ ป เทานั้น
สีวลีสามเณร กลาววา ทานขอรับ ภาระของทาน คือการใหขาพเจาบวช
สวนกิจกรรมอันใด ที่ขาพเจาสามารถที่จะทําได ขาพเจาจักรูกิจกรรมนั้นเอง.
ก็สีวลีสามเณรตั้งอยูในโสดาปตติผล ในขณะที่ขมวดผมปมแรก ถูกตัดออก
นั่นเทียว ตั้งอยูในสกทาคามิผล ในขณะที่เกลียวผมปมที่ ๒ ถูกตัดออก
ตั้งอยูในอนาคามิผล ในขณะที่เกลียวผมปมที่ ๓ ถูกนําออก สวนการปลงผม
สําเร็จ และการกระทําใหแจงพระอรหัต ไดมีไมกอนไมหลังกัน. จําเดิมแต
วันที่สีวลีสามเณรบรรลุพระอรหัต ปจจัย ๔ ยอมเกิดแกภิกษุสงฆ เพียง
พอแกความตองการ. ในขอนี้ มีเรือ่ งเกิดขึ้นอยางนี้ ในเวลาตอมา พระ
บรมศาสดาไดเสด็จไปยังพระนครสาวัตถี. พระสีวลีเถระถวายอภิวาทพระบรม
ศาสดาแลว กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคจักทดลองบุญของ
ขาพระองค ขอพระองคจงมอบภิกษุ ๕๐๐ รูปแกขาพระองค พระศาสดา
ตรัสสั่งวา จงรับไปเถิด สีวลี.
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ทานพาภิกษุ ๕๐๐ รูป เดินทางบายหนาไปสูหิมวันตประเทศ เดิน
ทางผานดง เทวดาที่สิงอยูที่ตนไทร ที่ทานเห็นเปนครั้งแรก ไดถวายทาน
ตลอด ๗ วัน. เทวดาทั้งหลายไดถวายทานทุก ๆ ๗ วัน ในสถานที่ทั่ว ๆ
ไป ที่ทานเห็นตางกรรม ตางวาระ กันดังนี้ คือ
ทานเห็นตนไทรเปนครั้งแรก เห็นภูเขาชื่อวา
ปณฑวะเปนครั้งที่ ๒ เห็นแมน้ําอจิรวดี เปนครัง้ ที่ ๓
เห็นแมน้ําวรสาครเปนครั้งที่ ๔ เห็นภูเขาหิมวันตเปน
ครั้งที่ ๕ ถึงปาฉัททันต เปนครั้งที่ ๖ ถึงภูเขาคันธมาทนเปนครั้งที่ ๗ และพบพระเรวตะ เปนครั้งที่ ๘.
สวนเทวดาผูพระราชาทรงพระนามวา นาคทัตตะ สถิตอยู ณ ภูเขา
คันธมาทน ไดถวายทานในวันทั้ง ๗ (คือ) ถวายขีรบิณฑบาต ในวันหนึ่ง
ถวายสัปปบิณฑบาตในวันหนึ่ง (สลับกันไป). ภิกษุสงฆถามวา แมโคที่จะ
รีดนม ของเทวดาผูพระราชานี้ก็ไมปรากฏ การกวนนมสมก็ไมปรากฏ ดูกอ น
เทวดาผูพระราชา ของนี้เกิดขึ้นแกทานไดอยางไร ? ทาวเทวราชตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ นี้เปนผลแหงการถวายสลากภัตรน้ํานมแดพระทศพล ทรง
พระนามวา กัสสปะ. ในกาลตอมา พระศาสดาทรงกระทําการตอนรับ ของ
พระขทิรวนิยเรวตเถระใหเปนอัตถุปบัติ (เหตุเกิดแหงเรื่อง) ทรงแตงตั้ง
พระสีวลีเถระไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ ในบรรดาภิกษุผูเลิศดวยลาภ และ
เลิศดวยยศทั้งหลาย ในศาสนาของพระองค.
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สวนอาจารยบางพวก กลาวถึงการบรรลุพระอรหัตของพระเถระนี้
ผูบรรลุถึงความเปนผูเลิศดวยลาภ เลิศดวยศอยางนี้ไวดังนี้วา เมื่อพระธรรม
เสนาบดีสารีบุตร ใหโอวาทโดยนัยดังกลาวแลวในหนหลัง เมื่อสีวลีกุมาร
กลาววา กระผมจักรูกิจกรรมที่กระผมสามารถจักกระทําได (ดวยตนเอง)
ดังนี้แลว บรรพชาเรียนวิปสสนากรรมฐาน เห็นกุฏีหลังหนึง่ วาง (สงบสงัด)
จึงเขาไปสูกุฏินั้นในวันนัน้ แหละ ระลึกถึงทุกขทตี่ นเสวยแลว ในทองมารดา
ตลอด ๗ ป แลวพิจารณาทุกขนั้น ในอดีตและอนาคต โดยทํานองนั้นแหละ
อยู ภพทั้ง ๓ ก็ปรากฏวา เปนเสมือนไฟติดทั่วแลว. สีวลีสามเณรหยั่งลงสู
วิปสสนาวิถี เพราะญาณถึงความแกรอบ ทําอาสวะแมทั้งปวงใหสิ้นไป ตาม
ลําดับมรรค บรรลุพระอรหัตแลว ในขณะนั้นเอง. การบรรลุพระอรหัต
ของพระเถระนั้นแล ทานประกาศ (ระบุไว) โดยสภาพแมทั้งสอง สวน
พระเถระก็เปนผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา ไดอภิญญา ๖. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนั้น เราเปนทาวเทวราช มีนามวา วรุณะ
พรั่งพรอมดวยยาน พลทหารและพาหนะ บํารุงพระสัมมาสัมพุทธเจา เมือ่ พระโลกนาถ ทรงพระนามวา
อรรถทัสสี ผูสูงสุดกวาสัตว เสด็จนิพพานแลว เราได
นําเอาดนตรีทั้งปวงไปประโคมไมโพธิ์อันอุดม เรา
ประกอบดวยการประโคม การฟอนรํา และกังสดาล
ทุกอยาง บํารุงไมโพธิ์พฤกษอันอุดม ดังบํารุงพระ
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สัมมาสัมพุทธเจา เฉพาะพระพักตร ครั้นบํารุง
โพธิพฤกษ อันงอกขึ้นทีด่ ิน ดื่มรสดวยรากนั้นแลว
นั่งคูบัลลังก แลวทํากาลกิริยา ณ ทีน่ ั่นเอง เราปรารภ
ในกรรมของตน เลื่อมใสในโพธพฤกษอันอุดม ได
อุบัติยังชั้นนิมมานรดี ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น ดนตรี
หกหมื่นแวดลอมเราทุกเมื่อ เปนรูปในภพนอยภพใหญ
ทั้งในมนุษยและเทวดา ไฟ ๓ กองของเราดับแลว
ภพทั้งปวงเราถอนขึ้นไดแลว เราทรงกายสุดทายใน
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัปที่ ๕๐๐ แต
ภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๓๔
พระองค มีพระนามวา สุพาหุ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระสีวลีเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อเปลงอุทาน ดวย
กําลังแหงปติ ไดกลาวคาถาวา
เราเขาไปสูกุฏิ เพื่อประโยชนอันใด เมือ่ เรา
แสวงหาวิชชาและวิมุตติ ไดถอนขึ้นซึ่งมานุสัย ความ
ดําริของเราเหลานั้น สําเร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เต เม อิชฌ
ฺ ึสุ สงฺกปฺปา ยทตฺโถ ปาวิสึ
กุฏึ วิชฺชาวิมตุ ฺตึ ปจฺเจสฺส ความวา ความดําริในการออกจากกามเปนตน
ที่กระทําการถอนขึ้น ซึ่งความดําริในกามเปนตน ในกาลกอนเหลาใด อันเรา
ปรารถนายิ่งนักวา เมื่อไรหนอแล เราจักเขาไปสงบ ตทายตนะ (พระนิพพาน)
ที่พระอริยเจาทั้งหลายเขาถึงแลวในปจจุบัน คือความดําริที่มุงวิมุตติ ที่หมายรู
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กันวาเปนความประสงคเพื่อความหลุดพน ไดแกมโนรถ เราไมประมาทเนื่องๆ
เขาไปสูกุฎี คือ สุญญาคาร เพื่อตองการสิ่งใด คือ เพื่อประโยชนอันใด
คือ เพื่อยังประโยชนอันใดใหสําเร็จ ไดแกเพื่อเห็นแจง มุงแสวงหาวิชชา ๓ และ
ผลวิมุตติ ความดําริเหลานั้นสําเร็จแลวแกเรา คือความดําริเหลานั้นสําเร็จแลว
คือสมบูรณสงคเราแลว ทุกประการในบัดนี้ อธิบายวา เปนผูมีความดําริที่เปน
กุศลสําเร็จแลว คือมีมโนรถบริบรู ณแลว เพื่อจะแสดงถึงความสําเร็จ แหง
ความดําริเหลานั้น ทานจึงกลาวบทวา มานานุสยมฺชฺชห (เราไดถอนขึ้น
ซึ่งมานานุสัย) ดังนี้. ประกอบความวา เพราะเหตุที่เราถอนขึ้น คือละ ไดแก
ตัดขาดซึ่งมานานุสัย ฉะนั้น ความดําริทั้งหลายเหลานั้น ของเราจึงสําเร็จ.
อธิบายวา เมื่อละมานานุสัยไดแลว ขึ้นชื่อวา อนุสัยที่ยังละไมไดไมมี และ
พระอรหัต ยอมชื่อวาเปนอันไดบรรลุแลวอีกดวย เพราะฉะนั้น การละ
มานานุสัย ทานจึงกลาวกระทําใหเปนเหตุ แหงความสําเร็จของความดําริ
ตามที่กลาวแลว.
จบอรรถกถาสีวลีเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๖
แหงอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระโคธิกเถระ ๒. พระสุพาหุเถระ ๓. พระวัลลิยเถระ ๔.
พระอุตติยเถระ ๕ พระอัญชนวนิยเถระ ๖. พระกุฎิวิหารีเถระ ๗. พระทุติยกุฎิวิหารีเถระ ๘. พระรมณียกุฏิกเถระ ๙. พระโกสัลลวิหารีเถระ ๑๐.
พระสีวลีเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๗
๑. วัปปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัปปเถระ
[๑๙๘] ไดยินวา พระวัปปเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ ยอมเห็นคนอันธพาล ผูเห็นอยูดวย ยอมเห็นคนอันพาล ผูไมเห็นอยู
ดวย สวนคนอันธพาลผูไมสมบูรณดวยทัสสนะ ยอม
ไมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็น และคนอันธพาลผูเห็น.

วรรควรรณนาที่ ๗
อรรถกถาวัปปเถรคาถา
คาถาของทานพระวัปปเถระ เริ่มตนวา ปสฺสติ ปสฺโส. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานบังเกิดในเรือนมีตระกูล ในพระนครหงสาวดี ถึงความเปนผูรูแลว
ฟงคําชมเชยวา พระเถระรูปโนน และรูปโนน ไดเปนผูรับพระธรรมของ
พระศาสดาเปนปฐม ดังนี้ จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาแลว ตั้งความ
ปรารถนาวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ในอนาคตกาล ขอใหขาพระองค
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พึงเปนภิกษุรูปใดรูปหนึง่ บรรดาภิกษุผูรับ พระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา
เชนพระองคเปนปฐม ดังนี้ แลวประกาศการถึงสรณคมน ในสํานักของ
พระศาสดา. ทานทําบุญจนตลอดชีวิต จุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวไป
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลายนั่นแล เกิดเปนบุตรพราหมณ นามวา " วาเสฏฐะ "
ในกรุงกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ทานไดมีนามวา วัปปะ. วัปปพราหมณ
(เมื่อ) อสิตฤษีพยากรณวา สิทธัตถกุมาร จักเปนพระสัพพัญู จึงพรอม
ดวยบุตรของพราหมณ มีพราหมณชื่อวาโกณฑัญญะเปนประมุข ละฆราวาส
วิสัย ออกบวชเปนดาบส คิดวา เมื่อสิทธัตถกุมารนั้นบรรลุพระสัพพัญุตญาณแลว เราฟงธรรมในสํานักของพระองค แลวจักบรรลุอมตธรรม จึง
เขาไปอุปฏฐาก พระมหาสัตวผูประทับอยูในอุรุเวลานิคม บําเพ็ญเพียรอยู
ตลอด ๖ ป เกิดเบื่อหนาย โดยเหตุที่พระมหาสัตวกลับเสวยอาหารหยาบ จึง
(หลีก) ไปสูป าอิสิปตนะ.
เมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู (สัมมาสัมโพธิญาณ) แลวทรงยังเวลาให
ผานไปตลอด ๗ สัปดาห แลวจึงเสด็จไปสูปาอิสิปตนะ ทรงแสดงธรรมจักร.
ทานวัปปดาบส ตั้งอยูในโสดาปตติผล ในวันปาฏิบท แลวบรรลุพระอรหัตผล
พรอมดวยอัญญาโกณฑัญญพราหมณเปนตน ในดิถีที่ ๕ แหงปกษ. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
สงครามปรากฏแกทาวเทวราชทั้งสอง (พระยายักษ) กองทัพประชิดกันเปนหมู ๆ เสียงอันดังกึกกอง
ไดเปนไป พระศาสดาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทรงรูแจงโลก สมควรรับเครื่องบูชา ทรงยังมหาชน
ใหเกิดสังเวช เทวดาทั้งปวงมีใจยินดี ตางวางเกราะ
และอาวุธ ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา รวมเปนอัน
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เดียวกันไดในขณะนั้น พระศาสดาผูทรงอนุเคราะห
ทรงรูแจงโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรง
เปลงวาจาสัตบุรุษ ทรงยังมหาชนใหเย็นใจวา ผูเกิด
เปนมนุษย มีจิตประทุษราย เบียดเบียนสัตวเพียง
ตัวเดียว จะตองเขาถึงอบาย เพราะจิตประทุษรายนั้น
เปรียบเหมือนชางในคายสงคราม เบียดเบียนสัตวเปน
อันมาก ทานทัง้ หลายจงยังจิตของตนใหเยือกเย็น อยา
เดือดรอนบอย ๆ เลย แมพวกเสนาของพระยายักษ
ทั้งสอง ไดประชุมกัน นับถือพระโลกเชษฐผูคงที่
เปนอันดี เปนสรณะ สวนพระศาสดาผูมีจักษุ ทรง
ยังหมูชนใหยนิ ยอมแลว ทรงเพงดูในเบื้องบนจาก
เทวดาทั้งหลาย บายพระพักตรไปทางทิศอุดร เสด็จ
กลับไป เราไดนับถือพระองคผูจอมประชา ผูคงที่เปน
สรณะกอนใคร ๆ เราไมไดเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป
ในกัปที่สามหมื่นแตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๑๖ พระองค มีพระนามวา มหาทุนทุภิ และพระนาม
วา รเถสภะ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระวัปปเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาถึงความที่
พระคุณของพระศาสดาเปนของยิ่งใหญ โดยมุขคือการพิจารณาถึงสมบัติที่ตน
ไดแลว เมื่อจะแสดงวา เรารองเรียกพระศาสดา ผู (มีพระคุณ) เชนนี้ ดวย
วาทะวา เวียนไปเพื่อความเปนคนมักมาก โอ ขึ้นชื่อวา ความเปนปุถุชนกระทํา
ใหเปนคนมืดมน กระทําใหเปนคนไมมีแวว ความเปนพระอริยเจาเทานั้น
กระทําใหเกิดดวงตา (เห็นธรรม) ดังนี้ ไดกลาวคาถาวา
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บุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ ยอมเห็นคนอันธพาล ผูเห็นอยูด วย ยอมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็นอยู
ดวย สวนคนอันพาลผูไมสมบูรณดวยทัสสนะ ยอม
ไมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็น และคนอันธพาลผูเห็น
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปสฺสติ ปสฺโส ความวา บุคคล ชื่อวา
ปสสะ เพราะเห็น คือรู ไดแกตรัสรูธรรมทั้งหลายได ไมผิดพลาดดวย
สัมมาทิฏฐิ หมายถึงพระอริยบุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ พระอริยบุคคลนั้น
ยอมเห็นคนอันธพาลผูเห็นอยู คือเห็นโดยไมผิดพลาด วาผูนี้มีปกติเห็นธรรม
ไมผิดพลาด คือยอมรูธรรม สมควรแกธรรม ดวยปญญาจักษุตามความ
เปนจริง มิใชเห็นเฉพาะคนอันธพาลผูเห็นอยูอยางเดียวเทานั้น โดยที่แทแลว
ยอมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็นอยูดวย คือผูใดปราศจากปญญาจักษุ ไมเห็นธรรม
ทั้งหลาย ตามความเปนจริง ยอมเห็นปุถุชนผูไมเห็นอยูแมนั้น ดวยปญญา
จักษุของตนวา ผูนี้เปนคนมืดมน เปนคนไมมีดวงตา (เห็นธรรม) ดังนี้.
บทวา อปสฺสนฺโต อปสฺสนฺต ปสฺสนฺตฺจ น ปสฺสติ
ความวา สวนคนอันธพาลผูปราศจากปญญาจักษุ ผูไมเห็นอยู ยอมไมเห็น
คนอันธพาลผูเชนนั้น ผูไ มเห็นอยูวา ผูนี้ไมเห็นธรรมและอธรรมตามความ
เปนจริง คือไมรูอยู ฉันใด ผูที่ไมเห็นคือไมรูธรรมและอธรรม ดวยปญญา
จักษุของตน และบัณฑิตผูเห็นอยูตามความเปนจริงวา ผูนี้เปนอยางนั้นก็ฉันนั้น
เพราะฉะนั้น พระเถระจึงแสดงขอปฏิบัติอันไมวิปริตของตน ในบุคคลที่ควรคบ
และไมควรคบวา แมเราผูปราศจากทัสสนะในกาลกอน ไมเห็นพระผูมีพระภาคเจา ผูทรงเห็นอยูซึ่งไญยธรรมทั้งสิ้น เหมือนเห็นมะขามปอมในมือ (และ)
ศาสดาทั้ง ๖ มีปูรณกัสสปะเปนตน ผูไมเห็น(ธรรม) อยู ตามความเปนจริงดังนี้.
จบอรรถกถาวัปปเถรคาถา
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๒. วัชชีปุตตกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัชชีปุตตกเถระ
[๑๙๙] ไดยินวา พระวัชชีปุตตกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราอยูในปาแตผูเดียว เหมือนทอนไมที่เขาทิ้งไว
ในปา ชนเปนอันมากพากันรักใครเรา เหมือนสัตวนรก พากันรักใครบุคคลผูไปสูสวรรคฉะนั้น.
อรรถกถาวัชชีปุตตกเถรคาถา
คาถาของทานพระวัชชีปุตตกเถระ เริ่มตนวา เอกกา มย อรฺเ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ก็พระเถระนี้ เปนผูมีอธิการอันเคยกระทําไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดแลวในเรือนมี
ตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึง่ เห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยเกสรดอกกระถินพิมาน. ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย ดวยบุญกรรมนั้น
เห็นพุทธานุภาพ ในคราวเสด็จไปพระนครไพศาลี ในพุทธุปบาทกาลนี้ มี
ศรัทธา บวชแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว เรียนกัมมัฏฐานอยูในไพรสณฑ
แหงหนึ่ง ไมไกลพระนครไพศาลี.
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สมัยนั้น ไดมีมหรสพในพระนครไพศาลี การฟอนรํา ขับรอง
ประโคมดนตรี ไดมีไปทั่วทุกแหงหน. มหาชนพากันรื่นเริงยินดี ชื่นชม
ความสมบูรณของมหรสพ ภิกษุนั้นฟงเสียงนั้นแลว ดื่มด่ําตามไปโดยไมแยบคาย ขาดวิเวก สละกรรมฐาน เมื่อจะประกาศความไมยินดียิ่งของตน จึงกลาว
คาถาวา
เราอยูในปาแตเพียงผูเดียว เหมือนทอนไมที่เขา
ทอดทิ้งไวในปา ใครเลาหนอจะเลว ไปยิ่งกวาเราใน
ยามราตรีเชนนี้ ดังนี้.
เทวดาผูสิงสถิตอยูในไพรสณฑ ฟงคําเปนคาถานั้นแลว จะอนุเคราะห
ภิกษุนั้น เมือ่ จะแสดงความนี้วา ดูกอ นภิกษุ ถาทานถูกพวกที่อยูในปา
เบียดเบียนบีบคั้น จึงกลาว สวนผูมีปรีชา ปรารถนาวิเวก ยอมนับถือทาน
เปนอันมากทีเดียว ดังนี้ จึงกลาวคาถาวา
ทานอยูในปา แตผูเดียว เหมือนทอนไมที่เขา
ทอดทิ้งไวในปา คนเปนอันมาก ยอมกระหยิ่ม ยินดี
ตอทาน เหมือนเหลาสัตวนรก ชื่นชมยินดีตอผูที่ไปสู
สวรรค ฉะนัน้ ดังนี้.
แลวขูสําทับใหเธอสลดใจวา ดูกอนภิกษุ ก็เธอบวชในศาสนาของ
พระสัมมาสัมพุทธเจา อันนําสัตวออกไปจากทุกข จักตรึกถึงวิตก ที่ไมนําสัตว
ออกไปจากทุกข อยางไรเลา ?
ภิกษุนั้นอันเทวดานั้นใหสลดใจแลวอยางนี้ ไดเปนเหมือนมาอาชาไนย
ตัวเจริญ ทีถ่ ูกนายสารถีหวดแลวดวยแสฉะนั้น หยั่งลงสูแนวแหงวิปสสนา
ขวนขวายวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลว ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา มีพระฉวีวรรณดัง
ทองคํา มีพระรัศมีเปลงปลั่ง ดุจพระอาทิตย ยังทิศ
ทั้งปวงใหสวางไสว ดังพระจันทรวันเพ็ญ อันพระสาวก
ทั้งหลายแวดลอม ดุจแผนดินอันแวดลอมดวยสาคร
จึงถือเอาดอกกระถินพิมานไปบูชาพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกกระถินพิมานได ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ในกัปที่ ๔๕ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
จอมกษัตริย พระนามวา เรณุ สมบูรณดวยแกว
๕ ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระวัชชีปุตตกเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว คิดวา คาถานี้
เปนขอสับ สําหรับบรรลุพระอรหัตของเรา ดังนี้แลว หวนระลึกถึงนัยอันเทวดา
กลาวแลวแกตน ไดกลาวคาถาวา
เราอยูในปาแตผูเดียว เหมือนทอนไมที่เขาทอดทิ้งไวในปา คนเปนอันมากกระหยิ่มตอเรา เหมือน
สัตวนรกกระหยิ่มยินดีตอผูไปสวรรค ฉะนั้น ดังนี้.
คาถานั้น มีใจความดังนี้ แมถึงเราจะเปนผู ๆ เดียววังเวง ไมมีเพื่อน
อยูในปา อุปมาเหมือนทอนไมที่เขาทอดทิ้งไวในปา เพราะไมมีคนเหลียวแล
แตคนเปนอันมากยอมกระหยิ่มตอเราผูอยูอยางนี้ คือยังมีกุลบุตรผูใครประโยชน
เปนอันมาก ปรารถนาเรายิ่งนักวา โอหนอ แมเราทั้งหลาย พึงละเครื่อง
ผูกพันในเรือนแลว อยูในปาเหมือนพระวัชชีปุตตกเถระ ดังนี้.
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เหมือนอะไร ? เหมือนสัตวนรกกระหยิ่มยินดีตอผูไปสวรรค ฉะนั้น
อธิบายวา เปรียบเหมือน สัตวนรก ตอสัตวผูเกิดแลวในนรก ดวยบาปกรรม
ของตน ยอมยินดีตอผูไปสวรรค คือผูเขาถึงสวรรควา โอหนอ แมพวกเรา
ละทุกขในนรกแลว พึงเสวยความสุขในสวรรค ชื่อฉันใด ขออุปมานี้ก็ฉันนั้น
ก็ในคาถานี้ เพราะทานมุงทําประโยคเปนพหุพจน แสดงความหนัก
ในตนวา เอกกา มย วิหราม จึงทําประโยคเปนเอกพจนอีกวา ตสฺส เม
โดยที่ความของบทนั้น หมายความอยางเดียวกัน พึงทราบการแสดงจตุตถีวิภัตติ
ในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ โดยเพง แมบททั้งสองที่วา ตสฺส เม และสคฺคคามิน
(และ) บทวา ปหยนฺติ. ก็บทวา อภิปตฺเถนฺติ นั้น ขาพเจากลาวไว
โดยกระทําอธิบายวา คนเปนอันมาก ชื่อวา ยอมปรารถนา คุณมีการอยูปา
เปนตน เชนนั้น ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง บทวา ตสฺส เม มีอธิบายวา ซึ่งคุณทั้งหลายใน
สํานักของเรานั้น
จบอรรถกถาวัชชีปุตตกเถรคาถา
๓. ปกขเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปกขเถระ
[๒๐๐] ไดยนิ วา พระปกขเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เหยีย่ วทั้งหลาย ยอมโฉบลง ชิ้นเนื้อหลุดจาก
ปากของเหยี่ยวตัวหนึ่งตกลงพื้นดินและเหยี่ยวอีกพวกหนึ่ง มาคาบเอาไวอีก ฉันใด สัตวทั้งหลายผูหมุนเวียน
ไปในสงสาร ก็ฉันนั้น เคลื่อนจากกุศลธรรมแลว ไปตก
ในนรกเปนตน ความสุขยอมติดตามเราผูสําเร็จกิจแลว
ผูย ินดีตอพระนิพพาน ดวยความสุข.
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อรรถกถาปกขเถรคาถา
คาถาของทานพระปกขเถระ เริ่มตนวา จุตา ปตนฺติ. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมทานก็มีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ กระทํา
บุญไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ (เกิด) เปนยักษผูเสนาบดี
เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี มีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชา
ดวยผาทิพย. ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ ในเทวทหนิคม ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี าม
วา สัมโมทกุมาร.
ในเวลาที่ทานยังเล็ก เทาเดินไมไดดวยโรคลม (อัมพาต) เขาเที่ยว
ไปเหมือนคนงอย ตลอดเวลาเล็กนอย. ดวยเหตุนั้นเขาจึงมีนามใหมวา ปกขะ.
ภายหลังในเวลาที่หายโรค คนทั้งหลายก็ยังเรียกชื่อเขาอยางนั้นเหมือนกัน.
เขาเห็นปาฏิหาริยของพระผูมีพระภาคเจา ในสมาคมแหงพระญาติ ไดศรัทธา
บรรพชาแลว กระทํากิจเบื้องตนเสร็จแลว เรียนกรรมฐานอยูในปา.
ครั้นวันหนึ่ง ทานเดินทางเขาบานเพื่อบิณฑบาต นั่งอยูที่โคนไม
แหงหนึ่งในระหวางทาง. ก็ในสมัยนัน้ เหยี่ยวตัวหนึ่ง คาบชิ้นเนื้อบินไปทาง
อากาศ, เหยี่ยวเปนอันมากบินตามเหยี่ยวตัวนั้น รุมแยงจนเนื้อตกลงมา.
เหยี่ยวตัวหนึ่ง คาบเอาชิ้นเนื้อที่ตกบินไป. เหยี่ยวตัวอื่นชิงเอาชิ้นเนื้อนั้น
คาบตอไป พระเถระเห็นดังนั้น ก็คิดวา ชิ้นเนื้อนี้ฉันใด ขึน้ ชื่อวา กาม
ทั้งหลายก็ฉันนั้น ทั่วไปแกคนหมูมาก มีทุกขมาก คับแคนมาก ดังนี้ แลว
พิจารณาเห็นโทษในกามทั้งหลาย และอานิสงสในการออกบวช เริ่มตั้งวิปสสนา
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มนสิการอยูโดยนัยมีอาทิวา อนิจจัง เที่ยวไปบิณฑบาต กระทําภัตกิจเสร็จ
แลว นั่งในที่พักกลางวัน เจริญวิปส สนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
ในกาลนั้น พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระนามวา
วิปสสี เชษฐบุรุษของโลก เปนพระผูองอาจ กับภิกษุ
สงฆ ๖๘,๐๐๐ เสด็จเขาไปสูพนั ธุมวิหาร เราออกจาก
นครแลว ไดไปที่ทีปเจดีย ไดเห็นพระพุทธเจาผู
ปราศจากธุลี สมควรรับเครื่องบูชา พวกยักษในสํานัก
ของเรา มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ บํารุงเราโดยเคารพ
ดังหมูเทวดาชาวไตรทศ บํารุงพระอินทร โดยเคารพ
ฉะนั้น เวลานั้น เราถือผาทิพยออกจากที่อยูไปอภิวาท
ดวยเศียรเกลา และไดถวายผาทิพยนั้น แดพระพุทธเจา โอพระพุทธเจา โอพระธรรม โอความถึงพรอม
แหงพระศาสดาหนอ ดวยอานุภาพแหงพระพุทธเจา
แผนดินนี้ หวัน่ ไหว เราเห็นความอัศจรรย อันไม
เคยมี ชวนใหขนพองสยองเกลา นั้นแลว จึงยังจิตให
เลื่อมใส ในพระพุทธเจา ผูเปนจอมมนุษย ผูคงที่
ครั้งนั้น เรายังจิตใหเลื่อมใส และถวายผาทิพย แด
พระศาสดาแลว พรอมทัง้ อํามาตย และบริวารชน
ยอมนับถือพระพุทธเจาเปนสมณะ ในกัปที่ ๙๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรม
นัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ใน
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กัปที่ ๑๕ แตภัทรกัปนี้ ไดมีพระเจาจักรพรรดิ ๑๖
พระองค มีพระนามวา วาหนะ ทรงสมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระอรหัตผล ที่พระเถระ ผูบรรลุพระอรหัต กระทําสังเวควัตถุ
ใดแล ใหเปนขอสับ แลวเจริญวิปสสนา บรรลุแลว พระเถระเมื่อพยากรณ
พระอรหัตผล โดยมุขคือการประกาศสังเวควัตถุนั้น จึงไดกลาวคาถาวา
เหยี่ยวทัง้ หลายโฉบลง ชิ้นเนื้อหลุดจากปากของ
เหยี่ยวตัวหนึ่ง ตกลงพื้นดิน และเหยีย่ วอีกพวกหนึ่ง
มาคาบ เอาไวอีก ฉันใด สัตวทั้งหลายผูหมุนเวียนไป
ในสงสาร ก็ฉันนั้น เคลือ่ นจากกุศลธรรมแลว ไป
ตกในนรกเปนตน ความสุขยอมติดตามเราผูสําเร็จกิจ
แลวผูยินดีตอนิพพาน ดวยความสุข ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จุตา แปลวา หลุดแลว. บทวา ปตนฺติ
แปลวา โฉบลง. บทวา ปติตา ความวา ชิ้นเนื้อตกลงที่พื้นดิน ดวยสามารถ
แหงการพลัดหลน หรือตกลง ดวยสามารถแหงการหลุดรวงไปในอากาศ.
บทวา คิทฺธา ความวา ถึงความยินดี. บทวา ปุนราคตา ความวา เขา
มาคาบไปอีก. พึงประกอบ จ ศัพทควบไปดวยทุก ๆ บท มีคําอธิบายวา
เหยี่ยวทั้งหลายในที่นี้ โฉบลงและรอนลง และชิ้นเนื้อก็หลุดจากปากของเหยี่ยว
นอกนี้ ก็ชิ้นเนื้อที่หลุดแลว ก็ตกลงไปที่พื้นดิน เหยี่ยวทั้งหลาย อยากไดชิ้น
เนื้อ (ถึงความอยาก) เหยี่ยวทั้งหมดนั่นแหละ จึงมารุมคาบเอาไปอีก. ก็
เหยี่ยวเหลานี้ มีอุปมาฉันใด เหลาสัตวที่หมุนไปในสงสาร ก็ฉันนั้น สัตว
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เหลาใด เคลื่อนจากธรรมที่เปนกุศล สัตวเหลานั้น ยอมตกลงไปในอบายมี
นรกเปนตน ก็เหลาสัตวที่ตกลงไปแลวอยางนี้ ผูที่ตั้งอยูในสัมปตติภพ ถึงความ
ยินดีและยอนกลับมาอีก ดวยสามารถแหงความใครในภพ ทั้งในกามภพ
รูปภพ และอรูปภพ โดยยังของอยู ในกามสุขัลลิกานุโยค ในภพนั้น ๆ
ชื่อวา กลับมาสูทุกข ที่หมายรูกันวาภพนั้น ๆ อีก ดวยกรรมที่ทําใหถงึ ภพ
นั้น ๆ เพราะยังไมหลุดพนจากภพไปได. สัตวทั้งหลายเหลานี้ เปนอยางนี้.
สวนเราเอง กระทํากิจมีปริญญากิจเปนตนแลว แมกิจทั้ง ๑๖ อยาง เราก็
ทําสําเร็จแลว บัดนี้ไมมกี ิจนั้นที่เราจะตองทําอีก.
พระนิพพาน อันเปนแดนที่พระอริยเจาทั้งหลายสลัดสังขตธรรมได
ทั้งหมด ทีน่ ายินดี นาอภิรมย นารื่นรมย เรายินดีแลว อภิรมยแลว
รื่นรมยแลว. ก็ดวยบทวา รต รมฺม นั้น พึงทราบอธิบายวา ความสุข
ยอมติดตามเราผูสําเร็จกิจแลว โดยสะดวก คือพระนิพพาน อันเปนสุขโดย
สวนเดียว ติดตามมา คือ เขาถึงโดยเปนสุขเกิดแตผลสมาบัติ อีกอยางหนึ่ง
ไดแก ผลสุขและนิพพานสุข อันติดตามมา ดวยสุขเกิดแตวิปสสนา และสุข
เกิดแตมรรค โดยสะดวก.
จบอรรถกถาปกขเถรคาถา
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๔. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวิมลโกณฑัญญเถระ
[๒๐๑] ไดยินวา พระวิมลโกณฑัญญเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ภิกษุผูเปนบุตรของนางอัมพปาลี ที่หมูชนเรียก
กันวา ทุมะ เกิดเพราะพระเจาพิมพิสาร ทานเปน
บุตรของทานผูทรงไวซึ่งธงคือพระเจาแผนดิน ทําลาย
ธงใหญ คือกิเลสไดดวยปญญาแลว.
อรรถกถาวิมลโกณฑัญญเถรคาถา
คาถาของทานพระวิมลโกณฑัญญเถระ เริ่มตนวา ทุมวฺหยาย
อุปปนฺโน. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูลที่
สมบูรณดวยสมบัติ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี อันบริษัทใหญหอมลอมแลว ทรงแสดงธรรมอยู
มีใจเลื่อมใส แลวบูชาดวยดอกไมทอง ๔ ดอก. เพื่อจะเจริญศรัทธาปสาทะ
ของเขา พระผูมีพระภาคเจา จึงทรงบันดาลอิทธาภิสังขาร ใหมีรูปอยางรัศมี
ทองคํา ปกคลุมทั่วประเทศนั้นทั้งสิ้น. เขาเห็น พุทธลักษณะอันสําเร็จดวย
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อิทธาภิสังขารนั้นแลว มีใจเลื่อมใสเกินประมาณ ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา
แลว กระทําพุทธลักษณะนั้นใหเปนนิมิต แลวไปสูเรือนของตน ไมละปติที่มี
พระพุทธเจาเปนอารมณ กระทํากาละดวยโรคลมบางอยาง บังเกิดในสวรรค
ชั้นดุสิต แลวกระทําบุญอื่น ๆ อีก ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถือปฏิสนธิในทองของนางอัมพปาลี อาศัยพระเจาพิมพิสาร.
พระเจาพิมพิสาร ในคราวยังเปนหนุม ฟง (ขาว) รูปสมบัติของ
นางอัมพปาลี เกิดความกําหนัดยินดี มีคนติดตาม ๒-๓ คน ไปสูพระนคร
ไพศาลี โดยเพศที่คนจําไมได สําเร็จการอยูรวมกับนางในคืนวันหนึ่ง ครัง้ นั้น
พระเถระนี้ถือปฏิสนธิในทองของนาง และนางอัมพปาลี ไดกราบทูลขอที่นาง
ตั้งครรภ ตอพระเจาพิมพิสาร.
แมพระราชา ก็แสดงพระองค พระราชทานสิ่งของที่ควรพระราชทาน
แลวเสด็จหลีกไป นางอาศัยความแกรอบของครรภคลอดบุตรแลว. ทารกนั้น
ไดนามวา วิมละ ตอมาภายหลังจึงปรากฏนามวา วิมลโกณฑัญญะ. เขาเจริญ
วัยแลว เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปพระนครไพศาลี
มีใจเลื่อมใส บรรพชาแลว กระทําบุรพกิจแลว เริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ ประทับนั่ง
แสดงอมตบทแกหมูชนอยู เราฟงธรรมของพระองค
ผูเปนจอมประชาผูคงที่แลว ไดโปรยดอกไมทอง ๔ ดอก
บูชาแดพระพุทธเจา ดอกไมทองนั้นกลายเปนหลังคา
ทอง บังรมตลอดทั้งบริษทั ในกาลนัน้ รัศมีของ
พระพุทธเจา และรัศมีทอง รวมเปนแสงสวางโชติชวง
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ไพบูลย เรามีจิตเบิกบาน ดีใจ เกิดโสมนัส ประนม
อัญชลี เกิดปติ เปนผูนําความสุขปจจุบันมาใหแกคน
เหลานั้น เราทูลวิงวอนพระสัมพุทธเจา และถวาย
บังคมพระองคผูมีวัตรอันงาม ยังความปราโมทยให
เกิดแลว กลับเขาสูที่อยูของตน ครัน้ กลับเขาสูทอี่ ยู
แลว ยังระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐอยู ดวยจิต
อันเลื่อมใสนั้น เราไดเขาถึงสวรรคชั้นดุสิต ในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมทอง
ใด ดวยกรรมนั้น เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
พุทธบูชา ในกัปที่ ๔๓ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๖ พระองค ทรงพระนามวา เนมิสมมตะ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้น บรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยอางถึงพระอรหัตผล ไดกลาวคาถาวา
ภิกษุเปนบุตรของนางอัมพปาลี ที่หมูชนเรียก
กันวา ทุมะ เกิดเพราะพระเจาพิมพิสาร ทานผูเปน
บุตรของทานผูทรงไวซึ่งธงคือพระเจาแผนดิน ทําลาย
ธงใหญ คือกิเลส ไดดวยปญญาแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุมวฺหยาย ไดแก หญิงที่เขาเรียกวา
ทุมะ คืออัมพะ อธิบายวา ของหญิงชื่อวา อัมพปาลี. ก็บทวา ทุมวฺหยาย นี้
เปนสัตตมีวิภัตติ ลงในอาธาระ. บทวา อุปปนฺโน ความวา เกิดแลว และ
เขาถึงในทองของนางอัมพปาลีนั้น.
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บทวา ชาโต ปณฺฑรเกตุนา ไดแก เกิดเพราะทานผูทรงไวซึ่ง
เศวตฉัตร คือเกิด เพราะพระเจาพิมพิสาร ผูปรากฏวา เปนราชันยผูมี
เศวตฉัตร เปนเหตุ อธิบายวา อาศัยพระเจาพิมพิสารนั้นเกิดแลว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อุปปนฺโน เปนบทแสดงถึงการบังเกิดครั้งแรก.
เพราะตอจากนั้น บทวา ชาโต แสดงถึงอภิชาติ (เกิดโดยชาติของพระอริยเจา).
อธิบายวา จําเดิมแตเวลาตลอด เรียกวาเกิดแลวในโลก. ก็ในคาถานี้ ทาน
หลีกเลี่ยงการยกยองตน ดวยบทวา ทุมวฺหยาย อุปปนฺโน นี้ และแสดงถึง
สภาพที่ไดบรรลุคุณพิเศษ แมของบุตรของผูที่เปนใหญเปนอเนก. หลีกเลีย่ ง
การขมทาน ดวยการแสดงถึงปติที่รูกันแลวดวยบทวา ชาโต ปณฺฑุรเกตุนา
นี้.
บทวา เกตุหา แปลวา ละเสียซึ่งมานะ. อธิบายวา ชื่อวา เกตุ
ดวยอรรถวา เปนดุจธง เพราะมีการถือตัว (จองหอง) เปนลักษณะ. จริงอยางนั้น มานะนั้นทานกลาววา มีความประสงคจะยกตนใหสูงเปนเครื่องปรากฏ.
บทวา เกตุนาเยว ไดแก ดวยปญญานั่นเอง. อธิบายวา ปญญา
ชื่อวา เปนธงของพระอริยเจาทั้งหลาย เพราะอรรถวาสูงยิ่งในบรรดาธรรม
อันหาโทษมิไดทั้งหลาย และเพราะอรรถวาถึงกอน ดวยการย่ํายีเสนามาร
ดวยเหตุนั้น บัณฑิตจึงกลาววา ธมฺโม หิ อิสิน ธโช ก็ธรรมเปนธงชัย
ของฤาษีทั้งหลาย.
บทวา มหาเกตุ ปธสยิ ความวา กิเลสธรรมทั้งหลาย ชื่อวาใหญ
เพราะมีอารมณมาก และชื่อวามีมานะมากมายหลายประการ เพราะตางโดย
มานะ มีมานะวา เราประเสริฐกวา และมาฆะเพราะชาติเปนตน และกิเลส
ธรรมเหลานั้น ชื่อวา มหาเกตุ ดวยอรรถวา เปนดุจธง เพราะอรรถวา
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ยังมานะนั้นใหยกขึ้น ไดแก มารผูลามก ทานไดครอบงํามารนั้น ทําให
หมดพยศ ดวยการกําจัดพลแหงมาร และกาวลวงวิสัยแหงมารเสียได. พระเถระ
เมื่อจะแสดงตน เปนเหมือนคนอื่น พยากรณพระอรหัตผล โดยการอาง
พระอรหัตผลวา ทําลายธงใหญ คือ กิเลสไดดวยปญญา ดังนี.้
จบอรรกถาวิมลโกณฑัญญเถรคาถา
๕. อุกเขปกตวัจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุกเขปกตวัจฉเถระ
[๒๐๒] ไดยนิ วา พระอุกเขปกตวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
ภิกษุผูสงบดีแลว มีความปราโมทยอยางยิ่ง
ยอมกลาวพระพุทธวจนะ ที่ไดเลาเรียนมาหลายป ใน
สํานักของอุกเขปกตวัจฉภิกษุแกคฤหัสถทั้งหลาย.
อรรถกถาอุกเขปกตวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระอุกเขปกตวัจฉเถระ เริ่มตนวา อุกฺเขปกตฺวจฺฉสฺส. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา แมพระเถระนั้น ก็มีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ ทั้งหลาย สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
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สิทธัตถะ ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูแลว ใหเสาแกอุบาสก
ผูสรางเรือนยอดถวายพระศาสดา ขาดเสาอยูตนหนึ่ง ไดกระทําหนาที่ของผูรวม
กิจการ ดวยบุญกรรมนัน้ เขาบังเกิดในเทวโลก หมั่นกระทําบุญบอย ๆ
ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง
ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขามีนามที่ไดมาตามโคตรวา วัจฉะ.
เขาฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดเฉพาะแลวซึ่งศรัทธาบรรพชา
แลว อยูในอาวาสใกลบาน แควนโกศล เลาเรียนธรรม ในสํานักของภิกษุ
ทั้งหลาย ผูมาแลว ๆ. แตทานไมรู ปริเฉท (ขั้นตอน) วานี้เปนวินัย นี้เปน
พระสูตร นี้เปนพระอภิธรรม วันหนึง่ เรียนถามทานพระธรรมเสนาบดีแลว
กําหนดพระพุทธพจนทั้งหมดตามขึ้นตอน แมในกาลกอน แตการสังคายนา
พระธรรม ทานก็กําหนดชื่อแหงปฎกเปนตนไว ในพระปริยตั ิสัทธรรมที่เปน
เหตุใหมีการเรียกชื่อภิกษุทั้งหลายวา พระวินัยธรเปนตน ทานเลาเรียนสอบถาม
พระพุทธพจน คือพระไตรปฎกอยู กําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวแลวในพระไตรปฎกนั้น เริม่ ตั้งวิปสสนา พิจารณาอยู
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
ไดมกี ารประชุมมหาสมาคม อุบาสกของพระผู
มีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ และอุบาสก
เหลานั้น ถึงพระพุทธเจาเปนสรณะ มีความเชื่อเลื่อม
ใสพระตถาคต อุบาสกทั้งหมดมาประชุมปรึกษากัน
จะสรางศาลาถวายแดพระศาสดา ยังไมไดเสาอีกตน
หนึ่ง จึงพากันเที่ยวหาอยูในปาใหญ เราพบอุบาสก
เหลานั้น ในปาแลว จึงเขาไปหาคณะอุบาสกในเวลา
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นัน้ เราประนมอัญชลีสอบถามคณะอุบาสก. อุบาสก
ผูมีศีลเหลานัน้ อันเราถามแลว ตอบใหทราบวา เรา
ตองการจะสรางศาลา ยังหาเสาไมไดอีกตนหนึ่ง ขอ
ทานจงใหเสากะเราตนหนึ่งเถิด เราตอบวา ฉันจัก
ถวายแดพระศาสดาเอง ฉันจักนําเสามาให ทานทั้ง
หลายไมตองขวนขวายหา อุบาสกเหลานั้น เลื่อมใสมี
ใจยินดี มอบเสาใหเรา แลวกลับจากปามาสูเรือนของ
ตน ๆ เมือ่ คณะอุบาสกไปแลวไมนาน เราไดถวายเสา
ในกาลนั้น เรายินดี มีจติ ราเริง ยกเสาขึ้นกอนเขา
ดวยจิตอันเสื่อมใสนั้น เราไดเกิดในวิมาน ภพของ
เราตั้งอยูโดดเดี่ยว ๗ ชัน้ สูงตระหงาน เมื่อกลอง
ดังกระหึ่มอยู เราบําเรออยูทุกเมื่อ ในกัปที่ ๕๕ เรา
ไดเปนพระราชา พระนามวา ยโสธร แมในกาล
นัน้ ภพของเรา ก็สูงสุด ๗ ชั้น ประกอบดวยเรือน
ยอดอันประเสริฐ มีเสาตนหนึ่ง นารืน่ รมยใจ ในกัป
ที่ ๒๑ เราเปนกษัตริย พระนามวา อุเทน แมใน
กาลนั้น ภพของเราก็มี ๗ ชั้น ประดับอยางสวยงาม
เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือความเปนเทวดา หรือความ
เปนมนุษย เรายอมเสวยผลนั้น ๆ ทั้งหมด นี้เปนผล
แหงการถวายเสาตนเดียว. ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้
เราไดถวายเสาใดในกาลนั้น ดวยบุญกรรมนั้น เราไม
รูจ ักทุคติเสีย นี้เปนผลแหงการถวายเสาตนเดียว. เรา
ตัดกิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ตั้งมั่นอยูในความขยันหมั่น
เพียร เพราะมุงกิจที่ตนทําไวแลว อาศัยความอนุเคราะห คฤหัสถและบรรพชิต
ทั้งหลาย ที่เขาไปสูสํานักของตน ใครครวญพระพุทธพจน คือพระไตรปฎก
แลวแสดงธรรม. และในวันหนึ่ง แสดงธรรมอยู เมื่อจะแสดงเปรียบตน
เหมือนคนอื่น ไดกลาวคาถาวา
ภิกษุสงบดีแลว มีความปราโมทยอยางยิ่ง ยอม
กลาวพระพุทธวจนะ ที่ไดเลาเรียนมาเปนเวลาหลายป
ในสํานักของอุกเขปกตวัจฉภิกษุแกคฤหัสถทั้งหลาย
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุกฺเขปกตวจฺฉสฺส ไดแก อันภิกษุ
ชื่อวา อุกเขปวัจฉะ กระทําแลว อธิบายวา อันภิกษุชื่อวา วัจฉะ บรรจุ
ลงไวในปฎกนั้น ๆ นัน่ แหละ ตัง้ อยูแลว โดยที่ทานกําหนดพิเคราะหสวน
แหงพระวินัย สวนแหงพระสูตร และสวนแหงพระอภิธรรม ที่ตนแยก ๆ
เรียนในสํานักของภิกษุ แลวสาธยายพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม
นั่นแหละ ตาม (จํานวน) ปริจเฉท. ก็บทวา อุกฺเขปกตวจฺฉสฺส นี้เปน
ฉัฏฐีวิภัตติ ลงในอรรถแหงตติยาวิภัตติ.
บทวา สงฺกลิต พหฺหิ วสฺเสหิ ความวา ตั้งไวในหทัย (ทองจนขึ้นใจ) ดวยสามารถแหงการประมวลมาเปนเวลาหลายป. ปาฐะวา สงฺขลิต
ดังนี้บาง. ไดแกทองจนคลองปาก โดยวาติดตอเนื่องเปนอันเดียวกันไป.
กระทําใหเปนดุจสังขที่เขาขัดแลว. ปาฐะวา ย พุทฺธวจน เปนปาฐะที่
เหลือจากบาทคาถา. บทวา ต ความวา กลาวคือแสดงพระปริยัติธรรมนัน้ . .
บทวา คหฏาน ทานกลาวไว เพราะคฤหัสถเหลานั้น มีจํานวนมากกวา.
บทวา สุนิสินฺโน ความวา นั่งสงบไมไหวติงอยูในธรรมวินัยนัน้ . อธิบายวา
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ไมมุงหวังลาภและสักการะเปนตน ตั้งอยูในหัวขอธรรม คือวิมุตตายตนะ
อยางเดียวเทานั้น แลวกลาว.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อุฬารปาโมชฺโช ซึง่ มีความวา ผูมี
ความปราโมทยอันโอฬาร อันเกิดแลว ดวยสามารถแหงความสุขในผลสมาบัติ
และดวยสามารถแหงความสุขในธรรม. สมดังคําที่ทานกลาวไว มีอาทิวา
ดูกอนอาวุโส ภิกษุยอมแสดงธรรมตามที่ฟง มา
แลว ตามที่เรียนมาแลว แกคนเหลาอื่นโดยพิสดาร
ดวยประการใด ๆ เธอยอมไดความแตกฉานในอรรถ
ในธรรมนั้น ยอมไดความปราโมทยอันเขาไปประกอบ
แลวดวยธรรม ดวยประการนั้น ๆ ดังนี้.
จบอรรถกถาอุกเขปตวัจฉเถรคาถา
๖. เมฆิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเมฆิยเถระ
[๒๐๓] ไดยินวา พระเมฆิยะไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พระมหาวีรเจา ผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ได
สัง่ สอนเรา เราฟงธรรมของพระองคแลว ยินดีอยูใน
สํานักของพระองค เราไดบรรลุวิชชา ๓ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว.
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อรรถกถาเมฆิยเถรคาถา
คาถาของทานพระเมฆิยเถระ เริ่มตนวา อนุสาสิ มหาวีโร. เรื่อง
ราวเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
หวานพืชคือกุศลไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนมีตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้บรรลุ
ถึงความเปนผูรูแลว. ก็ในสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี
ทรงบรรลุถึงความสิ้นสุดแหงพุทธกิจแลว ทรงปลงอายุสังขาร. เมื่อเกิดแผน
ดินไหวเปนตน เพราะเหตุที่ทรงปลงอายุสังขารนั้น มหาชนไดสะดุงตกใจ
กลัวแลว.
ลําดับนั้น ทาวเวสวัณมหาราช ทรงเขาใจเหตุการณนั้นอยางแจงชัด
จึงทรงยังมหาชนใหเบาใจ. มหาชนฟงเหตุการณนั้น ไดถึงความสังเวชแลว.
กุลบุตรนี้ สดับพุทธานุภาพ ในทีน่ ั้นแลว เกิดความเคารพนับถืออยางมาก
ในพระศาสดา เสวยปติโสมนัสอยางโอฬาร. ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยว
ไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ ในพระนคร
กบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้. เขาไดนามวา เมฆิยะ.
เมฆิยมาณพนั้น เจริญวัยแลว บวชในสํานักของพระบรมศาสดา
อุปฏฐากพระพุทธเจาอยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ชาลิกาวัน
เห็นปามะมวง นารื่นรมย ริมฝงน้ํา กิมิกาลา ประสงคจะอยูที่ปามะมวงนั้น
อันพระผูมีพระภาคเจาตรัสหามไวถึง ๒ ครั้ง แลวปลอยใหไปในครั้งที่ ๓
จึงไปที่ปามะมวงนั้น อันแมลงคือมิจฉาวิตก รุมเกาะกิน ไมไดจิตสมาธิ ไป
ยังสํานักของพระศาสดา กราบทูลความนั้นแลว.
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ลําดับนั้น พระบรมศาสดา ไดทรงประทานพระโอวาท แกเธอ
โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนเมฆิยะ ธรรม ๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความแก
กลา แหงเจโตวิมุตติยังไมแกกลา ดังนี้. ทานตั้งอยูในโอวาทนั้นแลว เจริญ
วิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ใน
อปทานวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
ผูเลิศในโลก ทรงปลงอายุสังขารนั้น พื้นแผนดิน
และน้ําก็หวั่นไหว ฟาก็คะนอง แมภพอันสวยงาม
นาปลื้มใจ สะอาด วิจิตรของเราก็หวั่นไหว
ในขณะที่พระพุทธเจาทรงปลงอายุสังขาร เมือ่ ภพ
หวั่นไหวแลว ความสะดุงเกิดขึ้นแกเราวา ความ
หวั่นเกิดขึ้นเพื่ออะไรหนอ แสงสวางอันไพบูลยได
มีแลว ทาวเวสวัณมา ณ ที่นี้แลวยังมหาชนใหหาย
ความเศราโศกวา ภัยไมมใี นหมูสัตว ทานทั้งหลาย
จงมีอารมณตงั้ มั่น ทําใจใหสงบเถิด เราประกาศ
พระพุทธานุภาพวา โอพระพุทธเจา โอพระธรรม
โอความถึงพรอมแหงสัตถุศาสนหนอ เมื่อ
พระพุทธเจา อุบัติ แผนดินก็หวั่นไหว ดังนี้แลว
บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป ในกัปทัง้ หลายที่เหลือ
เราไดทํากุศล ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดสัญญา
ใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจักทุคติเลย
นีเ้ ปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา ในกัปที่ ๑๔ แต
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ภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชผูประเสริฐ
มีนามวา สมิตะ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดรับโอวาทเฉพาะพระพักตร
พระบรมศาสดา เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลวา เราบรรลุพระอรหัตแลว
ไดกลาวคาถาวา
พระมหาวีรเจา ผูถ ึงฝงแหงธรรมทั้งปวง ได
สัง่ สอนเรา เราฟงธรรมของพระองคแลว ยินดีอยูใน
สํานักของพระองค เราไดบรรลุวิชชา ๓ คําสอนของ
พระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนุสาสิ ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงโอวาท คือ ไดประทานอนุสาสนี ดวยคํามีอาทิวา ดูกอนเมฆิยะ ธรรม
๕ ประการ ยอมเปนไปเพื่อความแกกลาแหงเจโตวิมุตติที่ยังไมแกกลา ดังนี้.
บทวา มหาวีโร ไดแกผูมีความกลาหาญมาก. อธิบายวา ผูมีความ
เพียรใหญ ดวยองคธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความเพียร อันประกอบดวยองค ๔
ซึ่งเปนเครื่องเสริมสรางวิริยบารมี และดวยความถึงพรอมแหงสัมมัปปธาน
๔ อยาง อันไมทั่วไปแกธรรมประเภทอื่น.
บทวา สพฺพธมฺมาน ปารคู ความวา ก็พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา
เปนผูถึงซึ่งฝงแหงธรรมทั้งปวง เพราะทรงถึง คือ บรรลุถึงซึ่งฝง คือ ที่สุดแหง
ไญยธรรมทัง้ ปวง ดวยการถึงแหงพระญาณ อธิบายวา เปนพระสัพพัญู.
อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ทรงถึงซึ่งฝงแหงธรรมทั้งปวง เพราะทรงถึง คือ บรรลุถึง
พระนิพพาน อันเปนฝงแหงสังขตธรรมทั้งหลายทั้งปวง.
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บทวา ตสฺสาห ธมฺม สุตฺวาน ความวา เราฟงสัจธรรม ๔ นั้น
อันพระองคทรงยกขึ้นแสดงเอง (ไมทั่วไปแกผูอื่น) ของพระผูมีพระภาคเจา
ผูพุทธเจาพระองคนั้น.
บทวา วิหาสึ สนฺติเก ความวา เราถูกมิจฉาวิตกรบกวนแลวใน
ปาอัมพวัน (กลับ ) ไปยังจาลิกาวิหาร พักอยูใ นที่ใกลพระบรมศาสดานั่นแล.
บทวา สโต แปลวา มีสติ. อธิบายวา ไมประมาทแลวดวยการ
เจริญสมถะและวิปสสนา.
บทวา อห นี้ พึงเปลี่ยนเปน มยา เพิ่มเขาในบทวา วิชฺชา
อนุปฺปตฺตา กต พุทฺธสฺส สาสน วิชชา ๓ อันเราบรรลุแลว คําสอน
ของพระพุทธเจาอันเรากระทําแลวดังนี้ เหมือนบทวา ม ที่ตองเพิ่มเขาใน
บทวา อนุสาสิ นี.้ พระเถระประกาศการบรรลุวชิ ชา ๓ ตามที่กลาวแลว
ดวยบทวา กต พุทฺธสฺส สาสน โดยแสดงถึงความที่พระศาสดาทรงให
โอวาท ดวยปุริยายอื่น. อธิบายวา การบําเพ็ญใหบริบูรณในกองศีลเปนตน
นั่นแล ขาพเจากระทําแลวตามคําสอนของพระศาสดา.
จบอรรถกถาเมฆิยเถรคาถา
๗. เอกธัมมสวนียเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเอกธัมมสวนียเถระ
[๒๐๔] ไดยนิ วา พระเอกธัมมสวนียเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กิเลสทั้งหลาย เราเผาแลว ภพทั้งปวงเราถอน
ขึน้ แลว ชาติสงสารของเราสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหม
มิไดมีตอไป.
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อรรถกถาเอกธัมมสวนียเถรคาถา
คาถาของทานพระเอกธัมมสวนียเถระ เริ่มตนวา กิเลสา ฌาปตา
มยฺห. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานเกิดเปนรุกขเทวดา เห็นภิกษุ ๒-๓ รูป หลงทางเดินเที่ยวไปในปาใหญ
เมื่อจะอนุเคราะห จึงลงจากภพของตน ปลอบโยนภิกษุเหลานั้น ใหฉัน
แลวพาไปสงจนถึงที่ตามที่ประสงค ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก บําเพ็ญพุทธกิจเสร็จแลว ปรินิพพาน ได (เกิด) เปน
พระเจากรุงพาราณสี ทรงพระนามวา กิกี ในกาลนั้น.
เมื่อทาวเธอสวรรคตแลว พระราชโอรสของพระองค ทรงพระนามวา
ปุถุวินทราช ไดเสวยราชยตอมา. พระราชโอรสของพระเจาปุถุวินทราช ทรงพระนามวา สุยามะ (เสวยราชยตอมา) พระราชโอรสของพระเจาสุยามะ ทรงพระนามวา พระเจากิกีพรหมทัต เสวยราชย เมื่อพระศาสนาอันตรธานแลว
ไมไดฟงพระธรรมเทศนา จึงรับสั่งใหประกาศวา ผูใดแสดงธรรมได เราจัก
ใหทรัพยแสนกหาปณะแกผูนั้น เมื่อหาผูแสดงธรรมไมได แมแตคนเดียว
จึงทรงพระดําริวา ในรัชสมัยแหงพระเจาปูเปนตนของเรา ธรรมยังเปนไปอยู
ผูแสดงธรรมก็หาไดงาย แตในกาลบัดนี้ ผูที่จะกลาวคาถาแมเพียง ๔ บาท
ก็หาไดยาก ตราบใดที่ธรรมสัญญายังไมพินาศ ตราบนั้นเราจักบวช ดังนี้.
ทาวสักกเทวราช เสด็จลงมาแลวแสดงธรรมโดยคาถาวา อนิจฺจา วต สงฺขารา
สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ดังนี้ กะพระเจากิกีพรหมทัต ผูเดินทางมุงหนา
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ไปยังหิมวันตประเทศ แลวใหทาวเธอเสด็จกลับ. พระเจากิกีพรหมทัตเสด็จกลับ
บําเพ็ญบุญ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลเศรษฐี
ในเสตัพยนครในพุทธุปบาทกาลนี้ เจริญวัยแลว เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ประทับอยูในสีสปาวัน ณ เสตัพยนคร เขาไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลว
นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแลว ทรงแสดงธรรมดวยคาถา
นี้วา อนิจฺจา วต สงฺขารา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ ดังนี้ เมื่ออนิจจสัญญาปรากฏชัด ทานจึงไดความสลดใจ เพราะทานมีอธิการอันกระทําไวแลว
ในภพนั้น ๆ เริ่มพิจารณา การทําทุกขสัญญา และอนัตตสัญญาไวในใจ
ขวนขวายวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
สาวกทั้งหลายของพระพุทธเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ เทีย่ วไปในปา เปนผูหลงทาง เหมือนคน
ตาบอดเที่ยวอยูในปาใหญ บุตรของพระมุนีเหลานัน้
ระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ
ผูเปนนายกของโลก หลงทางอยูในปาใหญ ขาพระองค
(เปนเทพบุตร) ลงจากภพมาในสํานักของภิกษุ บอกทางใหแกพระสาวกเหลานั้น และไดถวายโภชนาหาร
ขาแตพระองคผูจอมประชา เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไดบรรลุ
พระอรหัตแตอายุ ๗ ขวบเทานั้น โดยกําเนิด ในกัปที่
๕๐๐ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๒ พระองค
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มีพระนามวา สจักขุ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
ขาพระองคเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา ขาพระองคกระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
เพราะเหตุที่ทาน สําเร็จกิจ (บรรลุพระอรหัต) ดวยการฟงธรรม
ครั้งเดียวเทานั้น จึงไดนามวา เอกธัมมสวนียเถระ ดังนี้แล. ทานได
เปนพระอรหันตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ไดกลาวคาถาวา
กิเลสทั้งหลายเราเฝาแลว ภพทั้งปวง เราถอนขึ้น
แลว ชาติสงสารของเราสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมมิได
มีตอไป ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิเลสา ความวา อกุศลธรรม ชื่อวา
กิเลส เพราะเหตุวา บังเกิดแลวในสันดานใด ยอมยังสันดานนั้นใหเศราหมอง
หรือเบียดเบียน เขาไปทําใหเดือดรอน ไดแก กิเลสมีราคะเปนตน.
บทวา ณาปตา ความวา กิเลสทั้งหลาย อันเราเฝาแลวพรอมทั้งราก
ดวยไฟคืออริยมรรคญาณ ดุจกอไมเปนตน ถูกเผาดวยสายอสุนิบาต.
บทวา มยฺห แปลวาอันเรา หรือในสันดานของเรา.
บทวา ภวา สพฺเพ สมูหตา ความวา ภพทั้งปวงมีกามภพและ
กรรมภพเปนตน ชื่อวาอันเราถอนขึ้นแลว เพราะกิเลสทั้งหลายอันเราเฝาแลว
เพราะเหตุที่ถอนกรรมภพไดแลวนั่นแล แมอุปปตติภพก็ชื่อวาเปนอันถอนขึ้น
แลวดวย เพราะใหถึงความไมตองเกิดขึ้นอีกเปนธรรมดา.
บทวา วิกฺขโี ณ ชาติสสาโร ความวา สงสารมีชาติเปนตน
มีลักษณะอันทานกลาวแลววา
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ลําดับแหงขันธ ธาตุ และอายตนะทั้งหลาย
ที่ยังตัดไมขาด หมุนเวียนไปอยู ทานเรียกวา สงสาร
ดังนี้
สิ้นไปแลว โดยพิเศษ เพราะฉะนั้น ภพใหมจึงไมมีในบัดนี้. พึงวกกลับมา
พูดวา เพราะเหตุที่ภพใหมไมมีตอไป ฉะนั้น สงสาร คือ ชาติจึงสิ้นไป และ
ภพใหมไมมี เพราะภพทั้งปวงถูกถอนขึ้นแลว ดังนี้. อีกอยางหนึ่ง ประกอบ
ความวา สงสารคือชาติสิ้นไปแลว เพราะเหตุนั่นแล ภพใหมจึงไมมีในบัดนี้ .
จบอรรถกถาเอกธัมมสวนียเถรคาถา
๘. เอกุทานิยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเอกุทานิยเถระ
[๒๐๕] ไดยนิ วา พระเอกุทานิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมแี กภิกษุ ผูมีจติ มั่น
ไมประมาท เปนมุนีศึกษาอยูในคลองแหงโมไนย
ผูคงที่ ผูสงบระงับ มีสติทุกเมื่อ.
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อรรถกถาเอกุทานิยเถรคาถา
คาถาของทานพระเอกุทานิยเถระเริ่มตนวา อธิเจตโส อปฺปมชฺชโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการ อันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดเปนยักษผู
เสนาบดี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ไดถึงความเศราโศกปริเทวนาการวา
เราไมมีลาภหนอ เราหาโอกาสไดยากหนอ เพราะในเวลาที่พระศาสดายังทรง
พระชนมอยู เราไมไดกระทําบุญมีทานเปนตนไว.
ครั้งนั้น สาวกของพระศาสดา นามวา สาคระ บรรเทาความโศก
นั้น แนะนําใหบูชาพระสถูปของพระศาสดา. เขาบูชาพระสถูปอยูตลอด ๕ ป
จุติจากอัตภาพนั้นแลว ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย นั่นแหละ
ดวยบุญนั้น เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา กัสสปะ ถึงความเปนผูรูแลว เขาไปสูสํานักของพระศาสดา ตาม
กาลเวลา.
ก็ในสมัยนั้น พระศาสดา ทรงโอวาทพระสาวกทั้งหลาย เนือง ๆ
ดวยคาถาวา อธิเจตโส. เขาไดฟงโอวาทนั้น เกิดศรัทธาบวชแลว ก็แหละครั้น
บวชแลว รายพระคาถานั้นนั่นแหละบอย ๆ. ทานบําเพ็ญสมณธรรมอยูใ น
พระโอวาทนั้น ตลอดสองหมื่นป ไมอาจจะยังคุณพิเศษใหเกิดขึ้นได เพราะ
ญาณยังไมแกกลา. ก็ทา นจุติจากภพนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในสุคติภพนั่นแหละ แลวเกิดเปนบุตรของพราหมณ ผูสมบูรณ
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ดวยสมบัติ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถึงความเปนผูรูแลว
เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่พระองคทรงรับพระวิหารชื่อวา เชตวัน ไดมี
ศรัทธา บรรพชาแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว อยูในปาไดไปยังสํานักของ
พระศาสดา. ก็แลในสมัยนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นทานพระสารีบุตร
ขวนขวายอธิจิตอยูในที่ไมไกลพระองค ทรงเปลงอุทานนี้วา อธิเจตโส. พระ
เถระนี้ฟงพุทธอุทานนั้นแลว แมจะอยูในปา เพื่อเจริญภาวนาตลอดกาลนาน
ก็เปลงอุทานคาถานั้นแหละ ตามกาลเวลา. ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดเกิดสมัญญา
นามวา เอกุทานิยเถระ ครั้นในวันหนึ่ง ทานไดจิตเตกัคคตารมณ เจริญ
วิปสสนาแลว บรรลุพระอรหัต. สมดังคาถาประพันธ ที่ทา นกลาวไวใน
อปทานวา
ในลําดับกาล เมือ่ พระสุคตเจาทรงพระนามวา
อัตถทัสสี เสด็จนิพพาน ในกาลนั้นขาพระองค เขา
ถึงกําเนิดยักษ และบรรลุถงึ ยศ ขาพระองคคิดวา การ
ที่เมื่อเรามีโภคสมบัติ พระสุคตเจาผูมีพระจักษุ
ปรินิพพานเสียแลวนั้น เปนการเสื่อมลาภ อันได
แสนยากของเราหนอ ดังนี้ พระสาวกนามวา
สาคระ รูความดําริของขาพระองค ทานตองการจะ
ถอนขาพระองคขึ้น จึงมาในสํานักของขาพระองค
กลาววา จะโศกเศราทําไมหนอ อยากลัวเลย จง
ประพฤติธรรมเถิด ทานผูมีเมธาดี พระพุทธเจาทรง
สงเสริมวิทยาสมบัติ ของชนทั้งปวงวา ผูใ ดพึงบูชา
พระสัมพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ยังดํารงพระชนมอยูก็ดี พึงบูชาพระธาตุ แมประมาณเทาเมล็ด
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ผักกาดของพระพุทธเจา แมนิพพานแลวก็ดี เมื่อจิต
อันเลื่อมใสของผูนั้นเสมอกัน บุญก็มผี ลมากเสมอกัน
เพราะฉะนั้น ทานจงทําสถูปบูชาพระธาตุ ของพระชิน
เจาเถิด ขาพระองคไดฟงวาจาของทานพระสาคระแลว
ไดทําพุทธสถูป ขาพระองคบํารุงพระสถูป อันอุดม
ของพระมุนีอยู ๕ ป ขาแตพระองคผูจอมประชา
เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ ดวยกรรมนัน้
ขาพระองคเสวยสมบัติแลว ไดบรรลุพระอรหัต ในกัป
ที่ ๗๐๐ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๔
พระองค มีพระนามวา ภูริปญญา สมบูรณแลว
ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ขาพระองคเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคกระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ครั้นทานบรรลุพระอรหัตแลว ยับยั้งอยูดวยวิมุตติสุข วันหนึ่งถูก
ทานพระธรรมภัณฑาคาริก เชื้อเชิญวา ดูกอนอาวุโส ทานจงแสดงธรรมแก
เรา ดังนี้ เพื่อจะทดสอบปฏิภาณ (ของทาน) เพราะเหตุที่ทานไดอบรมมา
เปนเวลานาน จึงไดกลาวคาถานี้แหละ ความวา
ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมแี กภิกษุผูมีจติ มั่น
ไมประมาท เปนมุนีศึกษาอยูในคลองแหงโมไนย ผู
คงที่ ผูสงบระงับ มีสติทกุ เมื่อ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อธิเจตโส แปลวา มิจิตตั้งมั่น อธิบายวา
ประกอบดวยอรหัตผลจิต อันยิ่งกวาจิตทั้งปวง. บทวา อปฺปมชฺชโต แปลวา
ผูไมประมาทอยู. ทานกลาวอธิบายไววา ประกอบไปดวยการกระทําเปนไป
ติดตอ ในธรรมที่หาโทษมิไดทั้งหลาย ดวยความไมประมาท. บทวา มุนิโน
ความวา พระขีณาสพ ชือ่ วา เปนมุนี เพราะรูซึ่งโลกทั้งสองอยางนี้ คือ ผู
ใดรูโลกทั้งสอง ดวยเหตุนั้น ผูนั้นทานจึงเรียกวา มุนี อีกอยางหนึ่ง ญาณ
ทานเรียกวา โมนะ พระขีณาสพ ชื่อวา เปนมุนี เพราะประกอบดวยโมนะ
กลาวคือปญญาในพระอรหัตผลนั้น. แกภิกษุผูเปนมุนี นั้น.
บทวา โมนปเถสุ สิกฺขโต ความวา ผูศึกษาอยูในคลองแหง
โมนะ กลาวคือญาณในพระอรหัตผล ไดแกในโพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
อันเปนบรรดาแหงอุบาย หรือศึกษาอยูในสิกขา ๓. ก็คํานี้ทานกลาวไว โดย
ถือเอาปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน อธิบายวา ไดแก พระอรหันตผูสําเร็จ
การศึกษาแลว เพราะฉะนั้นในบทวา โมนปเถสุ สิกฺขโต นี้ พึงเห็น
ความอยางนี้วา แกภิกษุผูศึกษาอยูอยางนี้ คือ แกมุนี ผูถึงความเปนมุนี
ดวยสิกขานี้. เพราะเหตุที่คํานี้ทานกลาวไวอยางนี้ ฉะนั้น บททั้งสองเหลานี้
ควรประกอบความอยางนี้วา แกภิกษุผูมีใจสูง ดวยสามารถแหงมรรคจิต และ
ผลจิตเบื้องต่ํา ผูไมประมาท ดวยสามารถแหงความไมประมาท ในขอปฏิบัติ
ธรรมเครื่องตรัสรู คืออริยสัจ ๔ ชื่อวาเปนมุนี เพราะประกอบดวยมรรคญาณ
อันเลิศ. อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวา ทานกลาวเหตุแหงความเพียรไวดวยบท
วา อปฺปมชฺชโต สิกฺขโต ดังนี้ เพราะฉะนั้น จึงไดความวา แกภิกษุผู
มีใจสง เพราะเหตุแหงความไมประมาท และเพราะเหตุแหงการศึกษา.
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บทวา โสกา น ภวนฺติ ตาทิโน ความวา ความเศราโศก
ทั้งหลาย อันมีความพลัดพรากจากสิ่งที่ปรารถนาแลวเปนตน เปนวัตถุ ไดแก
ความเรารอนแหงจิต ยอมไมมีในภายในของภิกษุผูเชนนั้น คือของมุนีผูพระ
ขีณาสพ. อีกอยางหนึ่ง ความโศกทั้งหลาย ยอมไมมีแกพระมุนี ผูอเสกขะ
ผูถึงแลวซึ่งลักษณะแหงตาทีบุคคล. บทวา อุปสนฺตสฺส ความวา ผูเขาไป
สงบระงับแลว ดวยการเขาไปสงบกิเลสมีราคะเปนตนไดตลอดไป. บทวา สทา
สตีมโต ความวา ผูไมเวนจากสติ ตลอดกาลเปนนิจ เพราะถึงแลวซึ่งความ
ไพบูลยแหงสติ.
ก็ในคาถานี้ ดวยบทวา อธิเจตโส พึงทราบวา ไดแก อธิจิตตสิกขา.
ดวยบทวา อปฺปมชฺชโต พึงทราบวา ไดแก อธิสลี สิกขา. ดวยบทวา
มุนิโน โมนปเถสุ สิกฺขโต พึงทราบวา ไดแก อธิปญญาสิกขา. อีก
อยางหนึ่ง พึงทราบวา ทานประกาศอธิปญญาสิกขา ดวยบทวา มุนิโน.
ประกาศปฏิปทาอันเปนสวนเบื้องตน แหงโลกุตรสิกขาทั้งหลายเหลานั้น ดวย
บทวา โมนปเถสุ สิกฺขโต. ประกาศอานิสงสแหงการทําสิกขาใหบริบูรณ
ดวยบทมีอาทิวา โสกา น ภวนฺติ. ก็พระคาถานี้แหละ. ไดเปนคาถา
พยากรณพระอรหัตผล ของพระเถระ.
จบอรรถกถาเอกุทานิยเถรคาถา
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๙. ฉันนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระฉันนเถระ
[๒๐๖] ไดยนิ วา พระฉันนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ ของพระผูม ีพระภาคเจาผูเปนมหาสมณะ ไดดําเนินไปสูทางอันพระ
พุทธเจาผูมีญาณอันประเสริฐ กลาว คือ ความเปนผูรู
ธรรมทั้งปวง ทรงแสดงไวแลว เพื่อบรรลุอมตธรรม
พระผูมีพระภาคเจาพระองคน้นั ทรงเปนผูฉลาดใน
ทาง อันเกษมจากโยคะ.
อรรถกถาฉันนเถรคาถา
คาถาของทานพระฉันนเถระ เริ่มตนวา สุตฺวาน ธมฺม มหโต
มหารส. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหง
ตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ถึง
ความเปนผูรูแลว ในวันหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิทธัตถะ
เขาไปสูโคนตนไมตนหนึ่ง มีจิตเลื่อมใส ไดปูอาสนะที่ลาดดวยใบไม มีสมั ผัส
อันออนนุมถวาย และโรยดวยดอกไมรอบ ๆ ทําการบูชา ดวยบุญกรรมนั้น
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เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแมอื่นอีกเปนอันมาก ทองเที่ยวอยูในสุคติภพ
นั่นแหละ เกิดในทองของนางทาสี ในพระราชวังของพระเจาสุทโธทนมหาราช
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ไดมีนามวา ฉันนะ เปน
สหชาตกับพระโพธิสัตว.
นายฉันนะไดมีศรัทธาจิต ในสมาคมแหงพระญาติ ของพระบรมศาสดา
บวชแลว ดวยความจงรักในพระผูมีพระภาคเจา เกิดการถือตัว (มมังการ)
ขึ้นวา พระพุทธเจาของเรา พระธรรมของเรา ไมสามารถจะตัดสิเนหา
ได ไมบําเพ็ญสมณธรรม เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว ถูกคุกคาม
ดวยพรหมทัณฑ อันพระศาสดาทรงกระทํา โดยวิธีนัดหมายถึงความสลดใจ
ตัดสิเนหาออกได พิจารณาเห็นแจง บรรลุพระอรหัต โดยกาลไมนานนัก.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดถวายอาสนะที่ลาดดวยใบไม แดพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ และไดเอา
ดอกโกสุม ทีน่ ํามาโปรยลงโดยรอบ เราไดเสวยหอง
อันนารื่นรมย มีคามาในปราสาท ดอกไมมีคามาก
ตกลงบนที่นอนของเรา เรานอนบนที่นอนอันงดงาม
ลาดดวยดอกไม และฝนดอกไม ตกลงบนที่นอน
ของเราในกาลนั้น ในกัปที่ ๙๔ แตภทั รกัปนี้ เราถวาย
อาสนะที่ลาดดวยใบไมใด ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงถวายเครื่องลาด เปนพระเจา
จักรพรรดิ ๗ พระองค พระนามวา ติณสันถรกะ
เปนจอมคนอุบัติแลว ในกัปที่ ๕ แตภัทรกัปนี้. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เปนผูเอิบอิ่มไปดวยวิมุตติสุข
เมื่อจะเปลงอุทาน ระบายกําลังแหงปติ ไดกลาวคาถาวา
เราฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ ของพระผูมีพระภาคเจาผูเปนมหาสมณะ ไดดําเนินไปสูทาง อัน
พระพุทธเจาผูมีพระญาณอันประเสริฐ ดวยพระ
สัพพัญุตญาณทรงแสดงไวแลว เพื่อบรรลุอมตธรรม
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ทรงเปนผูฉลาดใน
ทางอันเกษมจากโยคะ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุตฺวาน แปลวา ฟงแลว ไดแกเงี่ยโสต
ลงสดับ ตามคลื่นเสียงเขาไปทรงไวโดยสมควรแกโสตทวาร.
บทวา ธมฺม ไดแก อริยสัจจธรรมทั้ง ๔. บทวา มหโต ไดแก
พระผูมีพระภาคเจา แทจริง พระผูมีพระภาคเจา ชาวโลกขนานพระนามวา มหา
ผูยิ่งใหญ เพราะประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน อันยิ่งใหญคือโอฬารที่สุด และ
เพราะเปนผูอันชาวโลกพรอมทั้งเทวโลกควรบูชา เปนเหตุใหพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เกิดสมัญญาพระนามวา พระมหาสมณะ. ก็บทวา
มหโต ธมฺม สุตฺวาน นี้ เปนฉัฏฐีวิภัตติ.
บทวา มหารส ความวา ชื่อวามีรสโอฬาร เพราะเปนธรรมที่ให
วิมุตติรส.
บทวา สพฺพฺุตาณวเรน เทสิต ความวา พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา สัพพัญู เพราะทรงรูซึ่งธรรมทั้งปวง ความมีแหงพระ
สัพพัญูนั้น ชื่อวา สัพพัญุตา พระญาณนั่นแหละประเสริฐ หรือประเสริฐ
ในพระญาณ เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ญาณวร พระผูมีพระภาคเจา ทรง
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พระนามวา สัพพัญุตญาณวระ เพราะพระองคทรงมีพระญาณอันประเสริฐ
ประกอบความวา ฟงธรรมอันพระผูมีพระภาคเจา ผูมีพระญาณอันเลิศ กลาว
คือ พระสัพพัญุตญาณนั้นทรงแสดงแลว คือ ตรัสแลว หรือทรงแสดง
เพราะมีเหตุ. ก็คําใดที่ควรกลาวในอธิการนี้ คํานั้นพึงทราบ โดยนัยดังกลาว
แลว ในอรรถกถาอิติวุตตกะ ชื่อวา ปรมัตถทีปนี.
บทวา มคฺค ไดแก อริยมรรค ประกอบดวยองค ๘.
บทวา ปปชฺชึ แปลวา ดําเนินไปแลว.
บทวา อมตสฺส ปตฺติยา ประกอบความวา ดําเนินไปสูทางอันเปน
อุบาย แหงการบรรลุพระนิพพาน.
บทวา โส แกเปน โส ภควา แปลวา พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น.
บทวา โยคกฺเขมสฺส ปถสฺส โกวิโท ความวา เปนผูฉลาด
ในทางแหงพระนิพพาน อันโยคะทั้ง ๔ ไมประทุษรายแลวนั้น คือเปนผูฉลาด
ดวยดี ในทางแหงพระนิพพานนั้น. ก็ในบาทคาถาวา โยคกฺเขมสฺส ปถสฺส
โกวิโท นี้ มีอธิบายวา เราฟงการแสดงอริยสัจ ๔ ของพระผูมีพระภาคเจา
แลวดําเนินไปสูทางอันเปนอุบายเครื่องบรรลุอมตธรรม คือ เราทําแนวทาง
แหงขอปฏิบัติ ไดแก แมเราเองก็อาศัยวิธีการของพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้นแหละ ผูฉลาดในทางอันเปนแดนเกษมจากโยคะ โดยประการ
ทั้งปวง คือ ฉลาดในสันดานของผูอื่น หรือฉลาดในการฝกใจผูอื่น
ดําเนินไปตรงทาง. ก็คาถานี้แหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของ
พระเถระ.
จบอรรถกถาฉันนเถรคาถา
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๑๐. ปุณณเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปุณณเถระ
[๒๐๗] ไดยนิ วา พระปุณณเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ในโลกนี้ ศีลเทานัน้ เปนเลิศ แตวาผูมีปญญาเปน
ผูสูงสุด ความชนะยอมมี เพราะศีลและปญญา ทั้ง
ในหมูมนุษยและเทวดา.
จบวรรคที่ ๗
อรรคกถาปุณณเถรคาถา
คาถาของทานพระปุณณเถระเริ่มตนวา สีลเมว. เรื่องราวของทาน
เปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็มีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัย แหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูล
พราหมณ ในโลกที่วางจากพระพุทธเจา ในกัปที่ ๙๑ แตภัตรกัปนี้ เจริญวัย .
แลว สําเร็จการศึกษาในศิลปศาสตรของพราหมณ เห็นโทษในกามทั้งหลาย
ละฆราวาสวิสัย แลวบวชเปนดาบส สรางบรรณกุฎิ แลวอยูอาศัย ณ หิมวันตประเทศ.
ณ ที่เงื้อมเขาแหงหนึ่ง ซึ่งไมไกลจากที่ซึ่งพระดาบสนั้นอยู. พระปจเจกพุทธเจา อาพาธ ปรินิพพานแลว. ในสมัยที่พระปจเจกพุทธเจานั้น
ปรินิพพาน ไดมีแสงสวางลุกโพลงขึ้น. ดาบสเห็นแสงสวางนั้นแลว เหลียว
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มองดูขางโนน ขางนี้ โดยจะพิสูจนวา แสงสวางนี้เกิดขึ้นไดอยางไรหนอแล
เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจาปรินิพพานที่เชิงเขา จึงลากเอาไมฟนที่มีกลิ่นหอม
มาเผาราง (พระปจเจกพุทธเจา) แลวพรมดวยน้ําหอม. ที่เงื้อมเขานั้นมี
เทวบุตรองคหนึ่ง ยืนอยูในอากาศ กลาวอยางนี้วา สาธุ สาธุ ทานสัตบุรุษ
กรรมที่ยังสัตวใหไปสูสุคติ อันทานผูประสบบุญใหญ บําเพ็ญแลว ดวยบุญนั้น
ทานจักบังเกิดในสุคติภพเทานั้น และทานจักมีนามวา ปุณณะ ดังนี้.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิด
ในตระกูลคฤหบดี ที่ทาชื่อวา สุปปารกะ ในสุนาปรันตชนบท ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมีนามวา " ปุณณะ ". ปุณณมาณพเจริญวัยแลว ไปสูพระนคร
สาวัตถี พรอมกับกองเกวียนหมูใหญ ดวยธุรกิจทางการคา.
ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในพระนครสาวัตถี
ลําดับนั้น ปุณณมาณพไปยังพระวิหาร พรอมกับเหลาอุบาสกผูอยูในพระนคร
สาวัตถี ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว ยังอาจารย
และพระอุปชฌายใหโปรดปราน ดวยขอวัตรปฏิบัติอยูแลว วันหนึ่งทานเขา
ไปเฝาพระศาสดา กราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ ดังขาพระองคขอโอกาส
ขอพระผูมีพระภาคเจา จงทรงประทานโอวาทโดยยอ ซึ่งจะเปนเหตุใหขา
พระองคสดับแลว ไปอยูในสุนาปรันตชนบทได. พระผูมีพระภาคเจาทรง
ประทานโอวาทแกทาน โดยนัยมีอาทิวา ดูกอนปุณณะ รูปทั้งหลายที่พึงรูดวย
จักษุ มีอยูแล แลวทรงบันลือสีหนาท สง (ทาน) ไป.
ทานถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว ไปสูสุนาปรันตชนบท
อยูที่ทาชื่อวา สุปปารกะ ขวนขวายสมถะและวิปสสนา กระทําวิชชา ๓ ให
แจงแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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พระปจเจกะผูสยัมภู ไมพายแพอะไร ๆ
อาพาธ อาศัยยอดเงื้อม อยูในระหวางภูเขา ขณะนั้น
ไดมีเสียงบันลือลั่น โดยรอบอาศรมของเรา เมื่อพระปจเจกะนิพพาน ไดมีแสงสวางในขณะนั้น หมี หมาปา
เสือดาว เนื้อรายและราชสีห มีอยูในไพรสณฑประมาณ
เทาใด สัตวทั้งหมดนั้นไดพากันสงเสียงรองขึ้น ใน
ขณะนั้น เราเห็นความอัศจรรยนั้นแลว ไดไปสูเงื้อม
ณ ที่นั้นเราไดเห็นพระปจเจกะ ผูไมพายแพอะไร ๆ
นิพพานแลว เหมือนพระยารัง มีดอกบานสะพรั่ง เชน
พระอาทิตยอุทัย ดังถานเพลิงปราศจากเปลวภัย ผูดับ
สนิทแลว ไมแพอะไร ๆ เรานําเอาหญา และไมมา
กองให็เต็มแลว ไดทําเชิงตะกอนขึ้นบนนั้น ครั้นทํา
เชิงตะกอนดีแลว ไดถวายเพลิงพระปจเจกพุทธสรีระ
ครั้นถวายเพลิงพระสรีระแลว ไดนําเอาน้ําอบ
ประพรม ในขณะนั้น เทวดายืนอยูในอากาศได
ระบุชื่อวา ทานเปนมุนีในกาลใด ทานมีนามวา
ปุณณกะในกาลนั้น ทานบําเพ็ญกิจนั้น แกพระปจเจกะ
ผูส ยัมภูแลว เราจุติจากกายนั้นแลว ไดไปสูเทวโลก
ในเทวโลกนั้น กลิ่นอันสําเร็จดวยทิพย ยอมตกลง
จากอากาศ แมในเทวโลกนั้น เราก็ชอื่ วา ปุณณกะ
ในกาลนั้น เราเปนเทวดาหรือมนุษย ยอมยังความ
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ดําริใหบริบูรณ ภพนี้เปนภพสุดทายของเรา ภพที่สุด
ยอมเปนไป แมในภพนี้ นามของเราก็ยังปรากฏวา
ปุณณกะ เรายังพระสัมพุทธเจาทรงพระนามวา โคดม
ศายบุตร ใหทรงโปรดแลว กําหนดรูอ าสวะทั้งปวง
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เราไม
รูจ กั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายเพลิงพระปจเจก
พุทธสรีระ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ยังมนุษยทั้งหลายเปนอันมาก
ใหมีความเลื่อมใส ในพระศาสนา โดยที่บุรุษประมาณ ๕๐๐ คน ประกาศ
คนเปนอุบาสก และสตรีประมาณ ๕๐๐ คน ประกาศตนเปนอุบาสิกา. ทาน
ใหเขาสรางพระคันธกุฏี ชื่อวา จันทนมาลา ดวยไมจันทนแดงที่สุนาปรันตชนบทนั้น อาราธนาพระผูมีพระภาคเจาดวยทูตคือดอกไมวา ขอพระบรมศาสดา
จงทรงรับพวงดอกไมพรอมกับภิกษุทั้งหลาย ๕๐๐ ดังนี้. ก็พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปที่พระคันธกุฏี ชื่อวา จันทนมาลานั้น พรอมกับภิกษุทั้งหลายมีประมาณ
เทานั้น ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์ ทรงรับพระคันธกุฏี ชื่อวา จันทนมาลา
เมื่อยังไมทันรุงอรุณก็เสด็จกลับ ในเวลาตอมา พระเถระเมื่อจะพยากรณ
พระอรหัตผลในสมัยเปนที่ปรินิพพาน ไดกลาวคาถาวา
ในโลกนี้ ศีลเทานั้นเปนเลิศ แตวาผูมีปญญา
เปนผูสูงสุด ความชนะยอมมี เพราะศีล และปญญา
ทั้งในหมูม นุษย และหมูเทวดา ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีล ความวา ชื่อวา ศีล ดวยอรรถวา
ละเวน อธิบายวา ชื่อวา ศีล ดวยอรรถวา เปนที่ตั้ง และดวยอรรถวา สมาทาน.
แทจริง ศีลเปนที่ตั้งแหงคุณทั้งปวง ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
นรชน ตั้งอยูแลวในศีลเปนผูมีปญญา ดังนี้ อธิบายวา ศีลนั้นยอมตั้งมั่น
และทํากายวาจาใหเรียบรอย ศีลนี้นั้นเทานั้น ชื่อวาเปนเลิศ เพราะความเปน
พื้นฐาน และเพราะความเปนประธาน แหงคุณทั้งปวง. สมดังคําที่ทานกลาวไว
มีอาทิวา ดูกอนภิกษุ เพราะเหตุนั้นแหละ เธอจงยังเบื้องตนในกุศลธรรม
ทั้งหลายใหบริสุทธิ์กอน เบื้องตนของกุศลธรรมคืออะไร ? คือศีลที่บริสุทธิ์ดี
ดังนี้ดวย และวา ที่ชื่อวา ปาฏิโมกข ไดแกศีลที่เปนประธาน และศีลที่เปน
ประมุข ดังนี้ดวย.
บทวา อิธ เปนเพียงนิบาต.
บทวา ปฺวา แปลวา ถึงพรอมดวยญาณ. ผูท ี่สมบูรณดวย
ญาณนั้น เปนผูสูงสุด คือประเสริฐสุด ไดแก บวร เพราะฉะนั้น พระเถระ
จึงแสดงความที่ปญญานั่นแหละประเสริฐที่สุด ดวยคาถาอันเปนบุคลาธิษฐาน
เพราะวา กุศลธรรมทั้งหลายมีปญญาเปนยอด.
พระเถระแสดงความที่ศีลและปญญาเปนเลิศและประเสริฐนั้น โดยเหตุ
ในบัดนี้วา ความชนะยอมมีทั้งศีลและปญญา ทั้งในหมูมนุษยและหมูเทวดา
ดังนี้.
อธิบายวา จะชนะปรปกษได จะชนะกามกิเลสได เพราะศีลและ
ปญญาเปนเหตุ ดังนี้.
จบอรรถกถาปุณณเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๗
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี
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ในวรรคนี้ รวมพระเถระ ๑๐ รูปคือ
๑. พระวัปปเถระ ๒. พระวัชชีปุตตกเถระ ๓. พระปกขเถระ
๔. พระวิมลโกณฑัญญเถระ ๕. พระอุกเขปกตวัจฉเถระ ๖. พระเมฆิยเถระ
๗. พระเอกธัมมสวนียเถระ ๘. พระเอกุทานิยเถระ ๙. พระฉันนเถระ
๑๐. พระปุณณเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๘
๑. วัจฉปาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัจฉปาลเถระ
[๒๐๘] ไดยนิ วา พระวัจฉปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พระโยคาวจรผูมีปกติเห็นเนื้อความอันสุขมุ และ
ละเอียด ผูมปี ญญาเฉียบแหลม ผูประพฤติศีลของ
พระพุทธเจาโดยเอื้อเฟอ พึงไดบรรลุพระนิพพาน
โดยไมยาก.

วรรควรรณนาที่ ๘
อรรถกถาวัจฉปาลเถรคาถา
คาถาของทานพระวัจฉปาลเถระ เริ่มตนวา สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสินา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิดใน
ตระกูลพราหมณในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ ประสบความสําเร็จในศิลปศาสตร
ของพราหมณ บําเรอไฟอยู วันหนึ่ง เอาถาดสําริดใบใหญใสขาวปายาสไป
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แสวงหาพระทักขิไณยบุคคลเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
เสด็จจงกรมอยูในอากาศ เกิดอัศจรรยบันดาลใจ ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคเจา แสดงความประสงคจะถวาย (ขาวปายาส). พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะห รับขาวปายาสไว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของพราหมณ ผูส มบูรณดวยสมบัติในพระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา วัจฉปาละ เมื่อพระอุรุเวลกัสสปเถระ แสดงอิทธิปาฏิหาริย ในสมาคมแหงพระเจาพิมพิสาร แลวแสดงความนอบนอมถอมตน
แดพระบรมศาสดา วัจฉปาลพราหมณเห็นดังนั้น ไดศรัทธาจิต บวชแลว
พอบวชได ๗ วันเทานั้น ก็เจริญวิปสสนา ไดอภิญญา ๖. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราตองการจะบวงสรวงบูชายัญ จึงคดขาว
ปายาสใสในถาดสําริด ดวยมือของตนแลวไปสูปางิ้ว
ไดเห็นพระสัมพุทธเจา มีพระฉวีวรรณดังทองคํา มี
พระลักษณะประเสริฐ ๓๒ ประการ แวดลอมดวย
ภิกษุสงฆ เสด็จออกจากปาใหญ สมัยนั้น พระผูม-ี
พระภาคเจา เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ
เสด็จขึ้นเดินจงกรมในอากาศ อันเปนทางลม เราเห็น
ความอัศจรรย อันไมเคยเปนขนลุกชูชนั นั้นแลว
วางถาดสําริดลง ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา ทรง.
พระนามวา วิปสสี ทูลวา ขาแตมหามุนี พระองค
เปนพระสัพพัญูพุทธเจาในโลก พรอมทั้งเทวโลก
และมนุษยโลก ขอจงทรงอนุเคราะห รับขาวปายาส
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ของขาพระองคเถิด พระผูมีพระภาคเจา สัพพัญู
ผูนําของโลก เปนศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก ทรงทราบ
ความดําริของเราแลว ทรงรับ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัป
นี้ เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายขาวปายาส
ในกัปที่ ๔๑ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
จอมกษัตริย พระนามวา พุทโธ สมบูรณดวย
แกว ๗ ประการ มีพลมาก เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะประกาศความที่พระนิพพานอันตนบรรลุแลวโดยงายดาย จึงไดกลาวคาถานี้วา
พระโยคาวจรผูมีปกติ เห็นเนื้อความอันสุขุม
และละเอียด ผูมีปญญาเฉียบแหลม ผูประพฤตินอบนอม ถอมตน ผูประพฤติศีลของพระพุทธเจา โดย
เอื้อเฟอ พึงบรรลุพระนิพพานไดโดยไมยาก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุสุขมุ นิปุณตฺถทสฺสินา ความวา
พระโยคาวจรยกสังขารขึ้นสูไตรลักษณ มีความเปนของไมเที่ยงเปนตนแลวเห็น
เนื้อความในธรรมมีอริยสัจและปฏิจจสมุปบาทเปนตน ที่ชอื่ วา สุขุม เพราะ
อรรถวา เห็นไดยากอยางยิ่ง ชื่อวา ละเอียด เพราะอรรถวา ละเอียดออน.
เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา สุสุขุมนิปุณตฺถทสฺสี อันพระโยคาวจรผูมีปกติ
เห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียดนั้น.
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บทวา มติกสุ เลน ความวา ผูมีปรีชา คือ ปญญาฉลาดเฉียบแหลม
ไดแก ฉลาดในการยังธรรมวิจยสัมโพชฌังคปญญาใหเกิดขึ้นวา ปญญายอม
เจริญแกผูประพฤติอยางนี้ ไมเจริญแกผูประพฤติอยางนี้ ดังนี้.
บทวา นิวาตวุตฺตินา ความวา มีปกติประพฤตินอบนอมถอมตน
ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย และประพฤติปฏิบัติโดยสมควรในพระเถระผูสูง
อายุและในภิกษุใหม.
บทวา สเสวิตพุทฺธสีลินา ความวา ศีลของพระพุทธเจา
อันพระโยคาวจรชองเสพแลว คือประพฤติแลวโดยเอื้อเฟอ ชื่อวา ผูมีศีล
ของพระพุทธเจาอันประพฤติแลวโดยเอื้อเฟอ อันพระโยคาวจรผูมีศีลของ
พระพุทธเจา อันประพฤติแลวโดยเอื้อเฟอนั้น. อีกอยางหนึ่ง ศีลของพระพุทธเจา อันพระโยคาวจรนั้น ชองเสพแลว คือเขาไปบําเรอแลว เพราะ
เหตุนั้น จึงชื่อวา มีศีลของพระพุทธเจาอันเสพแลว อันพระโยคาวจรผูมี
ศีลของพระพุทธเจาอันเสพแลวนั้น.
หิ ศัพท มีเหตุเปนอรรถ ขยายความวา เพราะพระโยคาวจรมีความ
ประพฤติถอมตน มีศีลของพระพุทธเจาอันชองเสพแลว มีปญ
 ญาเฉียบแหลม
มีปกติเห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียด ฉะนั้น พระนิพพานอันพระโยคาวจร
นั้น จึงไดโดยไมยาก. อธิบายวา บัณฑิตทั้งหลาย ยอมสําคัญพระโยคาวจร
นั้นวา ควรโอวาท ควรสั่งสอน เพราะเปนผูมีปกติประพฤติออนนอม และ
เพราะเปนผูมีศีลของพระพุทธเจาอันตนชองเสพแลว ทั้งพระโยคาวจรนี้ ก็ตั้ง
อยูในโอวาทของบัณฑิตเหลานั้น บําเพ็ญวิปสสนา ยอมบรรลุพระนิพพาน
ตอกาลไมนานนัก เพราะเปนผูมีปญญาเฉียบแหลม และเพราะเปนผูมีปกติ
เห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียด ดังนี้ ก็คาถานี้นั่นแหละ ไดเปนคาถา
พยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาวัจฉปาลเถรคาถา
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๒. อาตุมเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอาตุมเถระ
[๒๐๙] ไดยนิ วา พระอาตุมเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
หนอไมมียอดอันงอกงาม เจริญดวยกิ่งกานโดยรอบ ยอมเปนของที่บุคคลขุดขึ้นไดโดยยาก ฉันใด
เมื่อโยมมารดานําภรรยามาใหฉันแลว ถาฉันมีบุตร
หรือธิดาขึ้น ก็ยากที่จะถอนตนออกบวชไดฉันนั้น
เพราะฉะนั้น ฉันจึงบวชแลวในบัดนี้.
อรรถกถาอาตุมเถรคาถา
คาถาของทานพระอาตุมเถระ เริ่มตนวา ยถา กฬีโร สุสุ
วฑฺฒิตคฺโค เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมทานก็มีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญ
อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ บังเกิด
ในเรือนแหงตระกูล ถึงความเปนผูรูแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วา วิปสสี ทรงดําเนินไปในระหวางถนน มีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวย
น้ําหอม และดวยจุณแหงของหอม. ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทวโลก
ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวโลกเทานั้น บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสปะ แลวบําเพ็ญสมณธรรม แตไมสามารถจะ
ทําคุณพิเศษใหเกิดขึ้นได เพราะญาณยังไมแกกลา.
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ครั้นในพุทธุปบาทกาลนี้ เกิดเปนเศรษฐีบุตร ในพระนครสาวัตถี
ไดมีนามวา " อาตุมะ" เมื่อทานเจริญวัยแลว มารดาปรึกษากับหมูญาติวา
พวกเราจักนําภรรยามาใหบุตรของเรา เขาพิจารณาใครครวญดูเหตุนั้นแลว
อันเหตุสมบัติทักทวงไว จึงคิดวา ประโยชนอะไรดวยการอยูครองเรือนแกเรา
เราจักบวชในบัดนี้แหละ ดังนี้แลว ไปยังสํานักของภิกษุทั้งหลายบวชแลว.
มารดามีความประสงคจะยังทานผูแมบวชแลวใหสึก เลาโลมโดยนัยตาง ๆ.
ทานไมยอมใหโอกาสแกมารดา เมื่อจะประกาศอัธยาศัยของตน ไดกลาวคาถาวา
คนหนุม เหมือนหนอไมมียอดอันงอกงาม เจริญ
ดวยกิ่งกานโดยรอบ ยอมเปนของที่บุคคลขุดขึ้นได
โดยยาก ฉันใด เมือ่ โยมมารดานําภรรยามาใหอาตมา
แลว ถาอาตมามีบุตรหรือธิดาขึ้น ก็ยากที่จะถอนตน
ขึน้ ออกบวชได ฉันนั้น เพราะฉะนั้น อาตมาจึงไม
ยินยอม บวชแลว ในบัดนี้ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กฬีโร แปลวา หนอไม. แตในคาถานี้
หมายเอาหนอคือเชื้อสาย.
บทวา สุสุ แปลวา คนหนุม.
บทวา วฑฺฒิตคฺโค ความวา มีกิ่งกานเจริญงอกงาม.
อีกอยางหนึ่ง บทวา สุสุวฑฺฒิตคฺโค ความวา แผกิ่งกานสาขา
ออกไปดวยดี คือ มีใบและกิ่งเกิดแลว.
บทวา ทุนฺนิกฺขโม ความวา ไมสามารถเพื่อจะถอน คือนําออก
จากกอไผได. บทวา ปสาขชาโต ความวา มีกิ่งเล็กกิ่งใหญเกิดแลว คือ
แมแตละกิ่ง ก็เกิดกิ่งเล็ก ๆ ขึ้นทุก ๆ ปลอง.
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บทวา เอว อห ภริยายานีตาย ความวา หนอคือยอดที่แตกกอ
ไดแกกิ่งเล็กกิ่งนอย ที่เกี่ยวประสานกันในระหวางหนอ ยอมเปนของนําออก
ไดโดยยาก จากพุมไผ ฉันใด แมตัวอาตมาเองก็ฉันนั้น เมื่อโยมมารดานํา
ภรรยามาให พึงเปนผูมีหนอเจริญงอกงาม โดยเปนบุตรและธิดาเปนตน
พึงเปนของยาก ที่จะปลีกตนออกจากฆราวาสวิสัยได ดวยอํานาจแหงตัณหา
(รัดรึงไว).
ก็หนอคือเชื้อสาย ที่เนื่องกับกิ่งที่ยังไมเกิด ยอมนําออกจากพุมไมไผ
ไดงายฉันใด แมเราก็ฉันนั้น เนื่องดวยหนอมีบุตรและธิดา ที่ยังไมเกิดแลว
เปนตน ยอมนําออกไดงาย เพราะฉะนั้น เมื่อมารดายังไมนําภรรยามามอบให
ขาพเจาจึงไมยินดี คือไมยอมรับรูดวยตนเอง.
บทวา ปพฺพชิโตมฺห ทานิ ความวา พระเถระประกาศความยินดี
ในการออกบวชของตนวา ก็บัดนี้ ขาพเจาบวชแลว คือการที่ขาพเจาบวชแลว
นั้น เปนการดีคือดีแลว. อีกอยางหนึ่ง พระเถระบอกแกมารดาวา ขาพเจา
ไมยินดี จึงออกบวชในบัดนี้. ก็ในบาทคาถานี้ มีอธิบายดังนี้ แมถาโยม
มารดาไมยินยอมในตอนตน แตบัดนี้ ขาพเจาก็ไดบวชแลว เพราะฉะนั้น
ทานจงยินยอมอนุญาต เพื่อใหขาพเจาดํารงอยูในสมณภาพนั่นแล. ก็เมื่อ
พระเถระกลาวอยางนี้ ทัง้ ๆ ที่ยืนอยูน ั่นแหละ เจริญวิปสสนา ยังกิเลสให
สิ้นไปตามลําดับแหงมรรค ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เรานั่งอยูในปราสาทอันประเสริฐ ไดเห็นพระชินเจา ทรงพระนามวา วิปสสี งามดังไมรกฟา ผู
เปนสัพพัญู เปนผูนําอันอุดม พระองคผูนําของโลก
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เสด็จดําเนินไปในที่ไมไกลปราสาท รัศมีของพระองค
สวางไสว ในเมื่อพระอาทิตยอัสดงคตแลว เราประคอง
น้าํ หอม ประพรม (บูชา) พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น ใน
กัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดประพรมน้ําหอมใด ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
จอมกษัตริย พระนามวา สุคนธ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก. เราทําลายกิเลสทั้งหลายแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูไดอภิญญา ๖ แลว อําลามารดา เมื่อมารดาจอง
มองดูอยูนั่นแล เหาะหลีกไปทางอากาศ. แมเลยเวลาที่ไดบรรลุพระอรหัตแลว
ทานก็ไดกลาวแตคาถานั้นอยางเดียวในระหวาง ๆ.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยการชี้ (บท) นี้วา ปพฺพชิโตมฺหิ แมคาถานี้
ก็จัดวาเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ เพราะแสดงถึงความที่
แหงมลทินมีราคะเปนตน ในสันดานของตน อันพระเถระละเวนทั่วแลว.
ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ผูที่ไลมลทินของตนได ฉะนั้น
จึงเรียกวา บรรพชิต ดังนี้.
จบอรรถกถาอาตุมเถรคาถา
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๓. มาณวเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมาณวเถระ
[๒๑๐] ไดยนิ วา พระมาณวเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ฉันเห็นคนแก คนเจ็บหนัก และคนตายตาม
อายุขัยแลว จึงละไดซึ่งกามารมย อันเปนของรื่นรมย
ใจ แลวออกบวชเปนบรรพชิต.
อรรถกถามาณวเถรคาถา
คาถาของทานพระมาณวเถระ เริ่มตนวา ชิณฺณฺจ ทิสฺวา ทุกขฺ -ิ
ตฺจ พฺยาธิต. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถรนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
เขาไปสั่งสมกุศล อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
ตระกูลพราหมณ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เปนหมอดูลักษณะ ตรวจดู
ลักษณะ แหงพระอภิชาติของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
ประกาศบุรพนิมิต แลวพยากรณวา ทานผูนี้จักเปนพระพุทธเจาโดยสวนเดียว
ดังนี้ แลวชมเชยโดยนัยตาง ๆ ถวายบังคมแลว การทําประทักษิณแลวหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวอยูแตในสุคติอยางเดียว เกิดในเรือน
แหงพราหมณมหาศาล ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เจริญเติบโต
อยูแตภายในเรือนอยางเดียว จนถึง ๗ ป ในปท่ี ๗ พวกบริวารนําพาไป
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ชมสวน เห็นคนแก คนเจ็บ และคนตายในระหวางทาง จึงถามบริวารชน
เหลานั้น เพราะไมเคยเห็นคนแก คนเจ็บ และคนตาย ฟงสภาพของชรา
พยาธิ และมรณะ แลวเกิดความสลดใจหันหลังกลับ ไปสูวหิ ารฟงธรรมใน
สํานักของพระบรมศาสดา ใหมารดาบิดาอนุญาตแลวบวช เริ่มตั้งวิปสสนา
บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตว ประสูติ เราไดพยากรณ
นิมิตวา จักยังหมูชนใหดับเข็ญ จักเปนพระพุทธเจา
ในโลก เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคใดประสูติ
หมื่นโลกธาตุยอมหวั่นไหว บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรม
อยู เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคใดประสูติ ไดมี
แสงสวางอันไพบูลย บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระองคใดประสูติ แมน้ํา
ทั้งหลายไมไหล บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น เปนศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เมื่อ
พระผูมีพระภาคเจาพระองคใดประสูติ ไฟในอเวจี
นรก ไมลุกโพลง บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้น เปนศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เมื่อ
พระผูมีพระภาคพระองคใดประสูติ หมูนกไมสญ
ั จร
ไป บัดนี้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดา
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ผูม ีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยูเมื่อพระผูมีพระภาคเจา
พระองคใดประสูติ กองลมยอมไมพดั ฟุงไป บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดาผูมีพระ
จักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เมื่อพระผูมีพระภาคพระองค
ใดประสูติ แกวทุกชนิด สงแสงโชติชวง บัดนี้
พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดาผูมีพระ
จักษุ ทรงแสดงธรรมอยู เมื่อพระผูมพี ระภาคเจา
พระองคใดประสูติ ทรงยางพระบาทกาวไป ๗ กาว
บัดนี้ พระผูม ีพระภาคเจาพระองคนั้น เปนศาสดาผูมี
พระจักษุ ทรงแสดงธรรมอยู พอพระสัมพุทธเจา
ประสูติแลวเทานั้น ก็ทรงเหลียวแลดูทิศทั้งปวง ทรง
เปลงอาสภิวาจา นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย เรายังหมูชนใหเกิดสังเวช ชมเชยพระผูมี
พระภาคเจาผูนําของโลก ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา
แลว บายหนากลับไปทางทิศปราจีน ในกัปที่ ๙๑
แตภัทรกัปนี้ เราชมเชยพระพุทธเจาใด ดวยการ
ชมเชยนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ชมเชย ในกัปที่ ๙๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ มีนามวา สัมมุขาถวิกะ สมบูรณดวย
แกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๙ แตภัทรกัปนี้
เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา ปฐวี ทุนทุภิ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๘
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แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย
มีนามวา โอกาส สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี
พลมาก ในกัปที่ ๘๗ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ มีนามวา สริตจั เฉทนะ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๖ แตภัทรกัปนี้ เรา
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา อัคคินิพพาปนะ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๕
แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา
กติปจฉาทนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก
ในกัปที่ ๘๗ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
มีนามวา วาตสมะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี
พลมาก ในกัปที่ ๘๓ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ มีนามวา รัตนปชชละ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๒ แตภัทรกัปนี้ เรา
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช มีนามวา ปทวิกกมนะ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก ในกัปที่ ๘๑
แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช มีนาม
วา วิโลกนะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก
ในกัปที่ ๘๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
มีนามวา คิรสาระ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มี
พลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระผูบรรลุพระอรหัตแลว อันภิกษุทั้งหลายถามวา ดูกอน
อาวุโส ทานยังเปนเด็กนัก บวชดวยความสลดใจอะไร เมื่อจะพยากรณ
พระอรหัตผล โดยอางถึงการสรรเสริญนิมิตแหงบรรพชาดวยตน ไดกลาว
คาถาวา
ขาพเจาเห็นคนแก คนเจ็บหนัก และคนทีต่ าย
ตามอายุขัยแลว จึงไดละซึ่งกามารมย อันเปนของ
รืน่ รมยใจ แลวออกบวชเปนบรรพชิต ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชิณฺณ ความวา อันชราครอบงําแลว
คือ เปนรางอันชราธรรม มีฟนหัก ผมหงอก และความเปนผูมีหนังเหี่ยวยน
เปนตน ประชุมแลว. บทวา ทุกฺขติ  ไดแก ถึงความลําบากที่หมายรูกันวา
เปนทุกข. บทวา พฺยาธิต ไดแก คนเจ็บ. ก็ในบทวา พฺยาธิต นี้ยอมให
สําเร็จ (ความหมายถึง) ความประสบทุกข แมในเวลาพูดวา ถึงความเจ็บไข.
คําวา ทุกฺขติ  ทานกลาวไวเพื่อแสดงถึงความเปนผูมีไขหนักของผูที่ถึงทุกขนั้น.
บทวา มต แปลวา คนผูตายแลว เพราะเหตุที่ผูที่การทํากาละแลว ยอม
ชื่อวา ถึงความสิ้น ความเสื่อม ความแตกดับแหงอายุ ฉะนั้น ทานจึงกลาววา
คตมายุสงฺขย คนที่ตายตามอายุขัย ดังนี้. เพราะเหตุนั้น คือเพราะเหตุที่
คนแก คนเจ็บและคนตาย ทานไดเห็นแลว ไดแก เพราะเหตุที่ทานถึงความ
สลดใจวา ขึ้นชื่อวา ความแก เปนตนเหลานี้ ไมมีเฉพาะแกสัตวเหลานั้นเทานั้น
โดยที่แท มีทั่วไปแกสัตวทั้งปวง เพราะฉะนั้น แมเราก็ไมลวงพนความแก
เปนตนไปได.
บทวา นิกฺขมิตูน แปลวา ออกแลว. ถึงบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
(ความก็วา) ออกจากเรือน ดวยความประสงคจะบรรพชา.
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บทวา ปพฺพชึ ความวา เขาถึงบรรพชาในพระศาสนา ของพระศาสดา.
บทวา ปหาย กามานิ มโนรมานิ ความวา ละวัตถุกามที่ชื่อวา
เปนของรื่นรมยใจ เพราะทําใจของผูที่ยังไมปราศจากราคะใหยินดี โดยความ
เปนของนาปรารถนานาใครเปนตน อธิบายวา ละทิ้ง ฉันทราคะ อันเนื่องดวย
วัตถุกามนั้น โดยตัดขาดดวยพระอริยมรรค คือโดยความไมเพงเล็ง. ก็คําเปน
คาถานี้ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ โดยมุข คือ การชี้ชัด
ถึงการละกามทั้งหลาย. พระเถระนี้ เกิดสมัญญานามวา มาณวะ ดังนี้เทียว
เพราะเหตุที่ทาน บวชแลวในเวลาที่ยังเปนมาณพ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามาณวเถรคาถา
๔. สุยามนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุยามนเถระ
[๒๑๑] ไดยินวา พระสุยามนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ความพอใจในเบญจกามคุณ ความพยาบาท
ความงวงเหงาหาวนอน ความฟุงซาน รําคาญใจและ
ความสงสัย ยอมไมมแี กภิกษุโดยประการทั้งปวง.
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อรรถกถาสุยามนเถรคาถา
คาถาของทานพระสุยามนเถระ เริ่มตนวา กามจฺฉนฺโท จ
พฺยาปาโท. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก เกิดในตระกูลพราหมณในธัญญวดีนคร
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ แต
ภัทรกัปนี้ สําเร็จการศึกษาในศิลปศาสตรของพราหมณ เปนอาจารยสอนมนต
แกพวกพราหมณ ก็โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
เสด็จเขาไปสูพระนครธัญญวดี เพื่อบิณฑบาต พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ.
พราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุทั้งหลายก็มีจิตเลื่อมใส
นําเสด็จไปสูเรือนของตน ตกแตงอาสนะ ลาดเครื่องลาดคือดอกไมบนอาสนะ
นั้น ถวายแลว. เมื่อพระศาสดาประทับนั่งบนอาสนะนั้นแลว อังคาสใหทรง
อิ่มหนําสําราญ ดวยอาหารอันประณีต แลวบูชาพระศาสดาผูเสวยเสร็จแลว
ดวยดอกไมและของหอม. พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนาแลว เสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวโลก กระทําบุญทั้งหลายแลว
ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวเกิดเปนบุตร
ของพราหมณ คนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมี
นามวา สุยามนะ. สุยามนพราหมณเจริญวัยแลว เปนผูถึงฝงแหงไตรเพท
เปนผูประกอบไปดวยความใครครวญอยางยิ่ง รังเกียจการซองเสพกามารมณ
มีอัธยาศัยนอมไปในฌาน ไดมีศรัทธาจิต ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปพระนครเวสาลี บวชแลว บรรลุพระอรหัต ขณะจรดมีดโกนทีเดียว.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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ในกาลนั้น เราเปนพราหมณอยูใ นนครธัญญวดี
รูจ บไตรเพท เปนผูเขาใจตัวบท เขาใจไวยากรณ
เปนผูฉลาดในตํารา ทํานายลักษณะ คัมภีรอิติหาส
และตําราทายนิมิต พรอมทั้งคัมภีรนิคัณฑุ และคัมภีร
เกฏภะ บอกมนตกะศิษยทั้งหลาย เราวางดอกอุบล
๕ กําไวบนหลัง เราประสงคจะบวงสรวงบูชายัญ ใน
สมาคมบิดามารดา ในกาลนั้น พระผูมพี ระภาคเจาทรง
พระนามวา วิปสสี ผูประเสริฐกวานระ แวดลอมดวย
ภิกษุสงฆ ทรงยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว เสด็จมา
เราปูลาดอาสนะแลว ลาดดอกอุบลนั้นแลว นิมนต
พระมหามุนี นํามาสูเรือนของตน อามิสอันใดที่เรา
เตรียมไว มีอยูใ นเรือนของตน เราเลื่อมใส ไดถวาย
อามิสนั้น แดพระพุทธเจาดวยมือทั้งสองของตน
เราทราบเวลาที่พระผูมีพระภาคเจาเสวยแลว ไดถวาย
ดอกอุบลกําหนึ่ง พระสัพพัญูทรงอนุโมทนาแลว
บายพระพักตรกลับไปยังทิศอุดร ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายดอกไมใดในกาลนั้น ดวยการถวาย
ดอกไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวาย
ดอกไม ในกัปลําดับตอแตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชพระนามวา วรทัสสนะ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยมุขคือการชี้ถึงการละนิวรณ ไดกลาวคาถาวา
ความพอใจในเบญจกามคุณ ความพยาบาท
ความงวงเหงาหาวนอน ความฟุงซาน รําคาญใจและ
ความสงสัย ยอมไมมแี กภกิ ษุ โดยประการทั้งปวง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กามจฺฉนฺโท ไดแก ความพอใจใน
กามทั้งหลาย ชื่อวา กามฉันทะ แมเพราะเปนทั้งกาม และเปนทั้งความพอใจ
ไดแก กามราคะ ความกําหนัดในกาม ก็ราคะแมทั้งหมด ชือ่ วา กามฉันทะ
ในคาถานี้ เพราะทานประสงคเอาแมราคะที่ถูกฆาดวยมรรคอันเลิศ ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา ยอมไมมีแกภิกษุ โดยประการทั้งปวง ดังนี้. อธิบายวา
ธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ แมทั้งหมด ชื่อวา กาม เพราะอรรถวา เปนที่ตั้ง
แหงความใคร ราคะที่เปนไปในกามนั้น ชื่อวา กามฉันทะ ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะอาศัยกามฉันทนิวรณ ถีนมิทธนิวรณ
อุทธัจจนิวรณ อวิชชานิวรณ จึงเกิดขึ้นในอรูปภพ ดังนี้.
ที่ชื่อวา พยาบาท เพราะอรรถวา เปนเหตุถึงความเสื่อมเสีย คือ
ถึงความเนาแหงจิต ไดแก อาฆาตที่เปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา ผูนี้ไดประพฤติ
ความฉิบหายแกเรา ดังนี้.
ที่ชื่อวา ถีนะ คือความที่จิตไมควรแกการงาน ไดแก ความหดหู
ไมมีอุตสาหะ.
ที่ชื่อวา มิทธะ คือความที่กายไมควรแกการงาน ไดแก ขาดความ
กระตือรือรน.
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ทั้งถีนะและมิทธะแมทั้งสองอยาง รวมเรียกวา ถีนมิทธะ ทานกลาว
รวมกันไว เพราะความเปนปฎิปกษตอหนาที่การงานอยางเดียวกัน.
ความที่จิตฟุงขึ้น ชื่อวา อุทธัจจะ คือ จิตถูกยกขึ้น คือ ไมสงบดวย
ธรรมใด ธรรมนั้นจัดวาเปนความฟุงซานแหงใจ ไดแกอุทธัจจะ ก็แมกุกกุจจะ
(ความรําคาญ) พึงทราบวาทานถือเอาแลวดวยศัพทวา อุทธัจจะ ในคาถานี้
เพราะความที่กุกกุจจะนั้นเหมือนกัน โดยเปนปฏิปกษตอหนาที่การงาน กุกกุจจะ
นั้น มีการทําใหเดือดรอนในภายหลังเปนลักษณะ อธิบายวา กุกกุจจะนั้น
ไดแก ความเดือดรอน ทีเ่ ขาไปอาศัยความดีความชั่วที่กระทําแลวและยังไมได
กระทํา.
บทวา วิจิกิจฺฉา ความวา ชื่อวา วิจิกิจฉา เพราะเปนเหตุใหถึง
ความสงสัยวา เปนอยางนี้หรือหนอแล ไมใชอยางนี้หรือหนอแล อีกอยางหนึ่ง
ชื่อวา วิจิกิจฉา เพราะเมื่อคนควาหาสภาพธรรม ยอมเปนเหตุใหยุงยาก คือ
ลําบาก ไดแก ความสงสัย มีพระพุทธเจาเปนตนเปนวัตถุ.
บทวา สพฺพโส ความวา โดยไมมีสวนเหลือ.
บทวา น วิชฺชติ แปลวา ยอมไมมี คือ พระเถระพยากรณ
พระอรหัตผล โดยชี้ถึงพระอรหัตผลวา กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ
อุทธัจจกุกกุจจะ และวิจิกิจฉา ยอมไมมีโดยประการทั้งปวง เพราะความที่
กิเลสเหลานั้น อันมรรคถอนขึ้นไดหมดแลว กิจที่จะพึงกระทําอยางอื่นไมมี
แกเธอ หรือกิจที่เธอทําแลว ไมมีผลตอบสนอง ดังนี้ อธิบายวา เมื่อนิวรณ
ทั้ง ๕ อันเธอถอนขึ้นแลวดวยมรรค กิเลสแมทงั้ ปวงยอมชื่อวาเปนอันเธอ
ถอนขึ้นไดหมดแลว เพราะตั้งอยูในที่เดียวกันกับนิวรณนั้น ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา พระผูมีพระภาคเจาทั้งหลายเหลานี้ทั้งปวง ละนิวรณ ๕ อันเปน
อุปกิเลสแหงใจไดแลว ดังนี้.
จบอรรถกถาสุยามนเถรคาถา
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๕. สุสารทเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุสารทเถระ
[๒๑๒] ไดยินวา พระสุสารทเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
การเห็นสัตบุรุษทั้งหลาย ผูเพรียบพรอมดวย
ศีลาทิคุณ ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ เปนเหตุตัดความ
สงสัยเสียได ทําความรูใหเจริญงอกงาม สัตบุรษุ
ทั้งหลาย ยอมกระทําพาลชนใหเปนบัณฑิตได
เพราะฉะนั้น การสมาคมกับสัตบุรษุ จึงยังประโยชนให
สําเร็จได.
อรรถกถาสุสารทเถรคาถา
คาถาของทานพระสุสารทเถระ เริ่มตนวา สาธุ สุวิหิตาน ทสฺสน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ
ทานเกิดในตระกูลพราหมณ ประสบความสําเร็จในบางสวนของวิชชา เห็น
โทษในกามทั้งหลาย ละฆราวาสวิสัย แลวบวชเปนดาบส ใหเขาสรางอาศรม
อยูที่ชัฏแหงปา ในหิมวันตประเทศ.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เมื่อจะ
ทรงอนุเคราะหเขา จึงเสด็จเขาไปในเวลาภิกษาจาร. เขาเห็นพระผูมีพระ-
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ภาคเจาแตไกลทีเดียว มีใจเลื่อมใส ลุกขึ้นตอนรับ รับบาตร แลวใสผลไม
ที่มีรสหวาน แลวนอมถวาย. พระผูมีพระภาคเจา ทรงรับบาตรนั้นแลว
ทรงทําอนุโมทนา แลวเสด็จหลีกไป. ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลพราหมณผูเปนญาติของพระธรรม
เสนาบดี ในพุทธุปบาทกาลนี้ มีนามตามที่เขาขนานใหวา สุสารทะ เพราะ
เปนคนมีปญญานอย ในเวลายอมาฟงธรรมในสํานักของพระธรรมเสนาบดี
ไดมีศรัทธา บวชแลว เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนพราหมณผูเลาเรียน ทรงจํามนต รูจบ
ไตรเพท อยูใ นอาศรม ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต
เครื่องบูชาไฟ และเมล็ดบัวขาวของเรามีอยู เราใสไว
ในหอ แลวหอยไวบนยอดไม พระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรูแ จงโลก สมควร
รับเครื่องบูชา พระองคทรงพระประสงคจะถอนเราขึ้น
จึงเสด็จมาภิกขาเรา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส
ไดถวายเมล็ดบัวแดพระพุทธเจา พระศาสดาสัมมาสัม
พุทธเจา มีพระฉวีวรรณดังทองคํา สมควรรับเครือ่ ง
บูชา ทรงยังปติใหเกิดแกเรา ทรงนําสุขมาใหใน
ปจจุบัน ประทับยืนอยูในอากาศ ไดตรัสพระคาถานี้
วา ดวยการถวายเมล็ดบัวนี้ และดวยการตั้งเจตนาไว
ชอบ ทานจักไมเขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป ดวย
กุศลมูลนั้นนัน่ แล เราไดเสวยสมบัติแลว ละความชนะ
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และความแพ บรรลุถึงฐานะอันไมหวั่นไหว ในกัปที่
๗๐๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชา
มีนามวา สุมงั คละ สมบูรณดวยแลว ๗ ประการ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เราการทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยการชีถ้ ึงอานิสงส และกิตติคุณในการพบทานผูเปนสัตบุรุษ ไดกลาว
คาถาวา
การเห็นสัตบุรุษทั้งหลายผูเพรียบพรอม ดวย
ศิลาทิคุณ ยอมยังประโยชนใหสําเร็จ เปนเหตุตัดความ
สงสัยเสียได ทําความรูใหเจริญงอกงาม สัตบุรุษทั้ง
หลาย ยอมกระทําพาลชน ใหเปนบัณฑิตได เพราะ
ฉะนั้น การสมาคมกับสัตบุรุษ จึงยังประโยชนให
สําเร็จได ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สาธุ ไดแก เปนความดีงาม. อธิบายวา
เปนความเจริญ. บทวา สุวิหิตาน ทสฺสน ความวา การเห็นสัตบุรุษ
ทั้งหลาย ผูเพรียบพรอมแลว เพื่อสะดวกในการประพันธคาถา ทานจึงลบนิคหิต
เสีย. ประกอบความวา การเห็นพระอริยเจาทั้งหลาย ผูมีอัตภาพอันอบรมดี
แลว ดวยคุณมีศีลเปนตน ผูมีการแสดงธรรม อันจําแนกแจกจายดีแลว
ดวยความอนุเคราะหในผูอื่น เปนความดี. บทวา ทสฺสน พึงทราบวาเปน
ตัวอยาง เพราะเหตุที่ แมการฟงเปนตนก็นับวามีอุปการะมาก. สมดังคําที่
พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
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ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหลาใดถึงพรอมแลว
ดวยศีล สมาธิ ปญญา วิมุตติ วิมุตติญาณทัสสนะ
เปนผูกลาวสอน ทําใหรูแจง ใหเห็นแจง ใหสมาทาน
ใหอาจหาญ ใหราเริง เปนผูสามารถบอกพระสัทธรรม
ไดเปนอยางดี ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตกลาว
การเห็นภิกษุเหลานั้นก็ดี การฟงภิกษุเหลานั้นก็ดี
การเขาไปใกลภิกษุเหลานัน้ ก็ดี การระลึกถึงภิกษุเหลา
นั้นก็ดี การบวชตามภิกษุเหลานั้นก็ดี วามีอุปการะ
มาก ดังนี้.
อีกอยางหนึ่ง ในคาถานี้ทานกลาวความเห็นไวอยางเดียว เพราะเหตุ
คุณสมบัตินอกนี้ มีความเห็นเปนมูล. บทวา กงฺขา ฉิชฺชติ เปนตน เปน
คําบอกเหตุในการเห็นนั้น. อธิบายวา เมื่อการเห็นกัลยาณมิตรเชนนั้น มีอยู
กุลบุตร ผูมงุ หาความรู ผูใครประโยชน ยอมเขาไปหา ยอมเขาไปนั่งใกล
กัลยาณมิตรเหลานั้น ยอมไตถามปญหาโดยนัยมีอาทิวา ขาแตทานผูเจริญ อะไร
เปนกุศล อะไรเปนอกุศล ดังนี้. และกัลยาณมิตรเหลานั้น ยอมบรรเทา
ความสงสัย ในฐานะอันเปนที่ตั้งแหงความสงสัย มีอยางมิใชนอย แกเขาได
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา กงฺขา ฉิชฺชติ เปนเหตุตัดความสงสัยเสียได
ดังนี้. และเพราะเหตุที่กัลยาณมิตรเหลานั้น ครั้นบรรเทาความสงสัยของกุลบุตร
เหลานั้นได ดวยการแสดงธรรมแลว ยอมยังความเห็นชอบในกรรมบถ และ
ยังความเห็นชอบในวิปสสนา ใหบังเกิดขึ้นในสวนเบื้องตน ฉะนั้น ความรูยอม
เจริญแกกุลบุตรเหลานั้น (อีกดวย).
ก็ในกาลใด กุลบุตรเหลานั้น เจริญวิปสสนาแลว แทงตลอดสัจจะ
ทั้งหลาย (อริยสัจ) ในกาลนั้น วิจิกจิ ฉามีวัตถุ ๑๖ และมีวตั ถุ ๘ ยอม
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ถูกตัด คือถูกถอนขึ้น ปญญาคือความรู ยอมเจริญโดยตรง สัตบุรุษทั้งหลาย
ยอมกระทําพาลชนใหเปนบัณฑิตได ฉะนี้. บทวา ตสฺมา เปนตน เปน
คําเครื่องกลาวซ้ํา (คําลงทาย) อธิบายวา เพราะเหตุที่ การเห็นสาธุชน
ทั้งหลาย เปนเหตุตัดความสงสัยเสียได ทําความรูใหเจริญงอกงาม สัตบุรุษ
ทั้งหลาย ยอมทําพาลชน ใหเปนบัณฑิตได เพราะฉะนั้น คือ ดวยเหตุนั้น
การสมาคมกับสัตบุรุษ คือคนดี ไดแก พระอริยเจาทั้งหลาย จึงยังประโยชน
ใหสําเร็จ คือเปนความดี หมายความวา การประชุมรวมกับสัตบุรุษเหลานั้น
เปนความเจริญโดยชอบ ดังนี้.
จบอรรถกถาสุสารทเถรคาถา
๖. ปยัญชหเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปยัญชหเถระ
[๒๑๓] ไดยินวา พระปยัญชหเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อผูอ ื่นยกตน ควรถอมตน เมื่อผูอื่นตกต่ํา
ควรยกตนขึ้น เมื่อผูอื่นไมประพฤติพรหมจรรย ควร
ประพฤติพรหมจรรย เมือ่ ผูอื่นยินดีในกามคุณ ไมควร
ยินดีในกามคุณ.
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อรรถกถาปยัญชหเถรคาถา
คาถาของทานพระปยัญชหเถระ เริ่มตนวา อุปฺปตนฺเตสุ นิปเต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ (เกิด) เปน
รุกขเทวดา อยูในปาหิมวันต ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม
วา วิปสสี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ (อาศัย) อยูในซอกเขา ในคราวประชุม
เทวดา ยืนอยูทายบริษัท เพราะความเปนผูมีอานุภาพนอย ฟงธรรมแลว
ไดมีศรัทธาจิตในพระศาสดา วันหนึ่ง เห็นเนินทราย ในแมนา้ํ คงคาใสสะอาด
บริสุทธิ์ นารื่นรมย ระลึกถึงคุณของพระศาสดาวา คุณของพระศาสดา สะอาด
บริสุทธิ์ (ยิง่ กวา) เนินทรายนี้ เปนพระคุณหาที่สุดมิได หาประมาณมิได
ดังนี้. เทวดานั้นปรารภถึงคุณของพระศาสดา อยางนี้แลว ยังจิตใหเลื่อมใส
ดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิดในตระกูล
แหงเจาลิจฉวี ในพระนครไพศาลี เจริญวัยแลว เปนนักรบไมเคยพายแพ
ในสงคราม ปรากฏพระนามวา ปยัญชโห เพราะเปนที่เกรงขามของศัตรู
ทั้งหลาย.
ในคราวที่พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปพระนครไพศาลี ทาวเธอไดมี
จิตศรัทธาบวชแลว อยูในปาเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราอยูในระหวางภูเขาใกลภูเขาหิมวันต ไดเห็น
กองทรายอันงามแลว ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐ
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สุด ไมมอี ะไรเปรียบไดในพระญาณ สงครามไมมีแก
พระศาสดา พระศาสดาทรงรูทั่วถึงธรรมทั้งปวงแลว
ทรงนอมไป ดวยญาณ ขอนอบนอมแดพระองค
ผูเปนบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดพระองค
ผูอุดมบุรุษ ไมมีผูเสมอ ดวยพระญาณของพระองค
โดยที่ทรงมีพระญาณอันสูงสุด. เรายังจิตใหเลื่อมใส
ในพระญาณแลว บันเทิงอยูในสวรรคตลอดกัป ใน
กัปทั้งหลายที่เหลือเราทํากุศล ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัป
นี้ เราไดสัญญาใดในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไม
รูจ ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงสัญญาในพระญาณ ใน
กัปที่ ๗๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
องคหนึ่ง มีนามวา ปุลินปุปผิยะ สมบูรณดวยแกว
๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ดวยสามารถแหงการแสดงความนี้วา ขอปฏิบัติของพระอริยเจาทั้งหลาย แยก
กันกับขอปฏิบัติของอันธพาลปุถุชน ไดกลาวคาถาวา
เมื่อผูอื่นยกตน ควรถอมตน เมือ่ ผูอื่นตกต่ํา
ควรยกตนขึ้น เมื่อผูอื่นไมประพฤติพรหมจรรย ควร
ประพฤติพรหมจรรย เมือ่ ผูอื่นยินดีในกามคุณ ไมควร
ยินดีในกามคุณ ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปตนฺเตสุ ไดแก ยกตนใหสูง คือ
เมื่อสัตวทั้งหลายไมเขาไปสงบแลว โดยยกตนขึ้น ดวยกิเลสมีมานะ. อุทธัจจะ
ถัมภะ และสารัมภะเปนตน.
บทวา นิปเต ไดแก พึงนอมตนลง คือพึงเปนผูมีความประพฤติ
นอบนอม โดยเวนบาปธรรมเหลานั้นเสียทุกอยาง.
บทวา นิปตนฺเตสุ ไดแก ตกต่ํา คือ เมื่อสัตวทั้งหลายเสื่อมจากคุณ
เพราะกระทําอธิมุตติใหต่ํา และเพราะความเกียจคราน.
บทวา อุปฺปเต ไดแก พึงยกขึ้น คือ พึงสนับสนุนขวนขวายโดยคุณ
เพรากระทําใหมีอธิมุตติประณีต และเพราะการปรารภความเพียร.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อุปฺปตนฺเตสุ ไดแก โอหัง คือ ยกศีรษะขึ้น
(ชูคอ) ดวยสามารถแหงความกลุมรุมของกิเลสทั้งหลาย.
บทวา นิปเต ความวา พึงถอมตนดวยการพิจารณาอันสมควร
โดยประการที่กิเลสเหลานั้น จะไมเกิดขึ้นดวยกําลังแหงการพิจารณา.
บทวา นิปตนฺเตสุ ความวา ตกไปโดยรอบ คือ เมื่อความเพียร
และความพยายามออน ในเพราะการทําไวในใจโดยไมแยบคาย หรือเมื่อธรรม
คือสมถะ และวิปสสนา ตามที่ปรารภแลวเสื่อมไป.
บทวา อุปฺปเต ความวา พึงยังคนเหลานั้นใหเขาไปตั้งไว คือใหเกิด
และพึงใหเจริญ ดวยโยนิโสมนสิการ และดวยการถึงพรอมแหงวิริยารัมภะ
(ปรารภความเพียร).
บทวา วเส อวสมาเนสุ ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายไมอยูอยางผู
ประพฤติมรรคพรหมจรรย และอยูอ ยางพระอริยเจา ตนเองพึงอยูแบบมรรคพรหมจรรย และแบบพระอริยะนั้น อีกอยางหนึ่ง หมายความวา เมื่อพระ
อริยเจาทั้งหลายไมอยูอยางผูมีกิเลส คือไมอยูอยางผูมีคู (มีบุตรมีภรรยา) คน
เหลานั้น ชือ่ วายอมอยูอยางผูมีกิเลส (สวน) ตนเองตองอยูอยางพระอริยเจานั้น
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บทวา รมมาเนสุ โน รเม ความวา เมื่อสัตวทั้งหลายยินดีอยู
ดวยควานยินดีในกามคุณ (และ) ดวยความยินดีในกิเลส ตนเองไมพึงยินดี
คือไมพึงพอใจอยางนั้น อีกอยางหนึ่ง เมื่อพระอริยเจาทั้งหลาย ยินดีอยู
ดวยความยินดีในฌานเปนตน ที่ปราศจากอามิส แมตนเองก็พึงยินดีอยางนั้น.
แตไมพึงยินดี คือไมพึงอภิรมย โดยประการอื่นจากความยินดีในฌานเปนตนตน
นั้น แมในบางครั้งบางคราว.
จบอรรถกถาปยัญชหเถรคาถา
๗. หัตถาโรหปุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระหัตถาโรหบุตรเถระ
[๒๑๔] ไดยนิ วา พระหัตถาโรหบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยาง
นี้วา
แตกอน จิตนี้เคยจาริกไป ในอารมณตางๆ ตาม
ความปรารถนา ตามความตองการ ตามความสบาย
วันนี้ เราขมจิตนั้น โดยอุบายอันชอบ เหมือนนายควาญชางผูฉลาด ขมขี่ชา งตกมันไวไดดวยขอสับ
ฉะนั้น.
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อรรถกถาหัตถาโรหปุตตเถรคาถา
คาถาของพระหัตถาโรหบุตรเถระ เริ่มตนวา อิท ปุเร จิตฺตมจาริ
จาริก. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนั้นเปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เขาไปสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น เกิด
ในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง เห็นพระศาสดา แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ
เสด็จออกจากพระวิหาร กระทําการบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย ถวายบังคมดวย
เบญจางคประดิษฐ กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลแหงนายควาญชาง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถึง
ความเปนผูรูแลว ถึงความสําเร็จในหัตถิศิลปศาสตร วันหนึ่ง เขาฝกชาง
ไปสูฝงแมน้ํา อันเหตุสมบัติตักเตือนอยู คิดวา การฝกชางนี้ จะมีประโยชน
อะไรแกเรา การฝกตนนั่นแหละประเสริฐกวา ดังนี้ เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาจิตบวชแลว เรียนกรรมฐานที่เหมาะ
แกจริต เจริญวิปสสนา ขมจิตที่วิ่งไปในภายนอกจากกรรมฐาน ไดดวยขอ
สับคือการพิจารณา เพราะไดอบรมมาเปนเวลานาน ดุจนายหัตถาจารยฝกชาง
ตัวประเสริฐที่ตกมัน ดุรา ยไดดวยขอสับ ฉะนั้น ไดกลาวคาถาวา
แตกอน จิตนี้ เคยทองเที่ยวไปในอารมณตาง ๆ
ตามความปรารถนา ตามความตองการ ตามความ
สบาย วันนี้ เราจักขมจิตนั้น โดยอุบายอันชอบ เหมือน
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นายควาญชางผูฉลาด ขมขี่ชาง ตกมันไวดวยขอสับ
ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิท พระเถระกลาวไว เพราะเหตุที่จิต
ซึ่งจะกลาวตอไปประจักษแกตน.
บทวา ปุเร ไดแก ในกาลกอนแตการที่ขมจิต.
บทวา อจาริ ไดแก ทองเที่ยวไปแลว. คือหมุนไปแลวในอารมณ
ตาง ๆ เพราะความเปนจิตที่ยังไมตั้งมั่น.
บทวา จาริก ไดแก ทองเที่ยวไปตามความปรารถนา ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา (จิตนี้เคยจาริกไปในอารมณตาง ๆ) ตามความปรารถนา
ตามความตองการ ตามความสบาย ดังนี้. บทวา ต ไดแก จิตนั้น. บทวา
อชฺช ไดแก ในบัดนี้.
บทวา นิคฺคณฺหิสฺสามิ แปลวา เราจักขม คือกระทําใหปราศจาก
การเสพผิด.
บทวา โยนิโส ไดแก โดยอุบาย. ถามวา เหมือนอะไร ? ตอบวา
เหมือนนายควาญชางผูฉลาด ขมขี่ชางตกมันไวไดดวยขอสับ ฉะนั้น ทานกลาว
อธิบายไว ดังนี้วา ขึ้นชื่อวา จิตของเรานี้ กอนแตนี้ ไดทองเที่ยวไปตลอด
กาลนาน ตามปรารถนา โดยประการที่มันปรารถนา เพื่อจะยินดีในอารมณ
มีรูปเปนตน ตามความตองการ ดวยสามารถแหงอารมณที่มันตองการ ชือ่ วา
ตามสบาย เพราะทองเที่ยวไปตามอารมณที่ใหเกิดความสุข แมบัดนี้ เราจัก
ขมจิตนั้น ดวยโยนิโสมนสิการ เหมือนนายควาญชางผูฉลาด กลาวคือนาย
หัตถาจารย ขมขี่ชางตกมันดวยขอสับ ฉะนั้น ดังนี้. ก็พระเถระกลาวอยู
อยางนี้แหละ เจริญวิปสสนา กระทําใหแจงพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา วิปสสี
มีพระฉวีวรรณดังทองคํา ผูควรแกทักษิณา แวดลอม
ดวยพระสาวกเปนอันมาก เสด็จออกจากพระอาราม
เราไดเห็นพระสัพพัญู พุทธเจาผูประเสริฐสุด หา
อาสวะมิได มีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดบูชาดวย
พวกดอกไม ดวยจิตเลื่อมใสในพระผูมพี ระภาคเจา
ผูเปนจอมนระ ผูคงที่นั้น เราราเริง มีจิตโสมนัส
ถวายบังคมพระตถาคตอีก ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานัน้
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่
๔๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ จอมกษัตริย มีนามวา จรณะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็คาถานี้นั่นแหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาหัตถาโรหปุตตเถรคาถา
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๘. เมณฑสิรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเมณฑสิรเถระ
[๒๑๕] ไดยินวา พระเมณฑสิรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อเรายังไมไดประสบญาณ ไดทองเที่ยวไปใน
สงสาร สิ้นชาติมิใชนอย เรานั้นเกิดมาแลวในกองทุกข
กําจัดกองทุกขไดแลว.
อรรถกถาเมณฑสิรเถรคาถา
คาถาของทานพระเมณฑสิรเถระ เริ่มตนวา อเนกชาติสสาร.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา แมพระเถระนั้น ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ กระทําบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ไวในภพนั้น ๆ
เปนอันมาก ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ เจริญวัยแลว
ละกามวิสัย แลวบวชเปนดาบส อยูในปาหิมวันตพรอมดวยฤาษีหมูใหญ
เห็นพระบรมศาสดาแลวมีใจเลื่อมใส ยังหมูฤาษีใหนําดอกปทุมมาทําพุทธบูชา
ดวยดอกไม สั่งสอนสาวกทั้งหลาย ในอัปปมาทปฏิปทา ทํากาละแลวบังเกิด
ในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ เกิดในตระกูลคฤหบดี ในเมืองสาเกต ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ไดสมัญญานามวา เมณฑสิระ ดังนี้แล เพราะความที่เขา
มีศีรษะคลายแกะ.
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในอัญชนวนวิหาร ในเมืองสาเกต
เขาเขาไปเฝาพระบรมศาสดา ไดมีจิตศรัทธา บรรพชาแลว เจริญสมถกรรมฐาน
และวิปสสนากรรมฐานไดเปนผูมีอภิญญาหกแลว. สมดังคาถาประพันธ ที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ในที่ไมไกลจากภูเขาหิมวันตมภี ูเขาชื่อวาโคตมะ
ดารดาษดวยตนไมนานาพรรณ เปนที่อยูของหมูม หาภูต (ยักษ) ในทามกลางภูเขานั้น มีอาศรมที่เรา
สรางไว เราแวดลอมดวยหมูศิษยของตนอยูในอาศรม
ไดสั่งศิษยทั้งหลายวา คณะศิษยของเรา (เมื่อมาหาเรา)
ขอจงนําเอาดอกบัวมาใหเรา เราจักทําพุทธบูชา แด
พระผูมีพระภาคเจา ผูจอมประชา ผูคงที่ ศิษยเหลานั้น
รับคําที่เราสั่งอยางนี้แลว นําเอาดอกบัวมาใหเรา เรา
กระทําดอกบัวใหเปนนิมิตอยางนั้นแลว บูชาพระพุทธเจา ในกาลนั้นเราประชุมศิษยทั้งหลายแลว พร่าํ
สอนดวยดีวา ทานทั้งหลายอยาประมาทนะ เพราะวา
ความไมประมาทนําสุขมาให ครั้นเราพร่ําสอน
บรรดาศิษยของตน ผูอดทนตอคําสอนอยางนี้แลว
ประกอบตนในคุณ คือ ความไมประมาท ไดทํากาละ
ในกาลนั้น ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราบูชาพระพุทธเจา ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๕๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช มีนามวา
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ชลุตตมะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระเถระ เมื่อระลึกถึงขันธบัญจก ที่ตนเคยอาศัยมาในกอนของตน
ไดกลาวคาถาวา
เมื่อเรายังไมไดประสบญาณ ไดทองเที่ยวไปใน
สงสาร สิ้นชาติมิใชนอย เรานั้นเกิดมาแลวในกองทุกข
กําจัดกองทุกขไดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อเนกชาติ สสาร ความวา สังสารวัฏ
นี้ นับจํานวนตั้งแสนชาติมิใชนอย บทนี้เปนทุติยาวิภัตติเอกวจนะ เพราะ
หมายถึงการเดินทางไกล.
บทวา สนฺธาวิสฺส แปลวา แลนไปแลว ไดแก หมุนไปแลว
ไป ๆ มา ๆ ดวยสามารถแหงการจุติ และอุปบัติ.
บทวา อนิพพฺ ิส ความวา เมื่อไมประสบ คือไมไดซึ่งญาณเปน
เครื่องหยุดวัฏฏะนั้น.
บทวา ตสฺส เม ความวา แกเราผูทองเที่ยวไปอยูอยางนี้.
บทวา ทุกฺขชาตสฺส ไดแก ทุกขที่เกิดแลวดวยสามารถแหงชาติ
เปนตน อีกอยางหนึ่ง ไดแก มีทุกขเปนสภาพดวยสามารถแหงความเปนทุกข
๓ อยาง.
บทวา ทุกขฺ กฺขนฺโธ ไดแก กองแหงทุกข ตางดวยกรรมวัฏ
กิเลสวัฎ และวิปากวัฏ.
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บทวา อปรทฺโธ ความวา นับจําเดิมแตไดบรรลุพระอรหัตมรรค
ก็จักไมหมุนไป ไมจุติ ไมเกิด. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา อปรฏโ ดังนี้
(ก็มี). อธิบายวา ไมปราศจากความสําเร็จ คือไมไปปราศจากเหตุแหงการ
ถอนกิเลสขึ้น. ก็คําเปนคาถานี้แหละ ไดเปนการพยากรณพระอรหัตผล ของ
พระเถระ.
จบอรรถกถาเมณฑสิรเถรคาถา
๙. รักขิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระรักขิตเถระ
[๒๑๖] ไดยินวา พระรักขิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราละราคะไดหมดแลว ถอนโทสะไดหมดแลว
เรามีโมหะทั้งปวงไปปราศแลว เปนผูเ ยือกเย็น ดับความรอนไดแลว.
อรรถกถารักขิตเถรคาถา
คาถาของทานพระรักขิตเถระ เริ่มตนวา สพฺโพ ราโค ปหีโน เจ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง
สดับพระธรรมเทศนา ของพระศาสดา แลวมีใจเลือ่ มใส ไดกระทําการชมเชย
โดยปรารภพระญาณในเทศนา. พระศาสดาทรงตรวจดู ความเลื่อมใสแหงจิต
*

* ในอปทานเรียกวา พระโสภิต ไมเรียกวา พระรักขิตเถระ
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ของทานแลว ทรงพยากรณวา ในที่สุดแหงแสนกัปนับแตกัปนี้ เธอจักได
เปนสาวกชื่อวา รักขิตะ ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา โคตมะ.
ทานสดับคําพยากรณนั้นแลว เปนผูมีใจเลื่อมใสยิ่งเกินประมาณ กระทํา
บุญเปนอันมาก แลวทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ ในเทวดาและมนุษยทั้งหลายบังเกิด
ในตระกูลแหงเจาศากยะ ในเทวทหนิคม ในพุทธุปบาทกาลนี้. ไดมีนามวา
รักขิตะ. ทานเปนราชกุมารองคหนึ่งในบรรดาราชกุมารทั้ง ๕๐๐ ที่พวกเจาศากยะและเจาโกลิยะทั้งหลาย ทูลถวายเพื่อเปนบริวารของพระผูมีพระภาคเจา
แลวบวช. ก็ราชกุมารเหลานั้น ไมถูกความกระสันครอบงํา เพราะบวชดวย
ความสังเวช ในเวลาที่พระศาสดาทรงนําไปสูฝงแมน้ํากุณาลทหะ ทรงประกาศ
โทษในกามทั้งหลาย โดยทรงสําแดงโทษของพวกสตรี ในเทศนาวาดวย
กุณาลชาดกแลว ทรงใหประกอบในกรรมฐาน เวลานั้น แมพระรักขิตเถระนี้
ก็ขวนขวายกรรมฐาน เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระพุทธเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เชษฐบุรุษของโลก ประเสริฐกวานระ ทรงแสดง อมตบท
แกหมูซนเปนอันมาก เวลานั้นเราไดฟงพระดํารัสอัน
เปนอาสภิวาจา ที่พระองคทรงเปลงแลว ประนม
อัญชลีเปนผูมีใจเปนอารมณเดียว (กลาววา) สมุทร
เลิศกวาทะเลทั้งหลาย เขาสุเมรุ ประเสริฐกวาเขา
ทั้งหลาย เปนที่สั่งสมหิน ฉันใด ชนเหลาใดยอม
เปนไปตามอํานาจจิต ชนเหลานั้นยอมไมเขาถึงเสี้ยว
แหงพระพุทธญาณ ฉันนัน้ พระพุทธเจา ทรงเปนฤษี
ประกอบดวยพระกรุณา ทรงหยุดการแสดงธรรม
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ประทับนั่ง ในทามกลางสงฆแลว ไดตรัสพระคาถา
เหลานี้วา ผูใ ดสรรเสริญพระพุทธญาณ ผูนําของโลก
ผูน ั้นจะตองไมไปสูทุคติตลอดแสนกัป ผูนั้นจักเผา
กิเลสทั้งปวงได จักเปนผูม ีอารมณเดียว มีจิตมั่นคง
จักไดเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา โสภิตะ
ในกัปที่ ๕๐,๐๐๐ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๗ พระองค พระนามวา ยสุคคตะ สมบูรณดวย
แกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อพิจารณาถึงกิเลสที่ตน
ละไดแลว ไดกลาวคาถาวา
เราละราคะไดหมดแลว ถอนโทสะไดหมดแลว
เรามีโมหะทั้งปวงไปปราศแลวเปนผูเยือกเย็นดับความ
รอนไดแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺโพ ราโค ไดแก ราคะแมทั้งหมด
มีกามราคะเปนตนเปนประเภท.
บทวา ปหีโน ไดแก ละแลว ดวยสามารถแหงสมุจเฉทปหานดวย
อริยมรรคภาวนา.
บทวา สพฺโพ โทโส ไดแก พยาบาทแมทั้งหมดตางโดยประเภท
เปนอเนก โดยความเปนอาฆาตวัตถุเปนตน.
บทวา สมูหโต ไดแก ถอนขึ้นแลว ดวยมรรค.
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บทวา สพฺโพ เม วิกโต โมโห ไดแก โมหะ ๘ ประเภท
โดยตางกันทางวัตถุ มีไมรูทุกขเปนตน คือโมหะแมทั้งหมด จําแนกออกไป
ไดไมใชนอย โดยวิภาคแหงสังกิเลสวัตถุของเรา ชื่อวา ไปปราศแลว เพราะ
ถูกเรากําจัดแลวดวยมรรค.
บทวา สีติภโู ตสฺมิ นิพพฺ ุโต ความวา พระเถระพยากรณพระอรหัตผลวา ดวยการละกิเลสที่เปนมูลไดอยางนี้ เราชื่อวาถึงแลวซึ่งความ
เยือกเย็น เพราะไมมีความกระวนกระวาย และความเรารอนหลงเหลืออยู
เพราะความที่สังกิเลสทั้งหลาย โดยตั้งอยูที่เดียวกันกับกิเลสมูลนั้น สงบระงับ
แลวโดยชอบนั่นแหละ เพราะเหตุนั้นแล เราจึงชื่อวาเปนผูปรินิพพานแลว
เพราะดับกิเลสได โดยประการทั้งปวง.
จบอรรถกถารักขิตเถรคาถา
๑๐. อุคคเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุคคเถระ
[๒๑๗] ไดยนิ วา พระอุคคเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กรรมใดที่เราไดทําไวแลว นอยหรือมากก็ตาม
กรรมทั้งหมดนั้นสิ้นไปแลว บัดนี้ การเกิดในภพใหม
ไมม.ี
จบวรรคที่ ๘
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อรรถกถาอุคคเถรคาถา
คาถาของทานพระอุคคเถระ เริ่มตนวา ย มยา ปกต กมฺม.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ การทําบุญไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก เกิดในเรือนแหงตระกูล ใน
กาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี
เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยดอกการะเกด.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
แตในสุคติภพเทานั้น เกิดเปนบุตรเศรษฐี ในอุคคนิคม ณ แควนโกศล ใน
พุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดนามวา อุคคะ ดังนี้แล. เขาเจริญวัยแลว เมือ่
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ที่ภัททารามในนิคมนั้น ไปวิหารฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดา ไดเปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลวบําเพ็ญวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ไมการะเกดกําลังมีดอก มีอยูที่ฝง แมน้ํากวาง
ขาพระองคแสวงหาตนการะเกดนั้นอยู ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูนาํ ของโลก ในกาลนัน้ ขาพระองค
เห็นตนการะเกดมีดอกบาน จึงตัดที่ขั้วแลว
บูชาแดพระพุทธเจา ทรงพระนามวา สิขี ผูเปน
เผาพันธุของโลก ขาแตพระมหามุนีพุทธเจาผูประเสริฐ
พระองคทรงบรรลุอมตบทอันไมเคลื่อน ดวยพระ
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ญาณใด ขาพระองคบูชาพระญาณนั้น ขาพระองค
กระทําการบูชาพระญาณแลว ไดเห็นดอกการะเกด
ขาพระองคเปนผูไดสัญญานั้น นี้เปนผลแหงการบูชา
พระญาณ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ ขาพระองคบูชา
พระพุทธญาณดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น
ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชา
พระญาณ ในกัปที่ ๑๓ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๑๒ พระองค พระนามวา ผลุคคตะ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
โดยแสดงการเขาไปกําหนดวัฏฏะของตน ไดกลาวคาถาวา
กรรมใดที่เราไดทําไวแลว นอยหรือมากก็ตาม
กรรมทั้งหมดนั้นสิ้นไปแลว บัดนี้ การเกิดในภพใหม
ไมมี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ย มยา ปกต กมฺม ความวา กรรมใด
คือกรรมที่เปนวิบากใดที่ขาพเจากระทําแลว คือเขาไปสั่งสมแลว ไดแกให
เกิดแลว ในสงสารอันมีที่สุดและเบื้องตน อันบุคคลตามไปอยูรูไมได โดย
ประการมิใชนอย คือ โดยเปนอกุศลมีบาปเปนตน และโดยเปนกุศลมีทาน
เปนตน ดวยกรรมทวาร ๓ ดวยอุปปตติทวาร ๖ (และ) ดวยอสังวรทวาร ๘
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บทวา อปฺป วา ยทิวา พหุ ความวา ก็กรรมนัน้ ชื่อวานอย
เพราะวัตถุ เจตนา ประโยค และกิเลสเปนตน มีกําลังนอยก็ตาม ชื่อวามาก
เพราะวัตถุ เจตนา ประโยค และกิเลสเปนตนเหลานั้นมีกําลัง และเพราะ
ประพฤติเนือง ๆ ก็ตาม.
บทวา สพฺพเมต ปริกขฺ ีณ ความวา ก็กรรมนี้ทั้งหมดนั่นแล ชื่อวา
ถึงความสิ้นไปรอบ เพราะมรรคอันเลิศ อันกระทําใหกรรมหมดสิ้นไป เรา
บรรลุแลว อธิบายวา เพราะละกิเลสวัฏได กรรมวัฏ ยอมชื่อวา เปนอันเรา
ละไดแลวดวย เพราะวิบากวัฏจะเกิดขึ้นไมได. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึง
กลาววา บัดนี้การเกิดในภพใหมไมมี ดังนี้. อธิบายวา การเกิดในภพใหม
ไมมีแกเราอีกตอไป. ปาฐะวา สพฺพเมต ดังนี้ก็มี. แยกบทออกเปน
สพฺพมฺป เอต.
จบอรรถกถาอุคคเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๘
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้รวมพระเถระ ๑๐ รูป คือ
๑. พระวัจฉปาลเถระ ๒. พระอาตุมเถระ ๓. พระมาณวเถระ
๔. พระสุยามนเถระ ๕. พระสุสารทเถระ ๖. พระปยัญชหเถระ ๗.
พระหัตถาโรหบุตรเถระ ๘. พระเมณฑสิรเถระ ๙. พระรักขิตเถระ ๑๐.
พระอุคคเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๙
๑. สมิติคุตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสมิติคุตตเถระ
[๒๑๘] ไดยนิ วา พระสมิติคุตตเถระไคภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บาปกรรมใดที่เราไดกระทําไวแลว ในชาติอนื่ ๆ
ในกาลกอน เราจึงไดเสวยผลของบาปกรรมนั้น ใน
อัตภาพนี้เอง เรื่องบาปกรรมอื่นจักไมมีอีกตอไป.

วรรควรรณนาที่ ๙
อรรถกถาสมิติคุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระสมิติคุตตเถระ เริ่มตนวา ย มยา ปกต ปาป.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เปนอันมาก บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ถึงความเปนผูรูแลว พบ
พระผูมีพระภาคเจา มีจิตเลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยดอกมะลิ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาจะเกิดในภพใด ๆ ก็ไดตั้งอยูในฐานะ ที่มี
กุลสมบัติ รูปสมบัติ และบริวารสมบัติ เหนือสัตวเหลาอื่นในภพนั้น ๆ. ก็

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 396

ในอัตภาพหนึ่ง เขาเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง เที่ยวบิณฑบาตอยู คิดวา
สมณะโลนรูปนี้ ชะรอยจะเปนโรคเรื้อน ดวยเหตุนั้น สมณะรูปนี้จึงตองเอา
ผาคลุมตัวเที่ยวไป ดังนี้แลว ถมน้ําลายรด หลีกไปแลว.
ดวยกรรมนัน้ เขาหมกไหมอยูในนรก ตลอดกาลเปนอันมาก แลว
บังเกิดในมนุษยโลก ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา กัสสป
เขาบวชเปนปริพาชก เห็นอุบาสกผูสมบูรณดวยสีลาจารวัตรคนหนึ่ง แลว
ขุนเคือง ไดดาวา เจาคงเปนโรคเรื้อน ดังนี้ และทําลายจุณสําหรับอาบน้ํา
ที่มนุษยทั้งหลายวางไวที่ทาน้ํา.
ดวยกรรมนัน้ เขาบังเกิดในนรกอีก เสวยทุกขสิ้นปเปนอันมาก
แลวเกิดเปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา สมิติคุตตะ. เขาเจริญวัยแลว ฟงพระธรรมเทศนาของ
พระบรมศาสดา ไดเปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลวเปนผูมีศีลบริสุทธิ์หมดจดดี
อยูดวยผลแหงกรรมเกาของทาน โรคเรื้อนเกิดขึ้นแลว. ดวยโรคเรื้อนนั้น
ทําใหอวัยวะรางกายของทานแตกเปนริ้วรอยโดยทั่วไปแลว มีน้ําเหลืองไหล
ออก. ทานพักอยูในศาลาสําหรับภิกษุอาพาธ.
ครั้นวันหนึ่ง พระธรรมเสนาบดีไปเยี่ยมไข สอบถามภิกษุทั้งหลาย
ผูเปนไขในที่นั้น ๆ เห็นภิกษุนั้นแลว บอกกรรมฐานที่มีเวทนานุปสสนาเปน
อารมณวา ดูกอนอาวุโส ตราบใดขันธยังเปนไปอยู ก็ตองเสวยทุกขทั้งปวง
อยูตราบนั้น แตเมื่อขันธทั้งหลายไมมีอยูนั่นแหละ ทุกขจึงหมดไปดังนี้แลว
ไดหลีกไปแลว. ทานตั้งอยูในโอวาทของพระเถระแลว เจริญวิปสสนา ได
กระทําใหแจงอภิญญา ๖ แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระวิปสสีโพธิสัตว ประสูติจากพระครรภ
แสงสวางไดมีอยางไพบูลย และพื้นปฐพี พรอมทั้ง
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สมุทรสาคร และภูเขาก็หวัน่ ไหว อนึ่ง พวกโหราจารย
ก็พยากรณวา พระพุทธเจาจักอุบัติในโลก เปนผูเลิศ
กวาสรรพสัตว จักรือ้ ถอนหมูชน เราไดฟงคําของ
พวกโหราจารยแลว ไดทําการบูชาพระชาติ ดวยดําริวา
การบูชาพระชาติเชนนี้ไมมี เรารวบรวมกุศลแลว ได
ยังจิตของตนใหเลื่อมใส ครั้นเราทําการบูชาพระชาติแลว ทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ คือ
ความเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ เรายอม
ลวงสรรพสัตว นี้เปนผลแหงการบูชาพระชาติ พี่เลี้ยง
นางนม ยอมบํารุงเรา เปนไปตามอํานาจจิตของเรา
เขาไมอาจยังเราใหโกรธเคือง นี้เปนผลแหงการบูชา
พระชาติ ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดทําการบูชาใด
ในกาลนั้น ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงการบูชาพระชาติ ในกัปที่เหมาะสมถอยหลัง
แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๔ พระองค
เปนจอมคน มีพระนานวา " สุปาริจริยา " มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว ระลึกถึงบาปกรรมอันตน
กระทําแลวในชาติกอน ๆ ดวยสามารถแหงโรคที่ตนกําลังเสวยอยูในปจจุบัน
โดยมุขคือการพิจารณากิเลสที่ละไดแลว บัดนี้ เมื่อจะประกาศความที่กิเลสนั้น
อันตนละไดแลว โดยประการทั้งปวง ไดกลาวคาถาวา
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บาปกรรมใดที่เรากระทําไวแลว ในชาติอื่น ๆ
ในกาลกอน เราจึงไดเสวยผลของบาปกรรมนั้น ใน
อัตภาพนี้เอง เรื่องบาปกรรมอื่น จะไมมีอีก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปาป ไดแก อกุศลกรรม. ก็อกุศลกรรม
นั้นทานเรียกวา บาป เพราะอรรถวา ลามก. บทวา ปุพฺเพ แปลวา ใน
กาลกอน. บทวา อฺาสุ ชาติสุ ความวา ในชาติเหลาอื่น จากชาตินี้
ไดแก ในอัตภาพอื่น. ก็ในคาถานี้ มีใจความ ดังนี้วา
แมถาวา บาปกรรมเชนนั้น อันเรากระทําไวแลวในอัตภาพนี้ ไมมี
ไซร บาปกรรมนั้นยอมเกิดไมไดเลย ในบัดนี้ สวนบาปกรรมใด ที่เราทําไว
ในชาติอื่น แตชาตินี้ยังมีอยู บาปกรรมนั้น เรากําลังเสวยอยูในอัตภาพนี้แหละ
อธิบายวา กรรมนั้น คือผล ที่เรากําลังเสวย คือประสบอยู ในชาตินี้แหละ
คือในอัตภาพนี้เอง. เพราะเหตุไร ? เพราะเรื่องบาปกรรมอื่นจะไมมี (อีกตอไป). เพราะฉะนั้น โอกาสที่จะเสวยกรรมนั้น คือความเกี่ยวพันธของขันธอื่น
จึงไมมี ก็ขนั ธเหลานี้หาปฏิสนธิมิได ยอมดับไป ดวยการดับแหงจริมกจิต
เพราะละอุปทานไดแลว โดยประการทั้งปวง เหมือนเปลวไฟ ไมมีเชื้อดับไป
ฉะนั้น. พระเถระพยากรณพระอรหัตผลแลว ดวยประการดังพรรณนามานี้.
จบอรรถกถาสมิติคุตตเถรคาถา
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๒. กัสสปเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระกัสสปเถระ
[๒๑๙] ไดยินวา พระกัสสปเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ทางทิศาภาคใด ๆ มีภิกษาหาไดงาย มีความ
เกษม และไมมีภัย เจาจงไปทางทิศาภาคนั้น ๆ เถิด
ลูก ขออยาใหเจา ประสบความเศราโศกเสียใจเลย.
อรรถกถากัสสปเถรคาถา
คาถาของทานพระกัสสปเถระ เริ่มตนวา เยน เยน สุภิกขฺ านิ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เรียนจบไตรเพท และสําเร็จการ
ศึกษาในศิลปศาสตรของพราหมณ วันหนึ่ง เขาเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว
มีใจเลื่อมใส ทําการบูชาดวยดอกมะลิ. และเมื่อทําการบูชา ก็โยนกําดอกไม
ขึ้นไปบน (อากาศ) รอบ ๆ พระศาสดา. ดวยพุทธานุภาพ ดอกไมทั้งหลาย
ไดประดิษฐานเปน (อาสนะ) ของพระศาสดาโดยอาการแหงอาสนะดอกไม.
เขาเห็นเหตุอัศจรรยนั้นแลว ไดมีใจเลื่อมใสเปนลนพน. เขากระทําบุญไวมาก
ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพอยางเดียว ตลอดแสนกัป เปนบุตร
ของอุทิจจพราหมณ คนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได
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มีนามวา กัสสปะ. บิดาทํากาละ ในเวลาที่เขายังเล็กอยูทีเดียว มารดาจึงเลี้ยง
ดูเขาตอมา.
ในวันหนึ่ง เขาไปยังพระวิหารเชตวัน แลวฟงพระธรรมเทศนาของ
พระผูมีพระภาคเจา (สําเร็จ) เปนพระโสดาบัน บนอาสนะนั้นแล เพราะ
ความที่เขาเปนผูสมบูรณดวยเหตุ กลับไปสูสํานักมารดา ใหมารดาอนุญาต
แลวบวช เมื่อพระศาสดา ทรงปวารณาในวันออกพรรษา แลวเสด็จจาริกไป
ในชนบท ประสงคจะตามเสด็จไปกับพระศาสดา แมดวยตนเอง ไดไปยัง
สํานักของมารดา เพื่ออําลา. มารดาเมื่อจะชี้แจง จึงกลาวเปนคาถา โดยเปน
คําสอนวา
ทางทิศาภาคใด ๆ มีภักษาหาไดงาย มีความ
เกษม และไมมีภัย เจาจงไปทางทิศาภาคนั้น ๆ เถิด
ลูก ขออยาใหเจา ประสบความเศราโศกเสียใจเลย
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เยน เยน แปลวา ในที่ใด ๆ. ก็บทวา
เยน เยน นี้ เปนตติยาวิภัตติ ลงในอรรถแหงสัตตมีวิภัตติ. ความก็วา ใน
ทิศาภาคใด ๆ. บทวา สุภิกฺขานิ ความวา มีอาหารหาไดงาย อธิบายวา
เปนที่อยูของชาวเมือง. บทวา สิวานิ ความวา ปลอดภัย ไมมีโรค.
บทวา อภยานิ ความวา ไมมีภัยที่เกิดจากโจรภัยเปนตน ก็โรคภัย
และทุพภิกขภัย ทานสงเคราะหเขาดวยบททั้งสอง วา สุภิกฺขานิ สิวานิ
แลวทีเดียว. บทวา เตน เทากับ ตตฺถ ความวา ในทิศาภาค
นั้น ๆ. มารดาผูมีความเอ็นดู เรียกพระเถระนั้นวา ลูก ศัพทวา มา เปน
นิบาต บงถึงความปฏิเสธ. บทวา โสกาปหโต ความวา อยาไปสู
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แควนที่ปราศจากคุณดังกลาวแลว อยาไดถูกความเศราโศก อันเกิดแตทุพภิกขภัยเปนตน เขาไปกําจัดเสียเลย.
พระเถระฟงโอวาทนั้นแลว เกิดความอุตสาหะวา มารดาของเรา
หวังการไปสูที่ซึ่งปราศจากความเศราโศกแกเรา เอาเถิด การถึงฐานะที่
ปราศจากความเศราโศก ลวงสวนโดยประการทั้งปวงนั่นแล ควรแลวแกเรา
ดังนี้ แลวเริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานเลย. สมดังคําที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนพราหมณ ผูค งแกเรียน ทรงจํามนต
รูจ บไตรเพท ยืนอยูที่กลางแจง ไดเห็นพระผูมีพระ
ภาคเจา ผูนําของโลก เสด็จเที่ยวอยูในปา ดังราชสีห
ไมทรงสะดุงกลัว ดังพระยาเสือโครง ทรงแสวงหา
คุณอันใหญหลวง ดังชางกุญชรมาตังคะ ซับมัน ๓
ครั้ง เราจึงหยิบเอาดอกไมซึกโยนขึ้นไป (บูชา) ใน
อากาศ ดวยพุทธานุภาพ ดอกไมซึกทั้งหลายแวดลอม
อยูโดยประการทั้งปวง พระสัพพัญูมหาวีระผูนําของ
โลก ทรงอธิษฐานวา จงเปนหลังคาดอกไมโดยรอบ
ชนทั้งหลายไดบูชาพระนราสภ ในลําดับนั้น แผน
ดอกไมนั้น มีขั้วขางใน มีดอกขางนอก เปนเพดาน
บังรมอยูตลอด ๗ วัน แลวหายไปจากที่นั้น เราได
เห็นความอัศจรรยอันไมเคยมี นาขนพองสยองเกลา
นัน้ แลว ยังจิตใหเลื่อมใสในพระสุคตเจา ผูเปนนายก
ของโลก ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราอันกุศลมูลตักเตือนแลว ไมไดเขาถึงทุคติเลย ตลอดแสนกปะ ในกัป
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ที่ ๑๕,๐๐๐ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๒๕ พระองค
มีพระนามเหมือนกันวา วีตมลาสะ มีพลมาก. เรา
เผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว คิดวา คําสอนของมารดานี้
แหละ เปนขอสับแหงการบรรลุพระอรหัต ดังนี้แลว ไดกลาวซ้ําคาถานั้น
แล.
จบอรรถกถากัสสปเถรคาถา
๓. สีหเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสีหเถระ
[๒๒๐] ไดยนิ วา พระสีหเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนสีหะ ทานจงอยาประมาท อยาเกียจคราน
ทั้งกลางคืนและกลางวัน จงอบรมกุศลธรรมใหเกิดขึ้น
จงละฉันทราคะ ในอัตภาพเสียโดยเร็วพลันเถิด.

อรรถกถาสีหเถรคาถา
คาถาของทานพระสีหเถระ เริ่มตนวา สีหปฺปมตฺโต วิหร. เรือ่ งราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนั้น เปนผูมีอธิการอันการทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา อัตถทัสสี
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ในที่สุดแหงกัปที่ ๑๑๘ แตภัทรกัปนี้ เกิดในกําเนิดกินนร เปนผูมีดอกไมเปน
ภักษา เปนผูกินดอกไม พักอยูริมฝงแมน้ําจันทภาคา เห็นพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปทางอากาศ มีจิตเลื่อมใส มีความประสงคจะบูชา ไดยืนประคองอัญชลี
อยูแลว พระผูมีพระภาคเจา ทรงทราบอัธยาศัยของเขา จึงเสด็จลงจากอากาศ
ประทับนั่งโดยบัลลังก ที่โคนไมตนหนึ่ง กินนร บดแกนจันทน แลวทําการ
บูชาดวยกลิน่ แหงไมจันทน และดวยดอกไมทั้งหลาย ถวายบังคม กระทํา
ประทักษิณแลวหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เกิดในตระกูลเจามัลละในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา สีหะ. สีหกุมารเห็น
พระผูมีพระภาคเจาแลว มีใจเลื่อมใส ถวายบังคม แลวนั่งอยู ณ สวนขางหนึ่ง
พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแลว ทรงแสดงธรรม เขาฟงธรรมแลว
ไดมีจิตศรัทธา บวชแลว เรียนกรรมฐาน อยูในปา. จิตของทานวิ่งพลาน
ไปในอารมณตาง ๆ ไมมีอารมณเปนหนึ่ง จึงไมอาจยังประโยชนตนใหสําเร็จได
พระศาสดาทรงเห็นดังนั้นแลว ประทับยืนในอากาศ โอวาทดวยพระคาถาวา
ดูกอนสีหะ ทานจงอยาประมาท อยาเกียจคราน
ทั้งกลางคืนและกลางวัน จงอบรมกุศลธรรมใหเกิดขึ้น
จงละฉันทราคะ ในอัตภาพเสียโดยเร็วพลันเถิด ดังนี้.
ในเวลาจบพระคาถา ทานเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เวลานั้นเราเปนกินนร อยูที่ฝงแมน้ํา จันทภาคา
และเรามีดอกไมเปนภักษา เปนผูกินดอกไม ก็พระผูม ีพระภาคเจา พระนามวา อัตถทัสสี เชษฐบุรษุ
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ของโลก ประเสริฐกวานรชน เสด็จเหาะไปบนยอดปา
ดังพระยาหงสในอัมพร (เรากลาววา) ขอความนอบนอมจงมี แดพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย จิตของ
พระองคบริสทุ ธิ์ดี พระองคมีสีพระพักตรผองใส พระผูมีพระภาคเจา ผูมีปญญาดังแผนดิน มีเมธาดี เสด็จ
ลงจากอากาศ ทรงปูลาดผาสังฆาฏิแลว ประทับนัง่
โดยบัลลังก เราถือเอาแกนจันทนหอมไปในสํานัก
พระชินเจา เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดบูชาพระพุทธเจา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา เชษฐบุรษุ ของ
โลก ประเสริฐกวานระ ยังความปราโมทยใหเกิดแลว
บายหนากลับไปทางทิศอุดร ในกัปที่ ๑๑๘ แตกัปนี้
เราไดบูชาพระพุทธเจาดวยแกนจันทนใด ดวยการ
บูชานั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
ในกัปที่ ๑,๔๐๐ แตกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓
พระองค มีพระนามวา โรหิณี มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระคาถาวา สีหปฺปมตฺโต เปนตนอันใด ที่พระผูมีพระภาคเจา
ตรัสแลวโดยเปนโอวาท บทวา สีหะ ในคาถานั้น เปนคําเรียกชื่อของ
พระเถระนั้น.
บทวา อปฺปมตฺโต วิหร ความวา ทานจงเปนผูเวนจากความ
ประมาทดวยการไมอยูปราศจากสติ คือเปนผูประกอบไปดวยสติและสัมปชัญญะ
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ในทุก ๆ อิริยาบถอยูเถิด. บัดนี้ เพื่อจะทรงแสดงอัปปมาทวิหารธรรมนั้น
พรอมทั้งผลโดยสังเขป พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสคํามีอาทิวา รตฺตินฺทิว ดังนี้.
ใจความของบทนั้นมีดังนี้ เธออยาเกียจคราน คือ อยาลืมสติ ไดแก จงเปน
ผูปรารภความเพียร ดวยสามารถแหงสัมมัปปธานมีองค ๔ โดยนัยที่ทานกลาว
ไววา จงยังจิตใหบริสุทธิ์จากอาวรณียธรรม (ธรรมเปนเครื่องกางกั้นความดี)
ดวยการจงกรม ดวยการนั่ง ดังนี้ แลวจงยังธรรมคือสมถะและวิปสสนาอันเปน
กุศล และยังโลกุตรธรรมใหเห็นแจง คือ ใหบังเกิด ไดแก ใหเจริญอีกดวย
ก็ครั้นใหเจริญอยางนี้แลว จงละฉันทราคะในอัตภาพเสียโดยพลัน คือ จงละ
รางกายอันไดแกอัตภาพของทานโดยพลัน คือ โดยไมเนิ่นชาดวยการละฉันทราคะ อันเนื่องแลวในอัตภาพนั้น เสียกอนเปนปฐม ก็ครั้นเปนอยางนี้แลว
จักละ (ฉันทราคะ) ได ดวยการดับสนิทแหงจิตดวงหลัง และโดยไมมีสวน
เหลือไดในภายหลัง ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณ
พระอรหัตผล ไดกลาวย้ําอยูแตคาถานั้นเทานั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาสีหเถรคาถา
๔. นีตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนีตเถระ
[๒๒๑] ไดยินวา พระนีตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
คนโงเขลา มัวแตนอนหลับตลอดทั้งคืน และ
คลุกคลีอยูในหมูชนตลอดวันยังค่ํา เมื่อไรจักทําที่สุด
แหงทุกขไดเลา.
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อรรถกถานีตเถรคาถา
คาถาของทานพระนีตเถระ เริ่มตนวา สพฺพรตฺตึ สุปตฺวาน. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เปนพราหมณชื่อวา สุนันทะ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ สอนมนตกะพราหมณ
หลายรอยคน บูชายัญ ชื่อวา วาชเปยฺยะ พระผูมีพระภาคเจา เมื่อจะทรง
อนุเคราะหพราหมณนั้น เสด็จไปสูที่บูชายัญ แลวเสด็จจงกรมในอากาศ
พราหมณเห็นพระศาสดาแลวมีใจเลื่อมใส ใหศิษยทั้งหลายนําดอกไมมาแลว
โยนขึ้นไปในอากาศ ทําการบูชาแลว ดวยพุทธานุภาพ ที่นั้นและพระนคร
ทั้งสิ้น ไดเปนประดุจถูกคลุมไวดวยแผนผา คือ ดอกไม. มหาชนตางเสวยปติ
โสมนัสอยางโอฬารในพระศาสดา.
ดวยกุศลกรรมนั้น สุนันทพราหมณ ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา นีตะ. เขาถึงความเปนผูรูแลว คิดวา สมณศากยบุตร
เหลานี้มีศีลสะอาด มีมรรยาทงาม บริโภคโภชนะอยางดี อยูในเสนาสนะที่อับลม
เราอาจบวชแลวอยูในเสนาสนะเหลานี้ได โดยสบายดังนี้ จึงบวชดวยปรารถนา
ความสบาย เรียนกรรมฐานในสํานักของพระศาสดา แลวมนสิการ
กรรมฐานได ๒-๓ วันเทานั้น ก็ละทิ้งกรรมฐานนั้น ฉันเต็มตามตองการ
จนรางกายไมเรียกรองหาอาหาร ยินดีในการคลุกคลีดวยหมูวันยังค่ํา ยังเวลา
ใหลวงไป ดวยการสนทนากันดวยเรื่องไรสาระ แมในเวลากลางคืน ก็ถูก
ถีนมิทธะครอบงํา นอนหลับคืนยังรุง พระศาสดาทรงตรวจดูความสุกงอม
แหงเหตุของเธอแลว เมือ่ จะทรงประทานโอวาท ไดตรัสพระคาถาวา
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คนโงเขลา มัวแตนอนหลับตลอดทั้งคืน และ
คลุกคลีอยูในหมูชนตลอดวันยังค่ํา เมือ่ ไรจักทําที่สุด
แหงทุกขไดเลา.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สพฺพรตฺตี ไดแก ตลอดคืนทั้งสิ้น.
บทวา สุปตฺวาน แปลวา นอนหลับแลว. อธิบายวา ไมขวนขวาย
ความตื่น ที่ทานกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา ชําระจิตใหบริสุทธิ์ จากอาวรณียธรรม
โดยการจงกรม โดยการนั่ง ตลอดปฐมยามแหงราตรี ดังนี้ แลวกาวลงสู
ความหลับ แมในยามทั้ง ๓ แหงราตรีทั้งสิ้น.
บทวา ทิวาแปลวา ทั้งวัน อธิบายวา ตลอดสวนแหงวันทั้งสิ้น.
บทวา สงฺคณิเกความวา การมั่วสุมกับบุคคลผูมากไปดวยความ
มั่นคงทางกาย ดวยการสนทนากันดวยเรื่องไรสาระ. ชื่อวา การคลุกคลี ผูที่ยนิ ดี
คือ อภิรมยในการคลุกคลีนั้น ไดแก ผูที่ยังไมขาดความพอใจในการคลุกคลี
นั้น ทานกลาววายินดีแลวในการคลุกคลี. บาลีวา สงฺคณิการโต ดังนี้ก็มี.
บทวา กุทาสฺสุ นาม เทากับ กุทา นาม. บทวา อสฺสุ เปน
นิบาต. อธิบายวา ไดแก ในกาลชื่อไร ? บทวา ทุมฺเมโธ ไดแก คน
ไมมีปญญา. บทวา ทุกฺขสฺส ไดแก ทุกขในวัฏฏะ.
บทวา อนฺต แปลวา ซึ่งที่สุด. อธิบายวา เมื่อไรจักกระทํา
การไมเขาไปยึดมั่นได โดยสวนเดียวเลา คือ การกระทําที่สุดแหงทุกข ยอม
ไมมีแกคนเชนนี้ . บาลีวา ทุมฺเมธ ทุกฺขสฺสนฺต กริสฺสิ ดังนี้กม็ ี.
ก็เมื่อพระศาสดาตรัสพระคาถาอยางนี้แลว พระเถระเกิดความสลดใจ
เริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เราเปนพราหมณ มีนามวา สุนันทะ ผูรูจบมนต
เปนผูคงแกเรียน เปนผูควรขอ ไดบชู ายัญ ชื่อวา
วาชเปยยะ ในกาลนั้น พระผูมีพระภาคเจาพระนาม
วา ปทุมุตตระ ผูทรงรูแจงโลก ผูเลิศ เปนพระฤาษี
ประกอบดวยพระกรุณา ทรงเอ็นดูหมูชน เสด็จจงกรม
อยูในอากาศ พระสัพพัญูสัมพุทธเจา ผูเปนนายก
ของโลก เสด็จจงกรมแลว ทรงแผเมตตาไปในบรรดา
สัตว หาประมาณมิได ไมมีอุปธิ พราหมณผูรูจบมนต
เด็ดดอกไมที่ขั้วแลว ประชุมศิษยทั้งหมด ใหศิษย
ชวยกันโยนดอกไมขึ้นไปในอากาศ ในกาลนั้น หลังคา
ดอกไม ไดมีตลอดทั่วพระนครไมหายไป ตลอด ๗ วัน
ดวยพุทธานุภาพ ดวยกุศลมูลนั้น พราหมณผูรูจบมนต
ไดเสวยสมบัติแลว กําหนดรูอาสวะทั้งปวง ขามโลก ๓
และตัณหาไดแลว ในกัปที่ ๑,๑๐๐ แตภัทรกัปนี้ ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย ๓๕ พระองค มีพระนาม
เหมือนกันวา อัมพรังสสะ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อพยากรณพระอรหัตผล
ก็ไดกลาวย้ําซ้ําพระคาถานั้นแล.
จบอรรถกถานีตเถรคาถา
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๕. สุนาคเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุนาคเถระ
[๒๒๒] ไดยินวา พระสุนาคเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ผูฉลาดในการถือเอา ซึ่งนิมิตแหงภาวนาจิต
เสวยรสแหงวิเวก เพงฌาน ฉลาดในการรักษากรรมฐาน
มีสติตั้งมั่น พึงบรรลุนิรามิสสุขอยางแนนอน.
อรรถกถาสุนาคเถรคาถา
คาถาของทานพระสุนาคเถระ เริ่มตนวา จิตฺตนิมติ ฺตสฺส โกวิโท.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอนๆ
เขาไปสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดในตระกูล
พราหมณ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี ในกัปที่
๓๑ แตภัทรกัปนี้ เจริญวัยแลว เปนผูถึงฝงแหงไตรเพท อยูในอาศรม
ใกลชฏั ปา สอนมนตกะพราหมณ ๓,๐๐๐ คน. ครั้นวันหนึ่ง เมื่อเขาเห็น
พระศาสดาจึงตรวจดูพระลักษณะแลวรายมนตสําหรับทํานายลักษณะ ก็บังเกิด
ความเลื่อมใสอยางโอฬาร ปรารภพระพุทธญาณวา ผูประกอบดวยลักษณะ
เชนนี้ จักเปนพระพุทธเจาผูพิชิตมาร มีพระญาณหาที่สุดมิได ดังนี้.
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ดวยจิตที่เลื่อมใสนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง ใน
นาลกคาม ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา สุนาคะ. เขาเปนสหายครั้งเปน
คฤหัสถของพระธรรมเสนาบดี ไปสูส ํานักของพระเถระ ฟงธรรมแลวตั้งอยู
ในทัสสนภูมิ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ภูเขาชื่อวา วสภะ มีอยูในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต
ที่เชิงเขาวสภะนั้น มีอาศรมที่เราสรางไวในกาลนั้น
เราเปนพราหมณบอกมนตกะศิษยประมาณ ๓,๐๐๐ เรา
สัง่ สอนศิษยเหลานั้นแลว เขาอยู (ในที่สงัด ) ณ ที่
สมควรขางหนึ่ง แสวงหาพุทธเวท มีจิตเลื่อมใสใน
พระญาณ ครั้นเรายังจิตใหเลื่อมใสในพระญาณแลว
นัง่ คูบัลลังกอยูบนเครื่องลาดหญา กระทํากาลกิริยา
ณ ที่นั้น ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดสัญญาใด
ในกาลนั้น ดวยสัญญานั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงสัญญาในพระญาณ ในกัปที่ ๒๗ แตภัทรกัปนี้
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช พระนามวา สิรธิ ร
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ดวยประกาศการแสดงธรรมของภิกษุทั้งหลาย ไดกลาวคาถาวา
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ผูฉลาดในการถือเอาซึ่งนิมิต แหงภาวนาจิต
เสวยรสแหงวิเวก เพงฌาน ฉลาดในการรักษากรรมฐาน
มีสติตั้งมั่น พึงบรรลุนิรามิสสุขอยางแนนอน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺตนิมิตฺตสฺส โกวิโท ความวา
ผูฉลาดในการถือเอาซึ่งนิมิตแหงภาวนาจิต คือฉลาดในการถือเอาซึ่งจิตนิมิต
อันควรแกการยกยองเปนตน อยางนี้วา พึงยกยองจิตในสมัยนี้ พึงใหจิต.
ราเริงในสมัยนี้ พึงวางเฉยในสมัยนี้ ดังนี้.
บทวา ปวิเวกรส วิชานิย ความวา รูรสแหงจิตวิเวก อันยัง
กายวิเวกใหเจริญแลว อธิบายวา เสวยวิเวกสุข. ทานอธิบายวา ไดแกดมื่
วิมุตติรส. บทวา ณาย ไดแก เพงดวยอารัมมณูปนิชฌานกอน และเพง
ดวยลักขณูปนิชฌานในภายหลัง.
บทวา นิปโก ไดแก ฉลาดในการบริหารกรรมฐาน.
บทวา ปติสฺสโต ไดแก เขาไปตั้งสติไว.
บทวา อธิคจฺเฉยฺย สุข นิรามิส ความวา ตั้งอยูแลวในสุขอัน
เกิดแตจิตวิเวก อันจะพึงไดดวยความเปนผูฉลาดในสมถนิมิตเปนตนอยางนี้
เปนผูมีสติ มีสัมปชัญญะ เพงอยูดวยวิปสสนาฌานนั่นแล พึงบรรลุ คือพึง
เขาไปถึงพรอม ซึ่งนิพพานสุขและผลสุข อันชื่อวาไมมีอามิส เพราะไมเจือปน
ดวยอามิสคือกาม และอามิสคือวัฏฏะ.
จบอรรถกถาสุนาคเถรคาถา
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๖. นาคิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระนาคิตเถระ
[๒๒๓] ไดยินวา พระนาคิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ในลัทธิแหงเดียรถีย ภายนอกพระศาสนานี้ ยอม
ไมมีทางไปสูพระนิพพาน เหมือนอริยอัฏฐังคิกมรรค
นีเ้ ลย พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระบรมครู ทรงพร่ําสอนภิกษุสงฆดวยพระองคเอง เหมือนดังทรง
แสดงผลมะขามปอม ในฝาพระหัตถ ฉะนั้น.
อรรถกถานาคิตเถรคาถา
คาถาของทานพระนาคิตเถระ เริ่มตนวา อิโต พหิทฺธา ปุถุอฺวาทิน. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เปนพราหมณชื่อวา นารทะ ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ วันหนึง่ นั่งอยูในโรง
เห็นพระผูมีพระภาคเจา อันภิกษุสงฆแวดลอมแลวเสด็จไป มีใจเลื่อมใส
ชมเชยดวยคาถา ๓ คาถา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ
ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา นาคิตะ เมื่อพระผูมี
พระภาคเจา ประทับอยูใ นพระนครกบิลพัสดุ เขาฟงมธุปณฑิกสูตร ไดมี
ศรัทธาจิตบวชแลว เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
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เรานั่งอยูในโรงอันกวางใหญ ไดเห็นพระผูมี
พระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูเปนนายก
ของโลก ผูมีอาสวะสิ้นแลว ผูบรรลุพลธรรม แวดลอม
ดวยภิกษุสงฆ. ภิกษุสงฆประมาณหนึง่ แสน ผูบรรลุ
วิชชา ๓ ไดอภิญญา ๖ มีฤทธิ์มาก แวดลอมพระพุทธเจา ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส ในมนุษยโลก
พรอมทั้งเทวโลก ไมมอี ะไรเปรียบ ในพระญาณของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด ใครไดเห็นพระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ผูมีพระญาณไมสิ้นสุด
แลว จะไมเลือ่ มใสเลา ชนทั้งหลายไมสามารถเพื่อ
กําจัดพระสัมพุทธเจาพระองคใด ผูท รงแสดง
ธรรมกาย และผูเปนบอเกิดแหงพระรัตนตรัยอยาง
เดียวได ใครเลาเห็นพระสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลว
จะไมเลื่อมใส พราหมณนามวา นารทะ ผูมใี จภักดี
ชมเชยพระสัมพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผูไม
พายแพ ดวยคาถาทั้ง ๓ เหลานี้ ดวยจิตที่เลื่อมใส
และดวยการกลาวชมเชยพระสัมพุทธเจานั้น เราไม
เขาถึงทุคติตลอดแสนกัป ในกัปที่ ๓,๐๐๐ แตภัทรกัปนี้
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย พระนามวา
สุมิตตะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว อาศัยความที่เทศนาของพระศาสดาเปนของจริง และความที่พระธรรมกระทําสัตวใหพนทุกข เปนผูมีปติ
และโสมนัสเกิดแลว เมือ่ จะเปลงอุทาน อันแผซานไปดวยกําลังแหงปติ ได
กลาวคาถาวา
ในลัทธิแหงเดียรถีย ภายนอกพระศาสนานี้
ยอมไมมีทางไปสูพระนิพพาน เหมือนอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เลย พระผูมีพระภาคเจาผูเปนพระบรมครู
ทรงพร่ําสอนภิกษุสงฆดวยพระองคเอง เหมือนดัง
ทรงแสดงผลมะขามปอม ในฝาพระหัตถ ฉะนัน้
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิโต พหิทธฺ า ความวา ในศาสนาอื่น
จากพระพุทธศาสนานี้. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา (ในลัทธิ) แหงเดียรถีย
ภายนอก อธิบายวา ไดแกเดียรถียตา ง ๆ.
บทวา มคฺโค น นิพฺพานคโม ขถา อย ความวา ทางอัน
ประกอบดวยองค ๘ อันประเสริฐนี้ ชื่อวาเปนทางไปสูพระนิพพาน คือยังสัตว
ใหถึงพระนิพพาน เพราะเปนทางที่ไปพระนิพพานไดทางเดียว ฉันใด มรรค
ที่จะใหถึงพระนิพพานก็ฉันนั้น ยอมไมมีในลัทธินอกพระพุทธศาสนา เพราะ
เปนมรรคที่เจาลัทธิอื่น ไมใชพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศไว. ดวยเหตุนั้น
พระผูมพี ระภาคเจาจึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สมณะมีในพระธรรมวินัยนี้
เทานั้น สมณะที่ ๒ สมณะที่ ๓ สมณะที่ ๔ ก็มใี น
ธรรมวินัยนี้ ลัทธิอื่นวางจากสมณะผูรู ดังนี้.
บทวา อิติ แปลวา อยางนี้. บทวา อสฺสุ เปนเพียงนิบาต.
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บทวา สงฺฆ ไดแก ภิกษุสงฆ นี้เปนการแสดงอยางอุกฤษฏ เหมือน
อยางในประโยควา สตฺถา เทวมนุสสาน (เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย). อีกอยางหนึ่ง บทวา สงฺฆ เปนสมูหนาม (ชื่อที่กลาวรวม) อธิบาย
วาไดแกชนที่เปนเวไนยสัตว.
บทวา ภควา ความวา ชือ่ วา ภควา ดวยเหตุทั้งหลาย มีความ
เปนผูมีโชคเปนตน นี้เปนความสังเขปในบทวา ภควา นี้. สวนความพิสดาร
พึงทราบโดยนัยดังกลาวแลว ในอรรถกถาอิติวุตตกะ ชื่อวา ปรมัตถทีปนี.
บทวา สตฺถา ความวา ชื่อวา ศาสดา ดวยอรรถวา ทรงสั่งสอน
ดวยประโยชนในปจจุบัน ประโยชนในสัมปรายิกภพ และประโยชนอยางยิ่ง
คือพระนิพพาน ตามสมควร.
บทวา สย แปลวา ดวยพระองคเองทีเดียว. ก็ในคาถานี้มีอธิบายวา
พระศาสดา คือพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย ทรงบันลือพระสีหนาทวา
อริยมรรคอันจะยังสัตวใหไปสูพระนิพพาน มีองค ๘ ดวยสามารถแหงองค
ทั้งหลาย ๘ มีสัมมาทิฏฐิเปนตน สงเคราะหดวยขันธ ๓ มีศลี ขันธเปนตน มีอยู
ในศาสนาของเราฉันใด ขึ้นชื่อวามรรค ยอมไมมีในลัทธิภายนอก ฉันนัน้
ดังนี้ เปนผูรูดวยพระสยัมภูญาณเองทีเดียว หรือเปนผูอันพระมหากรุณา
ตักเตือนแลว เองทีเดียว ยอมทรงพร่ําสอน คือกลาวสอนภิกษุสงฆคือชุมนุม
แหงเวไนยสัตว ดวยสมบัติคือการยักยายพระธรรมเทศนาของพระองค ดุจ
ทรงแสดงมะขมปอมในฝาพระหัตถ ฉะนั้น ฉะนี้แล.
จบอรรถกถานาคิตเถรคาถา
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๗. ปวิฏฐเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปวิฏฐเถระ
[๒๒๔] ไดยนิ วา พระปวิฏฐเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเห็นเบญจขันธ ตามเปนจริงไดแลว ทําลาย
ภพทั้งปวงไดแลว ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ภพใหม
ไมม.ี
อรรถกถาปวิฏฐเถรคาถา
คาถาของทานพระปวิฏฐเถระ เริ่มตนวา ขนฺธา ทิฏ า ยถาภูต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ กระทําบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไว ในภพนั้น ๆ (เกิด)
เปนดาบสนามวา เกสวะ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
อัตถทัสสี วันหนึ่งเขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรมแลว มีใจเลื่อมใส ถวาย
อภิวาท ประคองอัญชลี กระทําประทักษิณแลวหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญไวมาก ทอง
เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย แลวเกิดในตระกูล
พราหมณ ณ มคธรัฐ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถึงความเปนผูรูโดยลําดับ บวช
เปนปริพาชก เพราะความเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ ศึกษาสิ่งที่
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ควรศึกษาในลัทธินั้น ฟงความที่อุปติสสปริพาชก และโกลิตปริพาชก
บวชแลวในพระพุทธศาสนา คิดวา ธรรมดาทานทั้ง ๒ แมนนั้ เปนผูมีปญญา
มาก บวชแลวในที่ใดก็ตาม ที่นั้นชะรอยจะประเสริฐเปนแน ดังนี้แลว ไปสู
สํานักของพระศาสดา ฟงธรรมแลวไดมีศรัทธาจิต บวชแลว. พระศาสดา
ตรัสบอกวิปสสนาแกทาน. ทานปรารภวิปสสนา แลวไดกระทําใหแจงพระ
อรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
ชนทั้งหลาย รูจักเราวา เกสวะ โดยนามชื่อวา
นารทะ เราแสวงหากุศลและอกุศลอยู ไดไปสูสํานัก
ของพระพุทธเจา ผูเปนมหามุนี พระนามวา อัตถทัสสี
ทรงมีจิตเมตตา ประกอบดวยพระกรุณา พระองค
ผูมีพระจักษุ เมื่อทรงปลอบสัตวทั้งหลายใหเบาใจ
ทรงแสดงธรรมอยู เรายังจิตของตนใหเลื่อมใสประนม
กรอัญชลี บนเศียรเกลา ถวายบังคมพระศาสดา บาย
หนากลับไปยังทิศปจฉิม ในกัปที่ ๑,๗๐๐ แตภัทรกัป
นี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช เปนใหญในแผนดิน
พระนามวา อมิตตตาปนนะ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อพยากรณพระอรหัตผล ได
กลาวคาถาวา
เราเห็นเบญจขันธ ตามเปนจริงไดแลว ทําลาย
ภพทั้งปวงไดแลว ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหม
ไมมี ดังนี้.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 418

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ขนฺธา ไดแก อุปาทานขันธ ๕ อธิบาย
วา อุปาทานขันธ ๕ เหลานั้น อันพระโยคาวจรพึงเห็นแจง โดยการเขา
ไปกําหนดหมายวิปสสนา และดวยสามารถแหงการรอบรู ดวยญาตปริญญา
เปนตน.
บทวา ทิฏฐา ยถาถูต ความวา เห็นแลวโดยไมผิดพลาด โดย
นัยมีอาทิวา นี่ทุกข ดังนี้ ดวยมรรคปญญา อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา.
บทวา ภวา สพฺเพ ปทาลิตา ความวา กรรมภพ และอุบัติภพ
ทั้งปวง มีกามภพเปนตน อันเราทําลายแลว คือกําจัดแลว ดวยศาสตราคือ
มรรคญาณ. อธิบายวา กรรมภพ และอุบัติภพ ยอมชื่อวา เปนอันเราทํา
ลายแลว ดวยการทําลายกิเลสได นัน่ เอง. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา
ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ดังนี้. ความของคาถานั้น ขาพเจา
กลาวไวในหนหลังแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาปวิฏฐเถรคาถา
๘. อัชชุนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอัชชุนเถระ
[๒๒๕] ไดยินวา พระอัชชุนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราอาจยกตนจากน้ํา คือ กิเลส ขึ้นบนบก คือ
พระนิพพพานได เหมือนคนที่ถูกหวงน้ําใหญพัดไปแลว
ยกตนขึ้นจากน้ํา ฉะนั้น เราแทงตลอดสัจจะ ทั้งหลายแลว.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 419

อรรถกถาอัชชุนเถรคาถา
คาถาของทานพระอัชชุนเถระ เริ่มตนวา อสกฺขึ วต อตฺตาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศล อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ บังเกิด
ในกําเนิดราชสีห ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา วิปสสี
วันหนึ่ง เห็นพระศาสดาประทับนั่ง ณ โคนไมตนหนึ่งในปา คิดวา พระ
ศาสดาพระองคนี้แล เปนผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง เปนบุรุษผูสีหะในกาลนี้
ดังนี้แลว เปนผูมีใจเลื่อมใส หักกิ่งรังที่มีดอกบานสะพรั่ง แลวบูชาพระศาสดา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลเศรษฐี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา อัชชุนะ. เขาถึงความ
เปนผูรูแลว เปนผูมีความสนิทสนมกับพวกนิครนถ บวชใน (ลัทธิ) นิครนถ
แตในเวลาที่ยังเล็กอยูนั่นแล ดวยคิดวา เราจักบรรลุอมตธรรมดวยอุบายอยางนี้
เมื่อไมไดสาระในลัทธินนั้ เห็นยมกปาฏิหาริย ไดมีศรัทธาจิตแลว บวชใน
พระศาสนา ปรารภวิปสสนา ไดเปนพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เวลานัน้ เราเปนราชสีห พระยาเนื้อมีสกุล เรา
แสวงหาหวงน้ําแหงภูเขา ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูเปนนายกของโลก จึงดําริวา พระมหาวีรเจาพระองคนี้ ยอมยังมหาชนใหดับเข็ญ อยูเย็นเปนสุขได
ถาเชนนั้น เราพึงเขาไปเฝาพระองค ผูประเสริฐกวา
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เทวดา ผูองอาจกวานระเถิด เราจึงหักกิ่งรัง แลวนํา
เอาดอกมาพรอมดวยกระออมน้ํา เขาไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว ไดถวายดอกรังอันงามในกัปที่
๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราบูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด
ดวยการบูชานี้ เราไมรจู ักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายดอกไม และในกัปที่ ๙ แตภัทรกัปนี้ ได
เปนพระเจาจักรพรรดิ ๓ พระองค มีนามวา วิโรจนะ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อเปลงอุทานดวยกําลังแหง
ปติ อันเกิดจากการบรรลุความสุขอันยอดเยี่ยม ไดกลาวคาถาวา
เราอาจยกตนจากน้ํา คือ กิเลส ขึ้นบนบก คือ
พระนิพพานได เหมือนคนที่ถูกหวงน้ําใหญพัดไปแลว
ยกตนขึ้นจากน้ํา ฉะนี้ เราแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย
แลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสกฺขึ แปลวา เราสามารถ. ศัพทวา
วต เปนนิบาต ใชในการแสดงความอัศจรรย. เพราะวา การแทงตลอด
อริยสัจนี้ พึงเปนสิ่งนามหัศจรรย. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอจะสําคัญความขอนี้เปนไฉน ? อยางไหนจะทําได
ยากกวากัน หรือจะทําใหเกิดขึ้นไดยากกวากัน คือ การแทงปลายขนทราย
ดวยปลายขนทราย ที่แบงออกแลวเปน ๗ สวน ดังนี้.
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บทวา อตฺตาน ทานกลาวหมายถึงจิตที่เปนไปในภายในอันแนนอน
เพราะไมมีสภาพอื่น ที่จะเปนอัตตา. บทวา อุทฺธาตุ แปลวา เพื่อยกขึ้น.
บางแหง ปาฐะ เปน อุทฺธฏ. บทวา อุทกา ไดแก จากน้ํา กลาวคือ
หวงแหงสงสาร. บทวา ถล ความวา สูบกคือพระนิพพาน.
บทวา วุยฺหมาโน มโหโฆว ความวา เหมือนคนที่ลอยไปใน
หวงน้ําใหญ. ทานกลาวอธิบายไวดังนี้ เปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกกระแสน้ําพัด
ลอยไปโดยเร็ว ในหวงน้ําใหญ ทั้งลึก ทั้งกวาง ไมมีเกาะแกงอันเปนแหลง
พักพิง ไดเรือที่มั่นคง แข็งแรง สมบูรณดวยพายและถอ ที่ผูหวังจะชวย
เหลือบางคน นําไปให พึงสามารถเพื่อยกตนขึ้นจากน้ํานั้น คือถึงฝงโดยงาย
ทีเดียวฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ลอยไปดวยกําลังแหงอภิสังขาร คือ
กิเลส ในหวงน้ําใหญคือสงสาร ไดเรือคืออริยมรรค อันเขาถึงสมถะ และ
วิปสสนา อันพระบรมศาสดาทรงนําไปมอบให สามารถเพื่อจะยกตนขึ้นจาก
น้ําคือกิเลสนั้น คือเพื่อบรรลุถึงฝง คือพระนิพพาน เปนสิง่ นาอัศจรรย.
พระเถระกลาววา เราแทงตลอดสัจจะทั้งหลาย ดังนี้ เพื่อแสดงถึงความ
สามารถตามที่ตนไดแสดงแลว. ประกอบความวา เพราะเหตุที่เราแทงตลอด
อริยสัจ ๔ มีทุกขสัจเปนตน ดวยการแทงตลอดดวยการกําหนดรู การละ
การทําใหแจง และการเจริญ คือไดรูแลวดวยอริยมรรคญาณ ฉะนั้น เราจึง
อาจเพื่อยกตนขึ้นจากน้ํา คือ กิเลส สูบก คือ พระนิพพาน.
จบอรรถกถาอัชชุนเถรคาถา
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๙. เทวสภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเทวสภเถระ
[๒๒๖] ไดยนิ วา พระเทวสภะถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กามราคะเพียงดังเปลือกตม และฉันทราคะ
เพียงดังหลม เราขามพนแลว เราเวนทิฏฐิราคะเพียง
ดังบาดาลแลว เราพนจากโอฆะ และกิเลสเครื่อง
รอยรัด ทั้งกําจัดมานะหมดสิ้นแลว.
อรรถกถาเทวสภเถรคาถา
คาถาของทานพระเทวสภเถระ. เริ่มตนวา อุตฺติณฺณา ปงฺกปลิปา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูม ีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
กําเนิดแหงพรานผูฆาสัตว ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
สุขี วันหนึ่ง เห็นพระศาสดาแลว เปนผูมีใจเลื่อมใส ไดนอมผลมะหาดไปถวาย.
เพื่อจะเจริญศรัทธาปสาทะของเขา พระศาสดาจึงทรงเสวยผลมะหาดนั้น. เขา
เปนผูมีจิตเลื่อมใสเกินประมาณ ดวยการเสวยผลมะหาดนั้น เขาไปเฝาตาม
กาลเวลา ทําจิตใหเลื่อมใสแลว.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาเกิดในเทวโลก กระทําบุญไวมาก ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนโอรสของพระราชา ทรงพระนามวา มณฑลิกะ องคหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ดํารงอยูในราชสมบัติ
แตในเวลาที่ยังทรงพระเยาวทีเดียว เสวยความสุขในราชสมบัติ ทรงพระชราภาพ เขาไปเฝาพระศาสดาแลว พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกทาวเธอ.
พระองคฟงธรรมแลว ไดมีศรัทธาจิต เกิดความสลดพระทัย สละราชสมบัติ
ทรงผนวช แลวเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ในกาลนัน้ เราเปนพรานเที่ยวฆาสัตวอื่นเปน
อันมาก สําเร็จการนอนอยูที่เงื้อมเขาไมไกลพระศาสดาพระนามวา สุขี เราเห็นพระพุทธเจาผูเปน
อัครนายกของโลก ทั้งเวลาเย็นเวลาเชา ก็เราไมมี
ไทยธรรม สําหรับถวายแดศาสดาผูจอมประชา ผูคงที่
เราไดถือเอาผลมะหาดไปสูสํานักพระพุทธเจา พระผูมีพระภาคเจา เชษฐบุรุษของโลกผูประเสริฐกวานระ
ทรงรับ ตอแตนั้น เราไดถือเอาผลมะหาด ไปบําเรอ
พระองคซึ่งเปนผูนําที่วิเศษ ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น
เราไดทํากาลกิริยา ณ ที่นนั้ เอง ในกัปที่ ๓๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลมะหาดใด ดวยกรรมนัน้
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายผลไม ใน
กัปที่ ๑๕ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓
พระองค มีพระนามวา ปยาลิน สมบูรณดวย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 424

แกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว บังเกิดความโสมนัสดวย
สามารถแหงการพิจารณาถึงกิเลสที่ละแลว เมื่อจะเปลงอุทานไดกลาวคาถาวา
กามราคะเพียงดังเปลือกตม และฉันทราคะ
เพียงดังหลม เราขามพนแลว เราเวนทิฏฐิราคะเพียง
ดังบาดาลแลว เราพนจากโอฆะและกิเลสเครื่องรอยรัด ทั้งกําจัดมานะหมดสิน้ แลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุตฺติณฺณา ความวา กาวลวงพนไปแลว.
บทวา ปงฺกปลิปา ไดแก ทั้งเปลือกตม และทั้งหลม. เปลือกตมโดยปกติ
ทานเรียกวา ปงกะ เปลือกตมใหญทั้งลึกทั้งกวาง ทานเรียกวา ปลิปะ แต
ในคาถานี้ หมายเอาสภาพที่ชื่อวา ปงกะ เพราะเปนดุจเปลือกตม ไดแก
กามราคะ เพราะจิตถูกฉาบทาดวยการเพิ่มใหซึ่งความไมสะอาด (และหมายเอา)
สภาพที่ชื่อวา ปลิปะ เพราะเปนประดุจถูกลูบไล ไดแก ฉันทราคะที่หนาแนน
มีลูกเมียเปนตนเปนอารมณ เพราะถูกฉาบทาดวยของไมสะอาด และเพราะ
ขามพนไดยาก โดยนัยดังกลาวแลว ฉันทราคะเปนตนเหลานั้น เรากาวลวง
แลวโดยประการทั้งปวงดวยพระอนาคามิมรรค เพราะเหตุนั้น พระเถระจึง
กลาววา กามราคะเพียงดังเปลือกตม และฉันทราคะเพียงดังหลม เราขามพนแลว
ดังนี้.
บทวา ปาตาลา ความวา ที่ชื่อวา ปาตาลา เพราะเปนเหมือน
เมืองบาดาล ไดแกประเทศที่ตอเนื่องกันในมหาสมุทร. สวนอาจารยบางพวก
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กลาวนาคพิภพวา บาดาล. แตในคาถานี้หมายเอา สภาพที่ชื่อวาบาดาล
เพราะเปนเหมือนเมืองบาดาล ดวยอรรถวา จับตองไมได ทําใหเกิดแตก
หมูคณะ และขามไดโดยยาก ไดแก ทิฏฐิทั้งหลาย. ก็ทิฏฐิเหลานั้นอันเรา
เวนแลว คือตัดขาดแลว โดยประการทั้งปวง โดยการไดบรรลุปฐมมรรค
นั่นเทียว เพราะเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา เราเวนทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาล
แลว ดังนี้.
บทวา มุตฺโต โอฆา จ คนฺถา จ ความวา เราพนแลว คือ
พนรอบแลว จากโอฆะมีโอฆะคือกามเปนตน และจากเครื่องรอยรัด มีเครื่อง
รอยรัดกาย คือ อภิชฌาเปนตน ดวยมรรคนั้น ๆ อธิบายวา กาวลวงแลว
โดยไมมีกิเลสเครื่องวุนวายและกิเลสเครื่องรอยรัดอีก.
บทวา สพฺเพ มานา สวิหิตา ความวา กิเลสแมทั้ง ๙ อยาง
ถึงการฆา คือความพินาศ คือถูกถอนขึ้นโดยพิเศษ ดวยการบรรลุมรรคชั้นสูง.
อาจารยบางพวกกลาววา มานวิธาหตา (มานะบางอยางถูกฆาแลว) อธิบายวา
ไดแก มานะบางสวนถูกทําลาย. อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา มานวิสา (มี
มานะเปนพิษ) ก็บัณฑิตพึงเขาใจความหมายของอาจารยเหลานั้นวา ชื่อวา
มีมานะเปนพิษเพราะผลแหงทุกข ที่มีมานะเปนพิษ.
จบอรรถกถาเทวสภเถรคาถา (ที่ ๑)
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๑๐. สามิทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสามิทัตตเถระ
[๒๒๗] ไดยินวา พระสามิทัตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เบญจขันธ เรากําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว
ตั้งอยู ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมม.ี
จบวรรคที่ ๙
อรรถกถาสามิทัตตเถรคาถา
คาถาของทานพระสามิทัตตเถระเริ่มตนวา ปฺจกฺขนฺธา ปริ
ฺ าตา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําไวแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ถึงความเปนผูรูแลว เมื่อพระศาสดาเสด็จปรินิพพานแลว
กระทําฉัตรเปนชั้น ๆ ดวยดอกไมทั้งหลาย ไวที่สถูปของพระองค ไดทําการ
บูชาแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มาๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง
ในกรุงราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา สามิทัตตะ.
เขาถึงความเปนผูรูโดยลําดับ ฟง ( ขาวเรื่อง ) อานุภาพของพระพุทธเจาแลว ไปสูวิหารพรอมดวยอุบาสกทั้งหลาย เห็นพระศาสดากําลังทรง
แสดงพระธรรมเทศนาอยู เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
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พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแลว ทรงแสดงธรรมอนุโลม
ตามอัธยาศัย อันเปนเหตุใหเขาไดศรัทธา และความสลดใจในสงสาร เขาได
มีศรัทธาจิต เกิดความสังเวชแลว บวช อยูอยางคนเกียจครานตลอดเวลา
เล็กนอย เพราะญาณยังไมแกกลา เปนผูอันพระศาสดาทรงแสดงพระธรรม
เทศนาเรงเราใหอาจหาญอีก จึงเรียนกรรมฐาน หมั่นขวนขวายในกรรมฐาน
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา อัตถทัสสี ผูสูงสุดกวานระ ปรินิพพานแลว เราใหชา ง
ทําฉัตรเปนชั้น ๆ บูชาไวที่พระสถูป ไดมานมัสการ
พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ตามกาลอันสมควร
ใหทําหลังคาดอกไมบูชาไวที่ฉัตร ตลอดเวลา
๑,๗๐๐ กัป เราไดเสวยเทวราชสมบัติ ไมตองไปสู
ความเปนมนุษยเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูป
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ภพทั้งปวงเราถอนขึ้นแลว
ตัดบวงไดแลว จึงอยูอยางผูหาอาสวะมิได ดุจนาคผู
พนจากบวงฉะนั้น การที่เราไดมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐ นับวาเปนการมาที่ดีหนอ วิชชา ๓
เราไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ครั้นในเวลาตอมา ทานถูกภิกษุทั้งหลายถามวา ดูกอ นอาวุโส ทานได
บรรลุอุตริมนุสธรรมแลวหรือ ? เมื่อจะประกาศความที่พระศาสนาเปน
นิยยานิกธรรม และการปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมของตน แกภิกษุเหลานั้น
จึงไดกลาวโดยเปนการพยากรณพระอรหัตผลวา
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เบญจขันธเรากําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว
ตัง้ อยู ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี ดังนี.้
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจกฺขนฺธา ปริฺาตา ความวา
อุปาทานขันธ ๕ เหลานี้ อันเรากําหนดแลว คือ รูแลว แจงแลว ไดแก
แทงตลอดแลวดวยปริญญา ๓ คือ รูวานี้ทุกข ทุกขมีเทานี้ ไมมีทุกขยงิ่ ไป
กวานี้ ดังนี้. บทวา ติฏ นฺติ ฉินฺนมูลา ความวา บัดนี้ เบญจขันธ
เหลานั้น ชือ่ วา มีรากอันเราตัดขาดแลว ตั้งอยูจนถึงความดับแหงจิตดวงสุดทาย
เพราะเบญจขันธเหลานั้น เรากําหนดรูแลวดวยอาการอยางนั้นนั่นแหละ (และ)
เพราะสมุทัยอันเปนเหตุใหเกิดทุกข เราละไดแลวโดยประการทั้งปวง. สวน
เบญจขันธที่หาปฏิสนธิมิได ยอมดับไปดวยการดับสนิทแหงจิตดวงหลัง ดวย
เหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ดังนี้.
ความของคาถานั้น ขาพเจากลาวไวในหนหลังทั้งหมดแลวทีเดียว.
จบวรรควรรณนาที่ ๙
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระสมิติคุตตเถระ ๒. พระกัสสปเถระ ๓. พระสีหเถระ
๔. พระนีตเถระ ๕. พระสุนาคเถระ ๖. พระนาคิตเถระ ๗. พระปวิฏฐเถระ ๘. พระอัชชุนเถระ ๙. พระเทวสภเถระ ๑๐. พระสามิทัตตเถระ
และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๑๐
๑. ปริปุณณกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปริปุณณกเถระ
[๒๒๘] ไดยินวา พระปริปณ
ุ ณกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
สุธาโภชน มีรสตั้งรอยที่เราบริโภคในวันนี้
ก็ไมเหมือนอมตธรรมที่เราไดบริโภค พระธรรมอัน
พระพุทธเจาผูโคตมโคตร ทรงเห็นซึง่ ธรรมหา
ประมาณมิได ทรงแสดงไวแลว.

วรรควรรณนาที่ ๑๐
อรรถกถาปริปุณณกเถรคาถา
คาถาของทานพระปริปุณณกเถระ เริม่ ตนวา น ตถา มต สตรส.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา ธรรมทัสสี บรรลุถึงความเปนผูรูแลว เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน
แลว ไดทําการบูชาอยางมโหฬาร ดวยเครื่องสักการะไรดอกไมเปนตน ที่เจดีย
ของพระศาสดา.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในหมูเทพทั้งหลาย กระทําบุญแลว
ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูแ ตในสุคติภพอยางเดียว เกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ
ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถึงความเปนผูรูแลว ปรากฏนาม
วา ปริปุณณกะ เพราะความเปนผูมีสมบัติบริบูรณ.
เขาบริโภคอาหาร ชื่อวา สตรส ตลอดกาลทั้งปวง เพราะเปนผู
สมบูรณดวยสมบัติ สดับขาววา พระบรมศาสดาทรงเสวยพระกระยาหารที่
ระคนกัน เกิดความสลดใจในสงสารวา พระผูม ีพระภาคเจาแมเปนกษัตริย
สุขุมาลชาติ ทรงเพงเล็งถึงความสุขในพระนิพพาน ทรงยังอัตภาพใหเปนไป
(ดวยพระกระยาหาร) ตามมีตามไดกอน เพราะเหตุไร พวกเราจึงพากัน
ละโมบในอาหาร จักตองเปนผูมีอาหารที่บริสุทธิ์สะอาดดวยเลา สมควรที่พวก
เราพึงแสวงหาความสุขคือนิพพานอยางเดียว ดังนี้ ละฆรวาสวิสัย แลวบวช
ในสํานักของพระศาสดา อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแนะนําในกายคตาสติ
กรรมฐาน ดํารงอยูในกายคตาสติกรรมฐานนั้น การทําฌานที่ไดแลวใหเปน
บาท กระทํากรรมในวิปส สนา แลวเจริญวิปสสนากรรมฐาน บรรลุพระอรหัต
แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระองคผูเปนนาถะของโลก ทรงพระนาม
วา ธรรมทัสสี ผูประเสริฐกวานระ ปรินิพพานแลว
เราไดยกเสาธงขึ้นไว ที่เจดียของพระพุทธองคผู
ประเสริฐที่สุด ไดใหชางสรางบันไดสําหรับประชาชน จะไดขึ้นสูพระสถูปอันประเสริฐ แลวถือเอา
ดอกมะลิไปโปรยบูชาที่พระสถูป พระพุทธเจานา
อัศจรรยหนอ พระธรรมนาอัศจรรยหนอ ความถึง
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พรอมแหงพระศาสดา นาอัศจรรยหนอ เราไมรูจัก
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูป ในกัปที่ ๙๔
แตภัทรกัปนี้ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๑๖ พระองค
พระนามวา " ถูปสิขะ " มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะเปลงอุทานที่เปลงออก
ดวยกําลังแหงปติ โดยมีความเคารพและความนับถืออยางมากในพระธรรม
ไดกลาวคาถาวา
สุธาโภชน มีรสตั้งรอยที่เราบริโภคในวันนี้ ก็
ไมเหมือนอมตธรรมที่เราไดบริโภค พระธรรมทีพ่ ระพุทธเจาผูโคตมโคตร ทรงเห็นซึ่งธรรมทาประมาณ
มิได ทรงแสดงไวแลว ดังนี้.
บทวา สตรส ไดแก โภชนะมีรสตั้ง ๑๐๐. บางอาจารยกลาววา
โภชนะที่เขาจัดปรุง ดวยเนยใสที่หุงแลวตั้ง ๑๐๐ ครั้งเปนตน ชื่อวา สตรสโภชนะ โภชนะที่มีรสตั้ง ๑๐๐. อีกอยางหนึ่ง ศัพทวา สต มีอรรถเปนอเนก
ดังในประโยคมีอาทิวา สตโส สหสฺสโส. เพราะเหตุนั้น โภชนะใดมีสูปะ
เปนอเนก มีโภชนะเปนอเนก โภชนะนั้น ทานเรียกวา สตรส เพราะมีรส
มิใชนอย. อธิบายวา ไดแกโภชนะที่มีรสตาง ๆ กัน. ขาวที่สะอาดนั่นเอง
เรียกวา สุธาโภชน ชื่อวาเปนอาหารของเทวดาทั้งหลาย.
บทวา ย มยชฺช ปริภุตฺต ความวา สุธาโภชนที่มีรสตั้ง ๑๐๐ ใด
อันเราบริโภคแลวในวันนี้. ก็บทวา ย มยา ปริภตุ ฺต นี้ พึงประกอบเขา
แมในบทวา สตรส สุธนฺน นี้ดวย. ทานกลาวคําอธิบายไวดังนี้วา
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ก็นิพพานสุขใด อันสงบประณีตลวงสวนทีเดียว อันเราเสวยอยูใน
วันนี้ คือในบัดนี้ ดวยสามารถแหงการเขานิโรธสมาบัติ นิพพานสุขนั้น อัน
เรารูแลว คือกําหนดแลว ไดแกอบรมดีแลว ฉันใด โภชนะมีรสตั้ง ๑๐๐
อันเราบริโภคแลว ในเวลาครองราชยก็ดี และสุธาโภชนที่เราบริโภคแลว
ในอัตภาพของเทวดาก็ดี ก็ฉันนั้น ประมาณไมได คือกําหนดไมได. เพราะ
เหตุไร เพราะนิพพานสุขนี้ อันพระอริยเจาทั้งหลายเสพแลว ไมเปนที่ตั้ง
แหงกิเลสทั้งหลาย แตโภชนะมีรสตั้งรอยนั้น อันปุถุชนเสพแลว เปนไปกับ
ดวยอามิส (และ) เปนทีต่ ั้งของกิเลสทั้งหลาย โภชนะที่มีรสตั้งรอย จึงไมเขา
ถึงการนับ คือไมถึงเสี้ยว ไดแกไมเขาถึงสวนแหงเสี้ยวของนิพพานสุขนั้น.
บัดนี้ พระเถระเมื่อจะแสดงธรรมที่ทานกลาววา สุธาโภชนที่มีรสตั้งรอย ที่เรา
บริโภคในวันนี้ ดังนี้ จึงกลาววา พระธรรมที่พระพุทธเจาผูโคตมโคตร
ทรงเห็นซึ่งประมาณมิได ทรงแสดงไวแลว ดังนี้.
ความของคาถานั้น ประกอบสัมพันธดังนี้ พระผูมีพระภาคเจาทรง
เห็นพระนิพพาน อันหาประมาณมิได กําหนดไมได ชื่อวาสงบแลว เพราะ
ไมมีความเกิดขึ้นและความสิ้นไป เปนอสังขตธาตุ ดวยพระสยัมภูญาณ คือ
ทรงเห็นซึ่งไญยธรรม อันหาประมาณมิได คือมีประมาณหาที่สุดมิได เพราะ
เหตุนั้น ธรรมอันพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูโคตมโคตร ผูมีปกติเห็นธรรมอัน
หาประมาณมิไดพระองคนั้น ทรงแสดงแลวดวยดี โดยนัยมีอาทิวา ธรรมเปน
ที่สิ้นไป เปนที่สํารอกกิเลส ไมตาย ประณีต ดังนี้บาง วา ทําใหสรางเมา
กําจัดความระหาย ดังนี้บาง วาเปนที่เขาไปสงบแหงสังขารทั้งปวง ดังนี้บาง
พระนิพพาน (นั้น ) อันเราเสวยแลวในวันนี้.
จบอรรถกถาปริปุณณกเถรคาถา
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๒. วิชยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวิชยเถระ
[๒๒๙] ไดยินวา พระวิชยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ผูไดมีอาสวะสิ้นแลว ไมติดอยูในอาหาร มี
สุญญตวิโมกข และอนิมิตตวิโมกข เปนโคจร รอยเทา
ของผูนั้นรูไดยาก เหมือนรอยเทาของฝูงนกในอากาศ
ฉะนั้น.
อรรถกถาวิชยเถรคาถา
คาถาของทานพระวิชยเถระ เริ่มตนวา ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
เกิดในตระกูลที่สมบูรณดวยสมบัติ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา ปยทัสสี บรรลุถึงความเปนผูรูแลว เมื่อพระศาสดาปรินิพพาน
แลว ใหชางกระทําไพที (แทนที่วางเครื่องสักการะ) อันขจิตดวยรัตนะ สําหรับ
พระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปยทัสสี แลวใหทําการฉลอง
ไพทีอยางโอฬาร ที่พระสถูปนั้น.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปดวยแสงสวางแหงแกวมณี ใน
หลายรอยอัตภาพ. เมื่อเขาทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยางนี้
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บังเกิดแลวในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ได
มีนามวา วิชยะ. วิชยพราหมณเจริญวัยแลว สําเร็จการศึกษาในวิชชาของ
พราหมณทั้งหลาย บวชเปนดาบส เปนผูไดฌาน อยูชายปาฟงขาวการบังเกิด
ขึ้นของพระพุทธเจาแลว เกิดความเลื่อมใส เขาไปสูสํานักของพระศาสดา
ถวายบังคมพระศาสดา แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง พระศาสดาทรงแสดงธรรม
แกเขาแลว เขาฟงธรรมแลวบวช เริม่ ตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาล
ไมนานนัก สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระโลกนาถทรงพระนามวา ปยทัสสี ผูสูง
กวานระ ปรินพิ พานแลว เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส
ไดกระทําแทนบูชาพระพุทธเจา แวดลอมดวยแกวมณี
แลว ไดกระทําการฉลองอยางมโหฬาร ครั้นทําการ
ฉลองแทนบูชาแลว เราไดทํากาลกิริยา ณ ที่นั้น เรา
เขาถึงกําเนิดใด ๆ คือความเปนเทวดาหรือมนุษย ใน
กําเนิดนั้น ๆ เทวดาทั้งหลาย ยอมทรงแกวมณีไวใน
อากาศ นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปที่ ๑,๖๐๐ แต
ภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช ๓๒ พระองค
พระนามวา " มณิปภา " มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล
ไดกลาวคาถาวา
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ผูใดมีอาสวะสิ้นแลว ไมติดอยูในอาหาร มี
สุญญตวิโมกข และอนิมิตตวิโมกข เปนโคจร รอยเทา
ของผูนั้น รูไดยาก เหมือนรอยเทาของฝูงนกในอากาศ
ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา ความวา อาสวะ
๔ มีกามาสวะเปนตน ของบุคคลผูสูงสุดใด สิน้ แลวโดยประการทั้งปวง คือ
ใหสิ้นไปแลวดวยพระอริยมรรค.
บทวา อาหาเร จ อนิสฺสโิ ต ความวา บุคคลใดไมติดอยูแลว
คือไมลุอํานาจของความอยาก ไดแกไมถึงความละโมบในอาหาร ดวยธรรม
เปนเครื่องติด คือ ตัณหาและทิฏฐิ บทนี้เปนเพียงตัวอยาง พึงทราบวาใน
คาถานี้ ทานถือเอาปจจัยแมทั้ง ๔ ไวดวยศัพทที่เปนประธาน คืออาหารศัพท
อีกอยางหนึ่ง พึงทราบวาในคาถานี้ อาหารศัพทเปนปริยายแหงปจจัย.
ในบทวา สฺุโต อนิมิตโฺ ต จ นี้ ทานหมายเอาอัปปณิหิตวิโมกข
เขาไวดวย. ก็วิโมกขทั้ง ๓ แมเหลานี้ เปนชื่อของพระนิพพานทั้งนั้น อธิบาย
วา พระนิพพานชื่อวา วาง เพราะไมมีกิเลสมีราคะเปนตน ทานเรียกวา
สุญญตวิโมกข เพราะวางและพนจากกิเลสมีราคะเปนตนเหลานั้น อนึ่ง พระนิพพาน ชื่อวา หานิมิตมิได เพราะไมมีนิมิตมีราคะเปนตน และเพราะไมมี
สังขารนิมิต ทานเรียกวา อนิมิตตวิโมกข เพราะไมมีกิเลสเหลานั้นเปนนิมิต
และวางจากกิเลสเหลานั้น พระนิพพานชื่อวา หาที่ตั้งมิได เพราะไมมีที่ตั้งมี
กิเลสเปนตน ทานเรียกวา อัปปณิหิตวิโมกข เพราะกิเลสเหลานั้นตั้งไมได
และหลุดพนจากกิเลสเหลานั้น. วิโมกขทั้ง ๓ อยางแมนี้ เปนโคจรของภิกษุใด
ผูกระทําพระนิพพานนั้นใหเปนอารมณ แลวอยูดว ยสามารถแหงผลสมาบัติ.
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บทวา อากาเสเยว สกุณาน ปท ตสฺส ทุรนฺวย ความวา
รอยเทาของนกทั้งหลายที่บินไปในอากาศ อันบุคคลไมสามารถเพื่อจะรูไดวา
นกทั้งหลายใชเทาเหยียบในที่นี้แลวบินไป กระทบที่ตรงนี้ดวยทองแลวบินไป
กระทบที่ตรงนี้ ดวยศีรษะแลวบินไป กระทบที่ตรงนี้ ดวยปกแลวบินไป ดังนี้
ฉันใด สําหรับภิกษุเห็นปานนี้ ก็ฉนั นั้น อันบุคคลไมสามารถเพื่อจะรูไดวา
ไปแลวในทางทั้งหลาย มีทางนรกเปนตน ดวยทางชื่อนี้ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาวิชยเถรคาถา
๓. เอรกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเอรกเถระ
[๒๓๐] ไดยินวา พระเอรกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนเอรกะ กามเปนทุกข ดูกอนเอรกะ กาม
ไมเปนสุขเลย ผูใดใครกาม ผูนั้น ชือ่ วาใครทุกข ผู
ใดไมใครถาม ผูนั้น ชื่อวา ไมใครทุกข.
อรรถกถาเอรกเถรคาถา
คาถาของทานเอรกเถระ เริ่มตนวา ทุกฺขา กามา เอรกา. เรือ่ ง
ราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็มีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ มาก บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง
เห็นพระศาสดา เปนผูมีใจเลื่อมใส เมื่อหาอะไร ๆ ที่ควรถวายพระบรม
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ศาสดาไมได จึงคิดวา เอาเถิด เราจะเอารางกายบําเพ็ญบุญ ดังนี้แลว แผว
ถางทางเสด็จพระดําเนินของพระศาสดา กระทําใหเรียบเสมอ. พระศาสดา
เสด็จดําเนินไปสูทางที่เขากระทําไวแลวอยางนั้น. เขาเห็นพระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปที่ทางนั้น เปนผูมีใจเลื่อมใส ถวายบังคมแลวประคองอัญชลี แลว
เปนผูมีจิตเลื่อมใส จนกระทั่งพระผูมีพระภาคเจาเสด็จลวงทัสนูปจาร ก็ไมละ
ปติมีพระพุทธเจาเปนอารมณ ไดยืนอยูแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพอยางเดียวเทานั้น เกิดเปนบุตรของกุฏมพี
ชื่อวา สัมภาวนียะ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ มีนามวา
เอรกะ เปนผูมีรูปงาม นาดู นาเลื่อมใส ประสบความสําเร็จอยางยิ่ง ใน
กิจการใหญนอยทั้งหลาย. มารดาบิดาของเขา นําหญิงสาวที่สมควรกัน ดวย
ตระกูล รูปราง มรรยาท วัย และความฉลาด มาทําการวิวาหะ เขาอยูใน
เรือนโดยรวมสังวาสกับนาง แลวเกิดความสลดใจในสงสาร ดวยอารมณอัน
เปนที่ตั้งแหงความสลดใจบางประการ เพราะเปนภพสุดทาย ไปสูสํานักของ
พระศาสดา ฟงธรรมแลว ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว. พระศาสดาไดทรงประทาน
กรรมฐานแกเขา. เขาเรียนกรรมฐานแลว ถูกความกระสันครอบงํา โดยผาน
ไปไมกี่วันอยูแลว ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบความเปนไปแหงจิตของ
ทาน ไดตรัสพระคาถาเปนพระโอวาทวา ทุกฺขา กามา เอรก ดูกอนเอรกะ
กามเปนทุกข ดังนี้เปนอาทิ. ทานฟงคาถานั้นแลว เกิดความสลดใจวา การ
ที่เราเรียนกรรมฐานในสํานักของพระศาสดาเห็นปานนี้ แลวสละกรรมฐานนั้น
อยูอยางผูมากไปดวยมิจฉาวิตก นั้น ชื่อวา กระทํากรรมอันไมสมควรเลย
ดังนี้ แลวหมั่นประกอบวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สม
ดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
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พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูมีพระจักษุเสด็จไปสูทา
น้าํ แลว เสด็จดําเนินไปสูปา เราไดเห็นพระสัมมาสัม
พุทธเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ มีพระลักษณะ
อันประเสริฐพระองคนั้น จึงไดถือเอาจอบและปุงกี๋มา
ปราบหนทางใหราบเรียบ เราไดถวายบังคมพระศาสดา
แลว ยังจิตของตนใหเลื่อมใส ในกัปที่ ๙๔ แตภัทร
กัปนี้ เราไดทํากรรมใดในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย ในกัปที่ ๕๗ แตภัทรกัปนี้ เราได
เปนพระเจาจักรพรรดิ จอมประชา องคหนึ่งมี
นามวา สุปปพุทธะ เปนนายก เปนใหญกวานระ
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นเปนพระอรหันตแลว เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลได
กลาวซ้ําพระคาถาที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสแลวนั่นแหละ วา
ดูกอนเอรกะ กามเปนทุกข ดูกอนเอรกะ กาม
ไมเปนสุขเลย ผูใดใครกาม ผูนั้นชื่อวา ใครทุกข
ผูใ ดไมใครกาม ผูนั้นชื่อวา ไมใครทุกข ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขา กามา ความวา วัตถุกามและ
กิเลสกามเหลานี้ ชื่อวาเปนทุกข เพราะเปนที่ตั้งแหงทุกข และเพราะมีวิปริณามทุกข และสังขารทุกขเปนสภาพ คือยังทุกขใหเกิดขึ้นแนนอน. สมดังคํา
ที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไว มีอาทิวา กามมีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความ
คับแคนมาก ในกามนี้ ไมมีโทษ (อะไร) จะยิ่งไปกวา.
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พระผูมีพระภาคเจา ตรัสเรียกพระเถระนั้นวา เอรกะ เปนครั้งแรก
กอน แตภายหลัง พระเถระจึงเรียกตนเองโดยนามวา เอรกะ.
บทวา น สุขา กามา ความวา ขึ้นชื่อวากามนี้ ไมเปนความสุข
เลย สําหรับบุคคลผูรูอยู แตสําหรับคนไมรู ยอมปรากฏโดยเปนสุข. สมดัง
ที่ทานกลาวไว มีอาทิวา ผูใดเห็นความสุข โดยเปนทุกข ผูนนั้ ชื่อวาไดเห็น
ทุกข โดยความเปนลูกศร.
บทวา โย กาเม กามยติ ทุกฺข โส กามยติ ความวา สัตว
ผูใด ใครกิเลสกาม และ วัตถุกาม ความใครนั้นของสัตวผูนั้น ยอมเปน
ไปเพื่อความเรารอนในปจจุบัน ทั้งชื่อวา เปนทุกขในเวลาตอไป เพราะเปน
เหตุแหงทุกขในอบาย และเหตุแหงทุกขในวัฏฏะ. ก็วัตถุกาม ชื่อวาเปนที่
ตั้งแหงทุกข ดวยประการฉะนี้. สัตวผูนั้น ทานจึงเรียกวา ใครวัตถุกาม
ที่มีทุกขเปนสภาพ มีทุกขเปนนิมิต และเปนที่ตั้งแหงความทุกข. ทุกขนอกนี้
ทานกลาวไว เพื่อใหรูเนื้อความนั้นแหละ โดยตรงขาม เพราะฉะนั้น ใจ
ความของทุกขนั้น พึงทราบโดยปริยายดังที่ขาพเจากลาวไวแลว.
จบอรรถกถาเอรกเถรคาถา
๔. เมตตชิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเมตตชิเถระ
[๒๓๑] ไดยินวา พระเมตตชิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ขอนอบนอม แดพระผูมีพระภาคเจาผูเปนศากยบุตร ผูมีพระสิริพระองคนั้น พระองคผูถึงแลวซึ่ง
ธรรมอันสูงสุด ไดทรงแสดงอัครธรรมนี้ ดวยดี.
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อรรถกถาเมตตชิเถรคาถา
คาถาของทานพระเมตตชิเถระ เริ่มตนวา นโม หิ ตสฺส ภควโต.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา อโนมทัสสี เปนผูมีความเลื่อมใสยิ่งในพระศาสดา
กอแทนบูชาของโพธิพฤกษ ดวยอิฐทั้งหลาย แลวใหทาดวยปูนขาว. พระ
ศาสดาไดทรงกระทําอนุโมทนาแกเขาแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณคน
หนึ่ง ในแควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ไดมีนามวา เมตตชิ.
เมตตชิพราหมณเจริญวัยแลว เห็นโทษในกามทั้งหลาย บวชเปน
ดาบสอยูในปา สดับขาวการบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาแลว อันบุพเหตุตัก
เตือนอยู ไปสูสํานักของพระศาสดา ทูลถามปญหาปรารภความเปนไป และ
การกลับมา เมื่อพระศาสดาทรงวิสัชนาปญหาแลว ไดมีศรัทธาจิต บวช
แลวเริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
เราไดทําไพที ( แทนบูชา) ที่โพธิพฤกษ แหง
พระมหามุนี พระนามวา อโนมทัสสี เราใสกอนปูน
ขาวแลว ไดกระทํากิจดวยมือของตนเอง พระศาสดา
ทรงพระนามวา อโนมทัสสี ผูอุดมกวานระ ทอดพระ
เนตรเห็น กุศลกรรมที่เราทําแลวนั้น ประทับอยูใน
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ทามกลางภิกษุสงฆ ไดตรัสพระคาถานี้วา ดวยสุธากรรมนี้ และดวยการตั้งเจตนาไว ผูนี้เสวยสมบัติแลว
จักกระทําที่สุดแหงทุกขได เราไดเปนผูมีสีหนา
ผองใส มีอารมณเดียว มีจิตมั่นคง ทรงกายที่สุดไว
ในพระศาสนาแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา ในกัปที่ ๑๐๐
แตภัทรกัปนี้ เต็มบริบูรณไมบกพรอง เราไดเปนพระ
เจาจักรพรรดิราช นามวา สัพพฆนะ มีพล
มาก. เราฆากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระ
พุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะชื่นชมพระบรมศาสดา
ไดกลาวคาถาวา
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคศากยบุตร ผูมี
พระสิริพระองคนั้น พระองคผูถึงแลวซึ่งธรรมอันสูง
สุด ไดทรงแสดงอัครธรรม นี้ไวดวยดี ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นโม ไดแก ทําการนอบนอม. บทวา
หิ เปนเพียงนิบาต. บทวา ตสฺส ความวา พระผูมีพระภาคเจาพระองค
นั้นใด ทรงบําเพ็ญบารมีมาครบ ๓๐ ทัศ. ทรงหักกิเลสทั้งปวง แลวตรัสรู
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ชื่อวาเปนศากยบุตร เพราะเปนบุตรของพระ
เจาศากยะ ทรงเจริญแลวดวยบุญสมบัติ อันไมสาธารณทั่วไป แกสัตวอื่น
และชื่อวา ผูมีพระสิริ เพราะประกอบไปดวยสิริ คือรูปกาย และสิริคือธรรมกายอันสูงสุด ขอความนอบนอมจงมีแดพระผูมีพระภาคเจา ผูมีศากยบุตร
ผูมีพระสิริพระองคนั้น ความวา ขาพเจาขอนอมพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น.
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บทวา เตน แกเปน เตน ภควตา แปลวา อันพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น. พระเถระกลาววา อย เพราะความที่ธรรมนั้นประจักษแกตน.
บทวา อคฺคปฺปตฺเตน ไดแก เลิศ คือ ทรงรูสรรพธรรม อีกอยางหนึ่ง
ไดแกผูถึงซึ่งความเปนผูเลิศ คือความเปนผูประเสริฐ ดวยพระคุณทั้งหลาย
ทั้งปวง. บทวา อคฺคธมฺโม ไดแก นวโลกุตรธรรม ๙ อันเลิศ คือ
สูงสุด อันพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงแลว คือทรงประกาศแลวดวยดี คือ
ไมผิดพลาด ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาเมตตชิเถรคาถา
๕. จักขุปาลเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระจักขุปาลเถระ
[๒๓๒] ไดยินวา พระจักขุปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเปนคนบอด มีนัยนตาอันโรคกําจัดแลว
เดินทางไกลอยู เรายอมนอน อยู ณ ทีน่ ี้ จักไมไป
กับเพื่อนผูลามก.
อรรถกถาจักขุปาลเถรคาถา
คาถาของทานพระจักขุปาลเถระ เริ่มตนวา อนฺโธห หตเนตฺโตมฺหิ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ กระทําบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ถึงความเปนผูรูแลว
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เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว เมื่อมหาชนกําลังทําการฉลองพระสถูป
อยู ถือเอาดอกไมไปบูชาพระสถูปแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลว ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของกุฏมพี ชื่อวา
มหาสุวัณณะ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา ปาละ.
ในเวลาที่เขาเที่ยววิ่งเลนไปมาได มารดาก็คลอดบุตรอีกคนหนึ่ง.
มารดาบิดา ตั้งชื่อบุตรคนใหมวา จุลปาละ เรียกบุตรคนกอนวา มหาปาละ.
ครั้นบุตรทั้งสองเจริญวัยแลว มารดาบิดา ก็ผูกพันไวดวยเครื่องผูก คือ เรือน
ในสมัยนั้น พระศาสดาประทับอยูในพระวิหาร ชื่อวา เชตวัน ณ กรุงสาวัตถี.
ในพี่นองสองคนนั้น มหาปาลกุฏมพีผูพี่ ไปสูว ิหารพรอมกับอุบาสกทั้งหลาย
ผูไปสูพระเชตวันมหาวิหาร ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดมีศรัทธาจิต
แลว มอบทรัพยสมบัติใหเปนภาระของนองชายคนเล็กแตผูเดียว ตนเองบรรพชาไดอุปสมบทแลว อยูใ นสํานักของอาจารยและพระอุปชฌายตลอด ๕ พรรษา
ครั้นออกพรรษาปวารณาแลว เรียนกรรมฐานในสํานักของพระศาสดา ไดภิกษุ
ผูเปนสหายประมาณ ๖๐ รูป แสวงหาที่อยูอันเหมาะแกการเจริญภาวนา พรอม
กับภิกษุเหลานั้น อาศัยปจจันตคาม (บานชายแดน) แหงหนึ่ง อยูในบรรณศาลา ราวปา ที่เหลาอุบาสกผูมีปกติอยูในบานสรางถวาย บําเพ็ญสมณธรรม.
โรคตาเกิดแกทานแลว หมอก็จัดยาถวาย ทานไมปฏิบัติตามวิธีที่
หมอสั่ง ดวยเหตุนั้น โรคของทานจึงกําเริบ ทานคิดวา สําหรับเราการเขาไป
ระงับโรค คือ กิเลสเทานั้น ประเสริฐกวาการบําบัดโรคตา ดังนี้แลว
ไมสนใจ (การเยียวยารักษา) โรคตา ไดเปนผูหมั่นประกอบขวนขวายเฉพาะ
ในวิปสสนาอยางเดียวเทานั้น. เมื่อทานขวนขวายการเจริญภาวนาอยู ตาทั้งสอง
ก็แตก และกิเลสทั้งหลายก็ดับ ไมกอ นไมหลังกัน (พรอมกัน ) ทานไดสําเร็จ
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เปนพระอรหันตผูสุกขวิปสสกแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวาสิทธัตถะ
ผูเปนโลกนาถ สมควรรับเครื่องบูชา นิพพานแลว
ไดมีการฉลองพระสถูปอยางมโหฬาร เมื่อการฉลอง
พระสถูป แหงพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
สิทธัตถะ กําลังดําเนินไปอยู เรานําเอาดอกผักตบไป
บูชาที่พระสถูป ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราบูชา
พระสถูปดวยดอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระสถูปดวยดอกไม
และในกัปที่ ๙ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
๘๕ พระองค ทรงพระนามเหมือนกันวา โสมเทวะ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ครั้งนั้น เมื่อพระเถระเขาอยูในวิหารดวยโรคตา พวกอุบาสกอุบาสิกา
เห็นภิกษุทั้งหลายเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาตจึงถามวา เพราะเหตุไร พระเถระ
จึงไมมา ทราบความนั้นแลว เปนผูอันความเศราโศกครอบงํา นําบิณฑบาต
ไปถวาย พูด (ปลอบใจ) วาทานขอรับ ขอทานอยาไดคิดอะไรเลย บัดนี้
พวกกระผมนําบิณฑบาตมาถวายแลว จักปรนนิบตั ิทานเอง ดังนี้แลว ก็กระทํา
ตามนั้น ภิกษุทั้งหลาย ( ๖๐ รูป) ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระแลว บรรลุ
พระอรหัต ตอกาลไมนานนัก ครั้นออกพรรษาปวารณาแลว กลาวกะพระเถระ
วา ขาแตทานผูเจริญ พวกกระผมจะไปพระนครสาวัตถี เพื่อถวายบังคม
พระศาสดา. พระเถระกลาววา เราเปนคนทุพพลภาพ ไมมีจักษุทั้งหนทางก็มี
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อันตราย เมื่อทานทั้งหลายไปพรอมกับเราจักมีอันตราย ทานทั้งหลายจงลวงหนา
ไปเถิด ครัน้ ถึงแลวจงถวายบังคมพระศาสดา และไหวพระมหาเถระทั้งหลาย
แทนเราดวย จงบอกเรื่องราวของเราแกจูลปาลกุฏมพี (ผูเปนนองชาย) ใหสง
คนมาให. ภิกษุเหลานั้นวิงวอนซ้ําอีก ไมไดโอกาสที่จะนําพระเถระไปดวย
(พระเถระไมยอมไป) จึงรับคําพระเถระวา ดีละขอรับ ตางเก็บงําเสนาสนะแลว
บอกลาอุบาสก ไปสูเชตวันมหาวิหารโดยลําดับ ถวายบังคมพระศาสดา และ
ไหวพระมหาเถระทั้งหลาย แทนพระเถระ ( ตามคําสั่ง) ในวันที่สองจึงเที่ยว
บิณฑบาตในพระนครสาวัตถี บอกขาวนั้นแกจูฬปาลกุฏมพี เมื่อเขาพูดวา
ทานขอรับ หลานชายของผมคนนี้ ชื่อวา ปาลิตะ ผมจักสงหลานชายไป
จึงพูดวา หนทางมีอันตราย ลําพังคฤหัสถคนเดียวไมสามารถจะไปได เพราะ
ฉะนั้น ควรใหเขาบรรพชาเสียกอน แลวยังนายปาลิตใหบรรพชา สงไปแลว.
ปาลิตสามเณรเดินทางไปยังสํานักของพระเถระโดยลําดับ แนะนําตน
แกพระเถระ แลวพาพระเถระเดินทางมา ในระหวางทางไดฟงเสียงเพลงที่หญิง
เก็บฟนคนหนึ่งขับอยู ที่ราวปาใกลบานหลังหนึ่ง เปนผูมีจิตปฏิพัทธ (ในนาง)
จึงปลอยปลายไมเทา กลาววา ทานขอรับ ขอทานจงยืนรอสักครู จนกวา
ผมจะมา แลวตรงไปยังสํานักของนาง แลวถึงศีลวิบัติในที่นั้น. พระเถระ
ก็คิดวา เราไดยินเสียงหญิงขับเพลงในบัดนี้นี่เอง และสามเณรก็ชาอยู
ชะรอยสามเณรจักถึงศีลวิบัติเปนแน.
ฝายสามเณร มาแลว กลาววา ทานขอรับเราไปกันเถิด. พระเถระ
ถามวา เธอเกิดเปนคนลามกเสียแลวหรือ ? สามเณรก็นิ่งเสีย แมพระเถระ
จะถามบอย ๆ ก็ไมตอบ. พระเถระจึงกลาววา คนลามกอยางเธอไมมีหนาที่
ถือไมเทพของเรา เธอจงไปเสียเถิด ดังนี้ เมื่อสามเณรกลาววา หนทางมี
อันตรายมาก ทั้งทานก็ตาบอด ทานจักเดินไปอยางไรได เมื่อจะแสดงความ
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นี้วา ดูกอนคนพาล แมเมื่อเรานอนตายอยูในที่นี้ก็ดี นอนดิ้นไปมาอยูก็ดี
ขึ้นชื่อวา การเดินทางไปกับคนเชนเธอไมมี ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาวา
เราเปนคนบอด มีนัยนตาอันโรคกําจัดแลว
เดินทางไกลอยู เรายอมนอนอยู ณ ที่นี้ จักไมไป
กับเพื่อนผูลามก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อนฺโธ ไดแก เปนผูมีตาพิการ. บทวา
หตเนตฺโต ไดแก เปนผูมีจักษุพินาศแลว. ดวยบทวา หตเนตฺโต นั้น
ยอมสงความใหพิเศษออกไปถึงความเปนคนบอดตามที่กลาวแลววา เราเปน
คนบอด เพราะความเปนผูมีตาอันลมกําจัดแลว ดวยสามารถแหงประโยควิบัติ.
อีกอยางหนึ่ง เพื่อจะแสดงวา บทวา อนฺโธ นี้ เปนการแสดงความพิกล
พิการของตาเนื้อ ดุจในประโยคมีอาทิวา เลี้ยงดูมารดาบิดาผูชรา ตาบอด ดังนี้
ไมใชแสดงถึงความวิกลพิการ ของปญญาจักษุ ดังในประโยคมีอาทิวาปริพาชก
ทั้งหลายเหลานี้ แมทั้งปวง เปนคนบอด เปนผูไ มมีดวงตา (เห็นธรรม)
และดุจในประโยคมีอาทิวา เปนคนบอด มีตาขางเดียว มีตาสองขาง ดังนี้
พระเถระจึงกลาวบทวา หตเนตฺโตสฺมิ ไวดวย พระเถระแสดงถึงความเปน
คนบอดอยางสูงยิ่ง (บอดสนิท) ดวยบทวา หตเนตฺโตสฺมิ นั้น.
บทวา กนฺตารทฺธานปกฺขนฺโท ความวา เขาไปตามทางไกลใน
ปาใหญอันกันดาร อธิบายวา ไมใชดาํ เนินไปสูทางไกลคือสงสาร อันรกชัฏ
ไปดวยกันดารมีชาติกันดารเปนตน เพราะวา พระเถระนี้ กาวลวงทางไกล
อันกันดารเชนนั้นไดแลว ดํารงอยู. บทวา สยมาโนป ความวา แมนอนอยู
คือวาเมื่อเทาทั้งสองขางไมนํามา ถึงจะนอนเกลือกกลิ้งไปมาอยูที่พื้นดินดวยอก
และสูดวยเขาทั้งสอง ก็จะไปเอง.
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บทวา น สหาเยน ปาปเกน ประกอบความวา จักไมไปกับ
คนลามก ผูเปนสหายเชนทาน.
ปาลิตสามเณร ฟงดังนั้นแลว เกิดความสลดใจ คิดวา กรรมอันมี
โทษสาหัส หนักมากหนอ อันเรากระทําแลวดังนี้ ประคองแขนทั้งสองรองไห
คร่ําครวญ วิง่ เขาชัฏปาไปแลว.
ครั้งนั้น ปณฑุกัมพลศิลาอาสน (ของทาวสักกะ) แสดงอาการเรารอน
ดวยเดชแหงศีลของพระเถระ ดวยเหตุนั้น ทาวสักกะ ทรงทราบเหตุนั้นแลว
เสด็จไปยังสํานักของพระเถระ ใหพระเถระรูจักพระองค ดุจคนเดินทางไป
กรุงสาวัตถี ถือปลายไมเทา ยนหนทางแลวนําพระเถระไปในพระนครสาวัตถี
ในตอนเย็นวันนั้นเอง แลวนิมนตใหพระเถระนั่งพักบนแผนกระดานในบรรณศาลา ที่จูลปาลิตกุฎมพีสรางไวใกลพระเชตวันนั้นแลว (บอก) ใหพระเถระ
รูความที่ตนมาแลวโดยเพศแหงสหาย (ผูรวมทาง) ของทานแลวเสด็จหลีกไป.
แมจูลปาลิตกุฏมพี ก็อปุ ฏฐากพระเถระดวยความเคารพจนตลอดชีวิตฉะนี้แล.
จบอรรถกถาจักขุปาลเถรคาถา
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๖. ขัณฑสุมนเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระขัณฑสุมนเถระ
[๒๓๓] ไดยนิ วา พระขัณฑสุมนเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา
เพราะเสียสละดอกไม เพียงดอกเดียว เราได
รับการบําเรออยูในสวรรคถึง ๘๐ โกฏิป ที่สุดไดบรรลุ
นิพพาน เพราะผลกรรมที่เหลือ.
อรรถกถาขัณฑสุมนเถรคาถา
คาถาของทานพระขัณฑสุมนเถระ เริ่มตนวา เอกปุปผฺ  จชิตฺวาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ถึงความเปนผูรูแลว เมื่อพระศาสดา
ปรินิพพานแลว สรางไพทีสําเร็จดวยไมจันทน ลอมรอบพระสถูปนั้นแลว
ไดทําการบูชาใหญ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาเสวยสมบัติอันโอฬาร ในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เกิดในตระกูลกุฏมพี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา
กัสสปะ เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว เมื่อพระราชาทรงการทําการบูชาดวย
ดอกไม อุทศิ ถวายพระสถูปทอง เขาหาดอกไมไมได เห็นดอกมะลิกิ่งหนึ่ง
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จึงซื้อมะลิกิ่งนั้นดวยราคาแพง ถือไปทําการบูชาที่พระเจดีย เกิดปติโสมนัส
อยางมโหฬารหาที่เปรียบมิได.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก เสวยความสุขในสวรรคอยู
๘๐ โกฏิป แลวเกิดในตระกูลแหงเจามัลละ ณ เมืองปาวา ในพุทธุปบาทกาลนี้.
ในเวลาที่เขาเกิด น้ําออยและน้ําตาลกรวด และดอกมะลิทั้งหลาย ไดเกิดแลว
ในเรือนดวยเหตุนั้น คนทั้งหลายจึงขนานนามเขาวา ขัณฑสุมนะ. เขาถึงความ
เปนผูรูแลว เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ประทับอยูในสวนอัมพวัน ของนายจุนทะ
ณ เมืองปาวา เขาไปเฝาแลวฟงธรรม ไดมีศรัทธาจิตบวชแลว บําเพ็ญวิปสสนา
ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
พระชินสีหสัมมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา
ปทุมุตตระ เชษฐบุรษุ ของโลก ประเสริฐกวานระ
รุง เรืองดังกองอัคคี ปรินิพพานแลว เมือ่ พระมหาวีระ
ปรินิพพานแลว ไดมีพระสถูปอันกวางใหญ ชนทัง้ หลาย
เอาสิ่งของที่จะพึงถวายเขาไปตั้งไวที่สถูปในหองพระธาตุอันประเสริฐสุด ในกาลนั้น เรามีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส ไดทําไพที่ไมจันทนอันหนึ่ง อันสมบูรณแก
พระสถูป และถวายธูปและของหอม ในภพที่เราเกิด
คือในความเปนเทวดาหรือมนุษย เราไมเห็นความที่เรา
เปนผูต่ําทรามเลย นี้เปนผลแหงบุรพกรรม ในกัปที่
๑,๕๐๐ แตภทั รกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘
พระองคมีนามวา สมัตตะ ทุกพระองค มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อระลึกถึงชาติกอนของตน
เห็นการบริจาคดอกมะลิของตน ในชาติกอนนั้น เปนนิมิตแหงสวรรคสมบัติ
และเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน เมื่อจะประกาศความนั้นดวยสามารถแหง
อุทาน ไดกลาวคาถาวา
เพราะสละดอกไมเพียงดอกเดียว เราไดรับ
การบําเรออยูในสวรรค ถึง ๘๐ โกฎิป ที่สุดไดบรรลุ
พระนิพพาน เพราะผลกรรมที่เหลือ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอกปุปฺผ ไดแก ดอกโกสุมดอกหนึ่ง
แตบทวา เอกปุปฺผ นั้นในคาถานี้ ทานหมายเอาดอกมะลิ.
บทวา จชิตฺวาน ความวา เพราะสละ คือเพราะเหตุแหงการ
บริจาคดอกไมดอกเดียว โดยกระทําเปนเครื่องบูชาพระสถูปของพระศาสดา.
บทวา อสีติ วสฺสโกฏิโย ความวา สิ้น ๘๐ โกฏิป โดยนับปแบบ
ของมนุษย. ก็บทวา อสีติวสฺสโกฏิโย นี้ เปนทุติยาวิภัตติลงในอัจจันตสังโยคะ. ก็แลบทนี้ พึงทราบวาทานกลาวไว ดวยสามารถแหงการอุปบัติแลว ๆ
เลา ๆ ในสวรรคกามาวจรชั้นที่ ๒. เพราะเหตุนั้น บทวา สคฺเคสุ จึงไดแก
ในโลกสวรรคชั้นดาวดึงส. ก็ในคาถานี้ บทนี้เปนพหุพจน โดยที่เปนการ
บังเกิดขึ้นบอย ๆ ครั้ง.
บทวา ปริจาเรตฺวา ความวา บํารุงบําเรออินทรียในอารมณทั้งหลาย
มีรูปารมณเปนตน แลวเสวยความสุข อีกอยางหนึ่ง ไดแกใหนางเทพอัปสร
บําเรอบํารุงตน.
ดวยบทวา เสสเกนมฺหิ นิพฺพุโต นี้ พระเถระกลาวหมายถึง
กุศลกรรม อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ในอัตภาพนั้น ดวยกรรมที่เหลือ
จากกรรมที่ใหภวสมบัติ ในกุศลเจตนาอันเปนไปแลว ดวยสามารแหงการบูชา
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ดวยดอกไม. อธิบายวา ไดแกเจตนามากหลาย ที่เปนไปแลวดวยสามารถ
แหงบุรพเจตนา และอปรเจตนาในกุศลกรรมนั้น.
อีกอยางหนึ่ง บทวา เสสเกน ความวา เมื่อกรรมวิบากนั้นยังไมทัน
สิ้นไป ดวยวิบากที่ยังเหลืออยูของกรรมนั้นนั่นแหละ เราก็เปนผูดับแลว คือ
เราปรินิพพานแลว ดวยกิเลสปรินิพพาน. ดวยบทวา เสสเกน นี้ พระเถระ
แสดงวา พระอรหัตอันตนตั้งอยูแลวในอัตภาพใด กระทําใหแจงแลว อัตภาพ
ครั้งสุดทาย แมนั้น เปนกรรมวิบาก ของกุศลกรรมอันนั้น.
คําวา ดวยวิบากที่ยังเหลืออยูของกรรมนั้นนั่นแหละ. ดังนี้ ที่ทาน
กลาวไวแมในที่อื่น ก็หมายถึงอัตภาพสุดทายเชนนั้น.
จบอรรถกถาขัณฑสุมนเถรคาถา
๗. ติสสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระติสสเถระ
[๒๓๔] ไดยนิ วา พระติสสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไดสละภาชนะทองคํา มีนา้ํ หนักประมาณ
๑๐๐ ปละ วิจติ รดวยลวดลายตั้งรอยชนิด มาถือบาตร
ดิน นี้เปนการอภิเษกครั้งที่ ๒ ของเรา.
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อรรถกถาติสสเถรคาถา
คาถาของทานพระติสสเถระเริ่มตนวา หิตฺวา สตปล กส. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ เกิดในตระกูลของคนทํายานพาหนะ ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง
เห็นพระผูมีพระภาคเจา แลวมีใจเลื่อมใส ทําแผนกระดานดวยทอนไมจันทน
แลวนอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา และพระผูม ีพระภาคเจาก็ทรงใชสอย
แผนกระดานนั้น.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไปๆ มาๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิดในราชตระกูล ในโรรุวนคร
ในพุทธุปบาทกาลนี้. พระราชกุมารเจริญพระชนพรรษาแลว เมื่อพระราชบิดา
สวรรคต ก็ดํารงอยูในราชสมบัติ เปนอทิฏฐสหายของพระเจาพิมพิสาร สง
บรรณาการมีแกวมณี แกวมุกดา และผาเปนตน ไปถวายพระเจาพิมพิสาร.
พระเจาพิมพิสาร ทรงสดับความมีบุญของพระเจากรุงโรรุวะนั้น จึงทรงสง
เครื่องราชบรรณาการตอบไป แลวใหจารึกพระพุทธจริยาลงในจิตรบัตร และ
จารึกปฏิจจสมุปบาท ลงในพระสุพรรณบัตรสงไปถวาย. พระเจาโรรุวะ ทรง
ตรวจดูพระพุทธจรรยา ที่เขียนแสดงไวในจิตรบัตร และลําดับแหงปฏิจจสมุปบาท ทีจ่ ารึกไวในพระสุพรรณบัตร ทรงกําหนดประวัตกาล ที่เปนอยูใ น
ปจจุบัน และนิวัติกาล ที่ผานมาในอดีต ทบทวนลําดับแหงพระราชสาสนใน
พระทัย แลวเกิดความสลดพระทัย เพราะพระองคเปนผูมีอธิการอันกระทําไว
แลวในพระพุทธเจาองคกอนๆ และเพราะภพนี้เปนภพสุดทาย จึงทรงพระดําริ
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วา เพศพรหมจรรยของพระผูมีพระภาคเจาเราพบแลว และความคืบหนาของ
พระราชสาสน เราก็รูแลว กามทัง้ หลายมีทุกขมาก มีความคับแคนมาก
ประโยชนอะไรดวยการอยูครอบครองราชสมบัติในบัดนี้ จึงทรงสละราชสมบัติ
ปลงผมและหนวด นุงหมผากาสาวพัสตร บวชอุทิศเฉพาะพระผูมีพระภาคเจา
ถือเอาบาตรที่ทําดวยดิน ประพฤติเหมือนคนเทขยะ เมื่อมหาชนกําลังปริเทวนา
การอยูนั่นแล ออกจากพระนคร เสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับ เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา ผูประทับอยูที่เงื้อมเขา ชื่อวาสัปปโสณฑิกะ ในพระนคร
ราชคฤหนั้น ถวายบังคมแลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง.
พระศาสดาทรงแสดงธรรมแลว ทานสดับพระธรรมเทศนา ถือเอา
กรรมฐานในวิปสสนา หมั่นประกอบเนือง ๆ อยู ขวนขวายวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธ ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนนายชางทํายานอยูในเมือง เปนผูศึกษาดี
แลว ในงานของชางไม เราไดทําแผนกระดานดวย
ไมจันทน ถวายแดพระสัมพุทธเจาผูเปนเผาพันธุของ
โลก วิมานอันบุญกรรมนิรมิตดีแลว ดวยทองคํานี้
ยอมสวางไสว ยานชาง ยานมา อันเปนยานทิพย
ปรากฏแกเรา ปราสาทและวอ และแกวอันประมาณ
มิได ยอมบังเกิดแกเราตามปรารถนา นี้เปนผลแหง
การถวายแผนกระดาน ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เรา
ไดถวายแผนกระดานใด ดวยการถวายแผนกระดาน
นั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแตงการถวายแผน
กระดาน ในกัปที่ ๕๗ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจา
จักรพรรดิ ๔ พระองค มีนามวา " นิมมิตะ "
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผา
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กิเลสทั้งทลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะกลาวถึงขอปฏิบัติของตน
ดวยสามารถแหงอุทาน จึงไดกลาวคาถาวา
เราไดสละภาชนะทองคํา มีนา้ํ หนักประมาณ
๑๐๐ ปละ วิจติ รดวยลวดลายตั้งรอยชนิด มาถือบาตร
ดิน นี้เปนการอภิเษกครั้งที่สองของเรา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิตฺวา แปลวา สละแลว.
บทวา สตปล ไดแกภาชนะทองคํา ที่มีน้ําหนักประมาณ ๑๐๐ ปละ.
บทวา กส ไดแก กังสดาล. บทวา โสวณฺณ แปลวา สําเร็จดวยทอง.
บทวา สตราชิก ความวา ประกอบดวยลวดลายมิใชนอย เพราะ
ความเปนภาชนะที่มีฝาอันวิจิตร และงดงามดวยแนวแหงลายเขียนเปนอเนก.
บทวา อคฺคหึ มตฺติกามตฺต ความวา พระเถระในกาลกอน เคยฉัน
ในภาชนะมีคามากเห็นปานนี้ เมื่อกระทําตามพระพุทธโอวาท คิดวา บัดนี้
เราละภาชนะทอง แลวถือบาตรดิน โอ ! เราทํากรรมดีแลวหนอ ธรรมเนียม
ของพระอริยเจา ดํารงมาแลวโดยลําดับดังนี้แลว กลาวอนุโมทนาการสละราช
สมบัติ และการเขาถึงบรรพชาเพศ โดยแถลงยกยองภาชนะ (ดิน). ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา นี้เปนการอภิเษกครั้งที่ ๒ ของเรา ดังนี้. อธิบายวา
การเขาถึงบรรพชาเพศนี้ ชื่อวาเปนการอภิเษกครั้งที่สองของเรา โดยถือเอา
ราชาภิเษก เปนการอภิเษกครั้งแรก. เพราะวาการอภิเษกครั้งแรกนั้น เปน
กรรมที่เศราหมองไปดวยกิเลสมีราคะเปนตน สับสนวุนวาย ประกอบไปดวย
อนัตถโทษ เนื่องดวยทุกข เปนกรรมทีเลวทราม. สวนการอภิเษกครั้งที่ ๒
ของเรานี้ ชือ่ วา สูงสุด ประณีต เพราะผิดตรงขามจากการอภิเษกครั้งแรกนั้น.
จบอรรถกถาติสสเถรคาถา
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๘. อภัยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอภัยเถระ
[๒๓๕] ไดยินวา พระอภัยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงอารมณ
อันเปนที่รัก สติก็หลงลืม ผูใดมีจิตกําหนัดยินดีเสวย
รูปารมณ รูปารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะทั้งหลาย
ยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งมูลแหงภพ.
อรรถกถาอภัยเถรคาถา
คาถาของทานพระอภัยเถระ เริ่มตนวา รูป ทิสฺวา สติ มุฎา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
เรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา "สุเมธะ"
ถึงความเปนผูรูแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สุเมธะ ในวันหนึ่ง
ไดทําการบูชาดวยดอกชางนาว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในหมูเทพ กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มาๆ อยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ พระนครสาวัตถี
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา " อภัย " ถึงความเปนผูรูแลว อันเหตุสมบัติ
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ตักเตือนอยู วันหนึ่งไปยังพระวิหาร ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว
ไดมีศรัทธาจิตบวชแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว เจริญวิปสสนาอยู.
วันหนึ่ง ทานเขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต เห็นมาตุคามแตงตัวสวยงาม
แลวเกิดฉันทราคะ ปรารภรูปของหญิงนั้น ดวยสามารถแหงอโยนิโสมนสิการ
ทานเขาไปสูวิหารแลวขมจิตของตนวา เมื่อเราละสติแลดูอยู กิเลสในรูปารมณ
เกิดขึ้นแลวแกเรา เรากระทํากรรมอันไมสมควรแลว ดังนี้ เจริญวิปสสนาใน
ทันใดนั้นเอง บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธ ที่ทา นกลาวไวใน
อปทานวา
พระสยัมภูผูไมเคยพายแพ มีพระนามวา สุเมธะ
เมื่อทรงพอกพูนวิเวก จึงเสด็จเขาสูปาใหญ เราเห็น
ดอกชางนาวกําลังบาน จึงเอามารอยเปนพวงมาลัย
บูชาแดพระพุทธเจา ผูเปนนายของโลก เฉพาะ
พระพักตร ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชา
พระพุทธเจา ดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไม
รูจ ักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๑,๙๐๐
แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๑๖ พระองค
มีนามวา "สุนิมมิตะ" สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะแสดงวา สําหรับผูที่
(ประพฤติ) คลอยตามกิเลส ไมมี (โอกาส) ที่จะยกศีรษะขึ้นจากวัฏทุกขไดเลย
สวนตัวเราไมประพฤติตามกิเลสเหลานั้น ดังนี้ ดวยการชี้ใหเห็นการบังเกิดขึ้น
แหงกิเลสของตน ไดกลาวคาถาวา
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เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงอารมณอัน
เปนที่รัก สติก็หลงลืม ผูใดมีจิตกําหนัด ยินดีเสวย
รูปารมณ รูปารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะทั้งหลาย
ยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งมูลแหงภพ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูป ไดแก รูปายตนะ อันเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด. ก็รูปายตนะนั้นในคาถานี้ ทานหมายถึงรูปแหงหญิง.
บทวา ทิสฺวา ไดแก เห็นดวยจักษุ คือ ยึดถือรูปนัน้ ดวยสามารถ
แหงการกําหนดโดยนิมิต และโดยอนุพยัญชนะ ดวยการแลนไปตามแหงจักษุทวาร อธิบายวา เพราะการถือเอารูปนั้นวาเปนอยางนั้นเปนเหตุ.
บทวา สติ มุฏฐา ไดแก สติที่เปนไปในกาย ทีม่ ีความไมงาม
เปนสภาพ วาไมงามนั่นแล หายไปแลว ก็พระเถระเมื่อจะแสดงถึงสติที่หายไป
เพราะเห็นรูปนั้น จึงกลาววา มัวใสใจถึงอารมณอันเปนที่รัก ดังนี้ ประกอบ
ความวา เมื่อมัวใสใจอารมณตามที่เขามาปรากฏ ดวยอโยนิโสมนสิการ กระทํา
ปยารมณใหเปนนิมิต โดยนัยมีอาทิวา งาม เปนสุข ดังนี้ สติก็หายไป.
ตอแตนั้น ก็จะมีจิตยินดีเสวยรูปารมณ ไดแก เปนผูมีจิตกําหนัด
แลวดวยดี เสวย คือ เพลิดเพลินรูปารมณนั้น ก็เมื่อมัวเพลิดเพลินอยู รูปารมณ
ก็ครอบงําผูนั้น คืออารมณจะครอบงําผูนั้น ทําใหลําบาก ใหถึงที่สุดหมุนไป
ทีเดียว และอาสวะทั้งหลาย ยอมเจริญแกเขาผูเปนแลวอยางนี้ คือ ชื่อวา
ผูเขาถึงซึ่งมูลแหงภพ ไดแก อาสวะทั้งหลาย แมทั้ง ๔ มีกามาสวะเปนตน
ที่มีการเขาถึงซึ่งความเปนมูล คือความเปนเหตุแหงภพ คือ สงสาร เปนสภาพ
ยอมเจริญแกบุคคลนั้นยิ่ง ๆ ขึ้นไฝทีเดียว คือไมเสื่อมเลย แตอาสวะแมทั้ง ๔
เหลานั้น อันเราผูตั้งอยูแลวในการพิจารณา เจริญวิปสสนาแลวแทงตลอดอยู
ซึ่งสัจจะทั้งหลาย ละแลวโดยไมเหลือ ตามลําดับแหงมรรค คือสิ้นไปรอบแลว
จบอรรถกถาอภัยเถรคาถา
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๙. อุตติยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุตติยเถระ
[๒๓๖] ไดยินวา พระอุตติยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
บุคคลผูไ ดสดับเสียงแลว พึงใสใจถึงอารมณ
อันเปนที่รัก สติก็หลงลืม ผูใดมีจิตกําหนัดยินดี
เสวยสัททารมณ สัททารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะ
ยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งสงสาร.
อรรถกถาอุตติยเถรคาถา
คาถาของทานพระอุตติยเถระ เริ่มตนวา สทฺท สุตฺวา สติ มุฏ า.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
เรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สุเมธะ
ถึงความเปนผูรูแลว วันหนึ่งพบพระศาสดา เปนผูมีจิตเสื่อมใสแลว ตกแตง
บัลลังกอัน ปูลาดดวยพรมทําดวยขนสัตวเปนตน พรอมทั้งผาสําหรับปดเบื้องบน
(เพดาน) อันสมควรแกพระพุทธเจา แลวไดถวายไวในพระคันธกุฎี.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ ในกรุงกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา
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อุตติยะ. เขาเจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพ ในสมาคมแหงพระญาติ ของพระบรมศาสดา ไดเปนผูมีจิตศรัทธา บรรพชาแลว บําเพ็ญสมณธรรม วันหนึ่ง
เขาไปสูบานเพื่อบิณฑบาต ฟงเสียงเพลงขับของมาตุคามในระหวางทางเมื่อเกิด
ฉันทราคะขึ้นในเสียงเพลงขับนั้น ดวยสามารถแหงอโยนิโสมนสิการ จึงระงับ
ฉันทราคะนั้น ดวยกําลังแหงการพิจารณา แลวเขาไปสูวิหาร เกิดความสังเวช
นั่งในที่พักกลางวัน เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ในขณะนั้นเอง. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ก็เราไดถวายบัลลังก พรอมทั้งผาสําหรับปด
เบื้องบน (เพดาน) แดพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สุเมธะ เชษฐบุรุษของโลก ผูคงที่ในกาลนั้น
บัลลังกนั้นไดเปนบัลลังกประกอบดวยแกว ๗ ประการ
รูค วามดําริของเรา บังเกิดแลวแกเราที่เมื่อ ในกัปที่
๑,๐๓๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายบัลลังกใดในกาลนัน้
ดวยธรรมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลของการ
ถวายบัลลังก ในกัปที่ ๑,๐๒๐ แตภทั รกัปนี้ ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิ ๓ พระองค มีนามวา สุวรรณาภา
สมบูรณดวยแลว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้น บรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะแสดงความวา เมื่อบุคคล
ไมรังเกียจกิเลสทั้งหลาย ยอมไมมีทางที่จะยกศีรษะขึ้นจากทุกขในวัฏฏะได
สวนเรารังเกียจกิเลสเหลานั้นแลวทีเดียว ดังนี้ โดยมุงแสดงใหเห็นการบังเกิด
ขึ้นแหงกิเลสของตน ไดกลาวคาถาวา
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บุคคลไดสดับเสียงแลว มัวใสใจถึงอารมณเปน
ที่รัก สติก็หลงลืม ผูใดมีจิตกําหนัดยินดี เสวยสัททารมณ สัททารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะทั้งหลาย
ยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งสงสาร ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สทฺท ไดแก สัททารมณอันเปนที่ตั้ง
แหงความกําหนัด.
บทวา สสารอุปคามิโน ความวา ชือ่ วาผูเขาถึงซึ่งสงสาร เพราะ
เขาถึงสงสารอันเปนตัวเหตุแหงสังสารวัฏ ที่ทานกลาวไวอยางนี้วา
ลําดับแหงขันธ ธาตุ อายตนะ ยังเปนไปไมขาด
สาย ทานก็เรียกวา สงสาร ดังนี้.
ปาฐะวา สสารูปคามิโน ดังนี้ ก็ม.ี คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว
ในคาถาติดตอกันไป.
จบอรรถกถาอุตติยเถรคาถา
๑๐. เทวสภเถรคาถา (ที่ ๒)
วาดวยคาถาของพระเทวสภเถระ
[๒๓๗] ไดยนิ วา พระเทวสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุผถู ึงพรอมดวยความเพียรชอบ มีสติปฏฐาน
เปนอารมณ ประดับประดาดวยดอกไม คือ วิมุตติ
จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินพิ พาน.
จบวรรคที่ ๑๐
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อรรถกถาเทวสภเถรคาถา
คาถาของทานพระเทวสภเถระ เริ่มตนวา สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
เรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา สิขี ถึงความ
เปนผูรูแลว วันหนึ่งเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี เปนผูมีใจ
เลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยดอกชบา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิด
ในตระกูลแหงเจาศากยะ ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมี
นามวา เทวสภะ. เขาเจริญวัยแลว เห็นพุทธานุภาพ ในคราวเมื่อพระบรมศาสดาเสด็จมาเพื่อระงับการทะเลาะกันเรื่องเทริด เปนผูมีใจเลื่อมใสแลว
ตั้งอยูในสรณคมน เมื่อพระศาสดาประทับอยูในนิโครธาราม เขาไปเฝาพระศาสดาอีก ไดเปนผูมีศรัทธาแลวบวช กระทําบุรพกิจเสร็จแลว เจริญวิปสสนา
บรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน
อปทานวา
เราไดเห็นพระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระนามวา
สิขี ผูปราศจากมลทินบริสุทธิ์ ผองใส ไมขุนมัว ดัง
พระจันทรมคี วามยินดีในราคะสิ้นแลว ทรงขามตัณหา
ในโลกแลว ทรงยังหมูชนใหดับเข็ญ ทรงขามเองแลว
ยังผูอื่นใหขาม เปนมุนีผูประเสริฐ เพงฌานอยูในปา
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มีจิตแนวแน ตั้งมั่นดีแลว เรารอยดอกชบาทําเปน
พวงมาลัยแลวบูชาพระพุทธเจา ทรงพระนามวา สิขี
ผูเปนเผาพันธุของโลก ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้
เราไดทํากรรมใดไวในกาลนั้น ดวยกรรมนั้นเราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๗ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิมีนามวา
สมันตจักษุ เปนจอมมนุษย มียศมาก มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เปนผูมีปติโสมนัสบังเกิดแลว
เพราะอาศัยวิมุตติสุขที่ตนไดบรรลุแลว ไดกลาวคาถาดวยสามารถแหงอุทานวา
ภิกษุผถู ึงพรอมดวยความเพียรชอบ มีสติปฏฐาน
เปนอารมณ ประดับประดาดวยดอกไม คือ วิมุตติ
จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินพิ พาน ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมฺมปฺปธานสมฺปนฺโน ความวา
ผูสมบูรณดวยสัมมัปปธานมีอยาง ๔ อธิบายวา ยังกิจที่จะตองทําดวยสัมมัปปธานเหลานั้น ใหถึงพรอมแลวตั้งอยู.
บทวา สติปฏานโคจโร ความวา ภิกษุชื่อวา สติปฏฐานโคจโร
เพราะมีสติปฏฐาน ( ๔ ) มีกายานุปสสนาสติปฏฐานเปนตนเปนอารมณ คือเปน
ที่ตั้งแหงความประพฤติ อธิบายวา เปนผูมีจิตตั้งมั่นแลว ในสติปฏฐาน ๔.
ดอกไม คือ วิมุตตินั่นแล ชื่อวา มีกลีบหอมตลบอบอวล เพราะ
งามดวยคุณธรรม ภิกษุ ชื่อวา ประดับแลวคือตกแตงแลว ไดแก กระทํา
ใหพอแลว ดวยวิมุตติเหลานั้น โดยประการทั้งปวง คือโดยชอบทีเดียว.
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บทวา วิมุตฺติกุสุมสฺฉนฺโน ปรินิพฺพสิ ฺสตฺยนาสโว ความวา
ภิกษุเมื่อปฏิบัติอยูโดยชอบอยางนี้ เปนผูไมมีอาสวะ จักปรินิพพานดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตอกาลไมนานเลย.
ก็คําเปนคาถานี้แหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาเทวสภเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๑๐
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระปริปุณณกเถระ ๒. พระวิชยเถระ ๓. พระเอรกเถระ
๔. พระเมตตชิเถระ ๕. พระจักขุปาลเถระ ๖. พระขัณฑสุมนเถระ
๗. พระติสสเถระ ๘. พระอภัยเถระ ๙. พระอุตติยเถระ ๑๐. พระเทวสภเถระ
(ที่ ๒) และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๑๑
๑. เพลัฏฐกานิเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเพลัฏฐกานิเถระ
[๒๓๘] ไดยนิ วา พระเพลัฏฐกานิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ทานละความเปนคฤหัสถมาแลว ยังไมทันสําเร็จ
กิจ เปนผูมีปากดังไถ เห็นแกทอง เปนคนเกียจคราน
เปนคนโงเขลา เขาหองบอย ๆ เหมือนสุกรตัวใหญ
ที่เขาปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น.

วรรควรรณนาที่ ๑๑
อรรถกถาเพลัฏฐกานิเถรคาถา
คาถาของทานพระเพลัฏฐกานิเถระ เริ่มตนวา หิตฺวา คิหิตฺต
อนโวสิตตฺโต. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา เวสสภู เจริญวัยแลว ถึงความสําเร็จ
ในศิลปวิทยาของพราหมณทั้งหลาย ละฆราวาสวิสัยแลว บวชเปนดาบส
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อันหมูฤาษีแวดลอมแลวทองเที่ยวไป วันหนึ่งเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรง
พระนามวา เวสสภู เกิดปติโสมนัส อาศัยพระญาณสมบัติของพระศาสดา
จึงเปนผูมีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวยดอกไมทั้งหลาย อุทิศพระญาณ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายบังเกิด
ในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
เพลัฏฐานิกะ ถึงความเปนผูรูแลว ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา
ไดเปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลวเรียนกรรมฐานอยูในปาแควนโกศล เปนผู
เกียจคราน มีรางกายกํายํา มีวาจาหยาบคาย ไมยังจิตใหเกิดขึ้นในสมณธรรม
ได.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงตรวจดูความแกกลาของญาณแลว
ยังเพลัฏฐานิกภิกษุใหสลดใจ ดวยพระคาถาชี้โทษนี้วา
เธอละความเปนคฤหัสถมาแลว ยังไมทัน
สําเร็จกิจ เปนผูมีปากดังไถ เห็นแกทอง เปนคน
เกียจคราน เปนคนโงเขลา เขาหองบอย ๆ เหมือน
สุกรตัวใหญที่เขาปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น ดังนี้.
เธอเห็นพระศาสดา เหมือนหนึ่งประทับนั่งอยูตรงหนา และฟงคาถา
นั้นแลว เกิดความสลดใจ แลวเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตตอกาลไม
นานนัก เพราะเหตุที่ญาณถึงความแกกลาแลว. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา
"เวสสภู" ผูโชติชวงดังดอกกรรณิการ ประทับนั่งอยู
ณ ที่ระหวางภูเขา ทรงยังทิศทั้งปวงใหสวาง ดังดาว
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ประกายพฤกษ มีมาณพ ๓ คนเปนผูศึกษาดี ในศิลปะ
ของตน หาบสิ่งของเต็มหาบ ไปตั้งขางหลังเรา เรา
ผูม ีตบะใสดอกจําปา ๗ ดอกไวในหอ ถือดอกจําปา
เหลานั้น บูชา ในพระญาณของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา " เวสสภู " ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้
เราบูชาพระพุทธญาณดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระญาณ
ในกัปที่ ๒๙ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
มีนามวา " วิปุลาภา " สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อปฏิบัติพระโอวาทของพระศาสดาก็ดี เมื่อพยากรณพระอรหัตผล ดวยมุขที่แปลกออกไปก็ดี ก็ไดกลาวซ้ํา
พระคาถานั้นแหละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิตฺวา คิหติ ฺต ความวา สละความเปน
คฤหัสถ อธิบายวา บวชแลว.
บทวา อนโวสิตตฺโต ความวา ยังไมสําเร็จกิจตามสมควร. อธิบายวา
ชื่อวายังไมสําเร็จกิจ คือ มีกรณียกิจยังทําไมสําเร็จ เพราะยังไมสําเร็จปริญญา
ตามสมควร แกผูบวชในพระศาสนามุงหมายไว.
อีกอยางหนึ่ง บทวา อนโวสิตตฺโต ความวา ยังไมสําเร็จกิจ
โดยลําดับ และยังไมไดกระทําการอยูจบพรหมจรรย ตามลําดับแหงมรรคอัน
บริสุทธิ์ทั้งหลาย อธิบายวา ยังไมอยูจบในอริยวาสครบทั้ง ๑๐. ภิกษุชื่อวา
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มุขนังคลี เพราะมีไถกลาวคือปาก อธิบายวา ขุดตนอยูดวยประโยคคือการ
กลาวคําหยาบในผูอื่นทั้งหลาย ดุจขุดดินอยูดวยไถ ฉะนั้น.
บทวา โอทริโก ความวา ขวนขวายในเรื่องทอง คือ เอาใจใสแต
เรื่องกินเปนใหญ.
บทวา กุสีโต แปลวา เกียจคราน คือไมหมั่นประกอบภาวนา.
พระเถระเมื่อจะแสดงถึงความสําเร็จ ของภิกษุผูเปนอยางนี้ จึงกลาววา
เปนคนโงเขลา เขาหองบอย ๆ เหมือนสุกรตัวใหญ ที่เขาปรนปรือดวยเหยื่อ
ฉะนั้น ดังนี้.
อรรถาธิบายของคาถานั้น ขาพเจากลาวไวในหนหลังแลวทั้งนั้น ก็ใน
คาถานี้ พึงเขาใจวา ภิกษุบวชแลว เปนคนโง ชื่อวายอมเขาหองบอย ๆ
เพราะความเปนผูยังไมไดอยูจบพรหมจรรยเปนตน เปนสภาพ ฉันใด ภิกษุ
เชนเราเปนบัณฑิต ยอมไมเปนฉันนั้น ก็พระเถระพยากรณพระอรหัตผล
ดวยมุขที่แปลกออกไปวา ปรินิพพาน เพราะถึงที่สุดแหงสัมมาปฏิบัติ อันมี
สภาพตรงขามจากปฏิบัติดังกลาวแลว ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาเพลัฏฐกานิเถรคาถา
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๒. เสตุจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเสตุจฉเถระ
[๒๓๙] ไดยินวา พระเสตุจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ชนทั้งหลายถูกมานะหลอกลวงแลว เศราหมอง
อยูในสังขารทัง้ หลาย ถูกความมีลาภ และความเสื่อม
ลาภย่ํายีแลว ยอมไมไดบรรลุสมาธิเลย.
อรรถกถาเสตุจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระเสตุจฉเถระ เริ่มตนวา มาเนน วฺจิตา. เรือ่ งราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือน
แหงตระกูล ในกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา ติสสะ ถึง
ความเปนผูรูแลว วันหนึ่ง เห็นพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ติสสะ
มีใจเลื่อมใส ไดถวายผลขนุนที่มีรสหวานสนิท (และ) ของขบเคี้ยวคือผล
มะพราวที่ตระเตรียมไว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนโอรสของพระเจามัณฑลิกะพระองคหนึ่ง
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีพระนามวา เสตุจฉะ เมื่อพระชนกสวรรคตแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 469

ทาวเธอไดดํารงอยูในราชสมบัติ (สืบแทน) ทําใหราชกิจลมเหลว เพราะไมมี
ความอุตสาหะ และความสามารถทําใหราชสมบัติตกอยูในเงื้อมมือฝายตรงขาม
เกิดความสลดพระทัย เพราะถึงความทุกขระทม ทอดพระเนตรเห็นพระผูมี
พระภาคเจา เสด็จจาริกไปตามชนบท ไดเปนผูมีศรัทธาจิต ทรงผนวชแลว
กระทําบริกรรม บรรลุพระอรหัตในวันนั้นเอง. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
ในกาลกอนเราไดถวายผลไม แดพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา "ติสสะ" และไดถวายผล
มะพราว ที่สมมติกันวาของควรเคี้ยว ครั้นถวายผล
มะพราวนั้น แดพระพุทธเจาทรงพระนามวา ติสสะ
ผูแ สวงหาคุณอันใหญหลวงแลว ยอมบันเทิง มี
ความประสงคสิ่งที่ตองการ ก็เขาถึงไดตามปรารถนา
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาล
นั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม ในกัปที่ ๑๓ แตภัทรกัปนี้ ไดเปน
พระเจาจักรพรรดิราช มีนามวา "อินทสมะ" สมบูรณ
ดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะตําหนิกิเลสทั้งหลายได
กลาวคาถาวา
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ชนทั้งหลายถูกมานะหลอกลวงแลว เศราหมอง
อยูในสังขารทัง้ หลาย ถูกความมีลาภและความเสื่อม
ลาภย่ํายีแลว ยอมไมไดบรรลุสมาธิเลย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาเนน วฺจิตาเส ความวา อันมานะ
ที่เปนไปแลว โดยนัยมีอาทิวา เราเปนผูประเสริฐที่สุด ดังนี้ ทําใหวิปลลาส
ไปโดยการเขาไปตัดภัณฑะคือกุศล ดวยสามารถแหงกิเลส มีการยกตนขมผูอื่น
เปนตน.
บทวา สงฺขาเรสุ สงฺกิลิฏ มานาเส ความวา เศราหมองอยูใน
อินทรียทั้งหลายมีจักษุเปนตน ที่เปนไปในภายใน และภายนอก และใน
สังขตธรรมทั้งหลายมีรูปเปนตน คือ ถึงความเศราหมอง ดวยสามารถการถือ
เอานิมิตนั้น โดยเปนตัณหาเปนตนวา นั่นของเรา เราเปนนั่น นั่นเปนอัตตา
ตัวตนของเรา ดังนี้.
บทวา ลาภาลาเภน มถิตา ความวา อันลาภคือการไดบริขาร
มีบาตรและจีวรเปนตน และพัสดุมีผาเปนตน และอันความเสื่อมลาภ คือไมได
สิ่งเหลานั้นนั่นแล ย้ํายีแลว คือเหยียบย้ํา ไดแกครอบงําแลว เพราะเปนปฏิฆะ
กับความยินดี อันบังเกิดขึ้นแลวดวยสามารถแหงกิเลสมีตัณหาเปนตน. ก็บทวา
ลาภาลาเภน มถิตา นี้ เปนเพียงตัวอยาง และในอธิการนี้ บัณฑิตพึง
สงเคราะหเอาโลกธรรมแมทั้ง ๘ เขาดวย.
บทวา สมาธึ นาธิคจฺฉนฺติ ความวา บุคคลเห็นปานนี้เหลานั้น
ผูไมมีจิตเปนสมาธิ ดวยสามารถแหงสมถกรรมฐาน และวิปส สนากรรมฐาน
แมในกาลไหน ๆ ก็ยอมไมประสบ คือไมได ไดแกไมถึงซึ่งสมาธิ เพราะไมมี
ธรรมอันเปนไปเพื่อสมาธิ และเพราะมีแกอกุศลธรรมนอกนี้ แมในคาถานี้
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คําวา ผูไมมีปรีชา ถูกกิเลสมีมานะเปนตนครอบงําแลว ถึงจะเขาสมาธิอยู
นั่นแล ชื่อวายอมไมถึงสมาธิ ฉันใด ผูมีปรีชาทั้งหลาย หาเปนฉันนั้นไม
ก็ผูมีปรีชาเหลานั้นเปนเชนกับเรา ไมถูกกิเลสมีมานะเปนตนครอบงําแลว
ยอมไดบรรลุสมาธิโดยถายเดียว ดังนี้ พึงทราบวาเปนคําพยากรณพระอรหัตผล
(ของพระเถระ) โดยมุขทีแ่ ปลกออกไป.
จบอรรถกถาเสตุจฉเถรคาถา
๓. พันธุรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระพันธุรเถระ
[๒๔๐] ไดยนิ วา พระพันธุรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไมมีความตองการดวยลาภ คือ อามิสนั้น มี
ความสุขพอแลว เปนผูอิ่มเอิบแลว ดวยรสแหงธรรม
ครั้นไดดื่มรสอันล้ําเลิศเชนนี้แลว จะไมกระทําความ
สนิทสนมดวยรสอื่น อีก.
อรรถกถาพันธุรเถรคาถา
คาถาของทานพระพันธุรเถระ เริ่มตนวา นาห เอเตน อตถิโก.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ เปนผูคุมครองในพระราชวัง ของพระราชาพระองคหนึ่ง ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ ในวันหนึง่ เห็นพระผูมี
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พระภาคเจา พรอมดวยบริษัทเสด็จผานสนามหนาพระราชวัง มีจิตเลื่อมใส
เก็บดอกชบาไปบูชา พระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก พรอมดวยภิกษุสงฆ.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาไปบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดเปนบุตรแหงเศรษฐี ในสีลวดีนคร ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา พันธุระ. เขาถึงความเปนผูรูแลว ไปในกรุงสาวัตถี
ดวยกรณียกิจบางอยาง แลวไปสูพระวิหาร พรอมดวยอุบาสกทั้งหลาย ฟง
พระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว ไดเปนผูมีศรัทธาจิต บวชแลว เริ่มตั้ง
วิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก เพราะเปนผูมีญาณแกกลา
แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูมพี ระภาคเจา ทรงพระนามวา สิทธัตถะ
เชษฐบุรษุ ของโลก เสด็จดําเนินไปสูพระนคร เราเปน
พระสาวกทั้งหลาย เสด็จดําเนินไปสูพระนคร เราเปน
ผูท ี่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูคุมครอง ในภายในพระราชวัง เราเขาไปในปราสาท ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา
ผูน ําของโลก จึงถือเอาดอกชบา ไปโปรยลงในภิกษุสงฆ
แยกพระพุทธเจาไวแผนหนึ่ง โปรยดอกชบาลงบูชา
ยิง่ กวานั้น ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชา
พระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เราไมรู
จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๘๗ แต
ภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา
มหิทธิกะ สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก.
เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี.้
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ตั้งอยูในความเปนผูมีกตัญู
ไปสูพระนครสีลวดี เพื่อสนองพระคุณพระราชา ผูมีอุปการะแกตน เมื่อจะ
แสดงธรรมแกพระราชา ประกาศสัจจะทั้งหลายแลว. ในเวลาจบสัจจะ พระ
ราชาเปนพระโสดาบัน ใหสรางวิหารใหญ ชื่อวา สุทัสสนะ ในพระนคร
ของพระองค มอบถวายแกพระเถระ. พระเถระ ไดเปนผูมีลาภสักการะอยาง
ใหญหลวง.
พระเถระมอบวิหาร และลาภสักการะทั้งหมด แกสงฆ (สวน) ตน
เอง เทียวบิณฑบาตยังอัตภาพใหเปนไป โดยทํานองกอนนั่นแล พักอยูใน
สีลวดีนครนั้น สิ้นวันเล็กนอย ไดเปนผูมีความประสงคจะไปสูพระนครสาวัตถี.
ภิกษุทั้งหลายกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงอยูในที่นี้แหละ
ถาบกพรองดวยปจจัยทั้งหลาย พวกขาพเจาจักยังปจจัยนั้นใหบริบูรณ. พระ
เถระเมื่อจะแสดงความวา ดูกอนอาวุโสทั้งหลาย เราไมมีความตองการดวย
ปจจัยอันโอฬาร เรายังอัตภาพใหเปนไปดวยปจจัยตามมีตามได เราเปนผูมี
ความพอใจดวยรสพระธรรมอยางเดียวเทานั้น ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาวา
เราไมมคี วามตองการดวยลาภ คืออามิสนั้น มี
ความสุขพอแลว อิม่ เอิบแลวดวยรสพระธรรม ครั้น
ไดดื่มรสอันล้ําเลิศเชนนี้แลว จะไมกระทําความสนิท
สนมดวยรสอืน่ อีก ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาห เอเตน อตฺถิโต ความวา
ทานทั้งหลายมีความประสงคจะใหเราอิ่มหนํา ยินดีดวยอามิสใด จึงกลาววา
พวกขาพเจา จักทําปจจัยใหบริบูรณ เราไมมีความตองการดวยลาภคืออามิสนี้
อันมีอามิสคือปจจัยเปนรส เราคํานึงอยูวา เราไมมีความตองการดวยลาภคือ
อามิสนี้ (เพราะ) ความสันโดษเปนสุขอยางยิ่ง ดังนี้ จึงยังอัตภาพใหเปนไป
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ดวยปจจัยตามมีตามได. บัดนี้พระเถระเมื่อจะประกาศเหตุอันเปนหลัก ใน
ความไมตองการ ดวยลาภคืออามิสนั้น จึงกลาววา เรามีความสุขพอเพียงแลว
อิ่มเอิบแลวดวยรสพระธรรม ดังนี้. อธิบายวา เราอิ่มเอิบแลว คือยินดีแลว
คือถึงความสุข ไดแก มีความพอใจโดยมีสุข ดวยรสแหงโพธิปกขิยธรรม
๓๗ ประการ และดวยรสแหงโลกุตรธรรม ๙.
บทวา ปตฺวา รสคฺคมุตฺตม ความวา ดื่มรสแหงพระธรรมอันสูงสุด
ตามที่ทานกลาวไววา เลิศ คือประเสริฐที่สุดในรสทั้งปวงเทานั้นดํารงอยูแลว.
สมดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา รสแหงพระธรรมยอมชนะรสทั้งปวง
ดังนี้. บทวา น จ กาหามิ วิเสน สนฺถว ความวา การดื่มรสพระ
ธรรม อันเปนรสล้ําเลิศเห็นปานนี้ ตั้งอยูแลวจักไมทําความสนิทสนม คือ
การคลุกคลีดว ยรสอื่น คือรสอันเปนพิษ เชนกับยาพิษ อธิบายวา ไมมีเหตุ
ใหตองกระทําอยางนั้น.
จบอรรถกถาพันธุรเถรคาถา
๔. ขิตกเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระขิตกเถระ
[๒๔๑] ไดยนิ วา พระขิตกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
กายของเราเปนกายเบาหนอ อันปติและสุขอยาง
ไพบูลยถูกตองแลว ยอมเลื่อนลอยไดเหมือนนุน ที่
ถูกลมพัดไป ฉะนั้น.
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อรรถกถาชิตกเถรคาถา
คาถาของทานพระขิตกเถระ เริ่มตนวา ลหุโก วต เม กาโย.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ ทั้งหลาย สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดเปนยักษผูเสนาบดี ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ วันหนึ่ง นั่งอยูในสมาคมยักษ เห็นพระศาสดาประทับนั่งอยูที่โคนไมแหงหนึ่ง จึงเขาไปเฝา ถวายบังคมพระศาสดา แลวนั่ง ณ สวนขางหนึ่ง. พระศาสดาทรงแสดงธรรมแกเขา.
เขาฟงธรรมแลว แสดงความปติและโสมนัสอันโอฬาร ปรบมือ ลุกขึ้นถวาย
บังคมพระศาสดา การทําประทักษิณ แลวหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
ขิตกะ. เขาถึงความเปนผูรูแลว สดับความที่พระมหาโมคคัลลานะ เปนผูมี
ฤทธิ์มาก คิดวา เราจักเปนเชนพระเถระนี้ อันบุรพเหตุตักเตือนอยู บวชแลว
เรียนกรรมฐาน ในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา การทํากรรมในสมถะและ
วิปสสนาทั้งหลาย ไดสําเร็จอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว ในอปทานวา
พระผูมพี ระภาคเจา ผูเปนจอมประชา ประเสริฐ
กวานระ ทรงพระนามวา ปทุม ผูม ีพระจักษุ เสด็จ
ออกจากปาใหญแลวแสดงธรรมอยู ในขณะนั้นไดมี
การชุมนุมเทวดาในที่ไมไกล พระผูม ีพระภาคเจา
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เทวดาทั้งหลายไดมาประชุมกันดวยกิจบางอยาง เรา
ไดเห็นอยางชัดเจน เราไดยินพระสุรเสียง ที่ทรง
แสดงอมตธรรมของพระพุทธเจา มีจิตเลื่อมใส มีใจ
โสมนัส ปรบมือแลว เขาไปบํารุง เราเห็นผลแหง
การบํารุงพระศาสดาที่เราประพฤติดีแลว ใน ๓๐,๐๐๐
กัปที่ผานมา เราไมรูจักทุคติเลย ในกัปที่ ๑๒๙ ได
เปนพระเจาจักรพรรดิ มีนามวา สมลังกตะ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อเสวยเฉพาะอิทธิวิธี อัน
มีความพิเศษ มีอยางมิใชนอย เพราะความเปนผูชํานาญในฤทธิ์ทั้งหลาย
กระทําการอนุเคราะหพระศาสดา ดวยอิทธิปาฎิหาริย และดวยอนุสาสนีปาฏิหาริย อยู. ทานอันภิกษุทั้งหลายถามวา ดูกอนอาวุโส ทานใชอิทธิฤทธิ์ได
อยางไร ? เมื่อจะบอกความนั้น ไดกลาวคาถาวา
กายของเราเปนกายเบาหนอ อันปติและสุขอยาง
ไพบูลย ถูกตองแลว ยอมเลือนลอยไดเหมือนนุน ที่
ถูกลมพัดไป ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลหุโก วต เม กาโย มีอธิบายวา
รูปกายของเรา ชื่อวาเบาพรอมหนอ เพราะการฝกจิตมีอยาง ๑๔ ได ดวยการ
ขมกิเลสมีนิวรณเปนตน และเพราะความชํานาญ อันเราอบรมมาดีแลว ดวย
การเจริญอิทธิบาท ๔ โดยที่เรานอมกรชกายนี้ ที่ชื่อวา มีมหาภูตรูปให
เปนปจจัยไดดวยอํานาจจิต.
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บทวา ผุฏโ จ ปติสุเขน วิปุเลน ประกอบความนี้ ก็รางกาย
ของเรา อันความสุขที่ประกอบดวยปติ อันโอฬารใหญยิ่งแผไปทั่วทั้งราง
ถูกตองแลว ก็คํานี้ ทานกลาวไวเพื่อจะแสดงเหตุที่ทําใหกายเบาพรอม. อธิบายวา
การกาวลงสูความหมายวา กายและจิตเบายอมมีพรอมกับการกาวลงสูความหมายวา เปนสุข ก็ในอธิการนี้ พึงทราบการแผไปของความสุข ดวยสามารถ
แหงรูปอันเปนสมุฏฐานของการกาวลงความหมายวากายและจิตเบา.
ถาจะมีคําถามขึ้นวา ก็ผทู ี่เพรียบพรอมดวยจตุตถฌาน จะมีการแผ
ปติสุขไปไดอยางไร เพราะวาจตุตถฌานนั้น มีปต ิสุขสงบระงับแลว. ตอบวา
ขอนั้นเปนความจริง แตการแผไปแหงปติสุขนี้ ทานกลาวไวดวยสามารถแหง
ลักษณะของจตุตถฌาน โดยที่แท ก็คอื กลาวไวดวยสามารถแหงขอความที่เปน
บุรพภาคนั่นเอง. ก็บทวา ปติสุเขน ไดแก ความสุขที่คลายกับสุขประกอบ
ดวยปติ. อธิบายวา ในอธิการนี้ อุเบกขาทานประสงคเอาวาเปนสุข เพราะ
ความเปนสภาพที่สงบระงับ และเพราะประกอบไปดวยญาณวิเศษ. สมดังที่
ทานกลาวไววา พระอริยบุคคลกาวลงสูสุขสัญญา และลหุสัญญา. ในบทนั้น
มีอรรถาธิบายดังนี้วา พระอริยบุคคลยอมกาวลง คือ ยอมเขาไปสัมผัส ไดแก
ถึงพรอมซึ่งสุขสัญญาและลหุสัญญา ที่เกิดพรอมกับอิทธิจิต อันมีฌานเปน
เบื้องบาทเปนอารมณ หรือมีรูปกายเปนอารมณ.
และสมดังที่ทานกลาวไวในอรรถกถาวา สัญญาอันสัมปยุตดวยอุเบกขา
ชื่อวา สุขสัญญา เพราะวาอุเบกขาทานกลาววา เปนสุขอันสงบแลว สัญญา
นั้นแหละ พึงทราบวา ชื่อวา ลหุสญ
ั ญา เพราะพนแลวจากนิวรณทั้งหลาย
และจากธรรมอันเปนขาศึกมีวิตกเปนตน. ก็แมกรชกายของพระอริยบุคคล
ผูกาวลงสูสัญญานั้น ยอมเปนกรชกายเบาพรอมเหมือนปุยนุน พระอริยบุคคล
ยอมไปสูพรหมโลก ดวยกายที่ปรากฏวาเบาพรอมเหมือนปุยนุนที่ฟุงไปแลว
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ตามแรงลมอยางนี้. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา กายของเรายอมเลื่อนลอย
ไดเหมือนปุยนุน ที่ถูกลมพัดไปฉะนั้น ดังนี้. คาถานั้นมีใจความวา ในเวลาใด
เรามีความประสงค จะไปสูพรหมโลก หรือโลกอื่นดวยฤทธิ์ ในเวลานั้น กาย
ของเราก็จะโลดไปสูอากาศทันที เหมือนปุยนุน ทีว่ ิจิตร อันลม คือ พายุพัดไป
ฉะนั้น.
จบอรรถกถาขิตกเถรคาถา
๕. มลิตวัมภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมลิตวัมภเถระ
[๒๔๒] ไดยินวา พระมลิตวัมภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเกิดความกระสันขึ้นในที่ใด เรายอมไมอยูใน
ที่นั้น แมเราจะยินดีอยางนั้น ก็พึงหลีกไปเสีย แต
เราเห็นวา การอยูในที่ใดจะไมมีความเสื่อมเสีย เราก็
พึงอยูในที่นั้น.
อรรถกถามลิตวัมภเถรคาถา
คาถาของทานพระมลิตวัมภเถระ เริ่มตนวา อุกฺกณฺิโต. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้ เกิดเปนนก ในสระธรรมชาติแหงหนึ่ง ไมไกล
จากปาหิมพานต ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ.
พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เมื่อจะทรงอนุเคราะหนกนั้น
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จึงเสด็จไปที่สระนั้นแลว เสด็จจงกรมอยูที่ริมสระธรรมชาติ. นกเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีใจเลือ่ มใส คาบเอาดอกโกมุทในสระไปบูชาพระผูมีพระภาคเจา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนบุตรของพราหมณคนหนึ่ง ในกุรกุ ัจฉนครในพุทธุปบาทกาลนี้ไดมีนามวา
มลิตวัมภะ. เขาถึงความเปนผูรูแลว เขาไปหาพระปจฉาภูมหาเถระ ฟงธรรม
ในสํานักของพระเถระ ไดมีจิตศรัทธา บวชแลว เจริญวิปสสนาอยู ก็พระเถระ
นั้นมีสภาพอยางนี้ คือ ในที่ใดหาโภชนะเปนที่สบายไดยาก ปจจัยนอกนี้
หาไดงาย ทานจะไมหลีกไปจากที่นั้น แตในที่ใด หาโภชนะเปนที่สบายไดงาย
ปจจัยนอกนี้หาไดยาก ทานจะไมอยูในที่นั้น จะหลีกไปทันที ก็เมื่อทานอยู
อยางนี้ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว ตอกาลไมนานนัก เพราะความ
ที่ทานเปนผูสมบูรณดวยเหตุ และเพราะความที่ทานเปนผูมีชาติแหงมหาบุรุษ.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ณ ที่ใกลภูเขาหิมวันต มีสระใหญสระหนึ่ง
(สระธรรมชาติ) ดาดาษดวยดอกปทุม ในกาลนั้นเรา
เปนนก มีนามชื่อวา กุกกุฏะ อาศัยอยูในสระนั้น
เปนผูมีศีลสมบูรณดวยวัตร ฉลาดในบุญและมิใชบุญ
พระมหามุนที รงพระนามวา ปทุมุตตระ ทรงรูแจงโลก
สมควรรับเครือ่ งบูชา เสด็จสัญจรไปในที่ไมไกลสระ
นั้น เราหักดอกโกมุทนอมถวายแดพระองค พระองค
ทรงทราบความดําริของเราแลว ทรงรับไว ครั้นเรา
ถวายทานนั้นแลว และอันกุศลมูลตักเตือน เราไมได
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เขาถึงทุคติเลยตลอดแสนกัป ในกัปที่ ๑๑๖ แตภัทรกัปนี้
ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๘ พระองค นามวา วรุณะ
มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน เมื่อ
จะเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาวา
เราเกิดกระสันขึ้นในที่ใด เรายอมไมอยูในทีน่ ั้น
แมเราจะยินดีอยางนั้น ก็พึงหลีกไปเสีย แตเราเห็นวา
การอยูในที่ใดจะไมมีความเสื่อมเสีย เราก็พึงอยูใน
ที่นั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุกฺกณฺิโตป น วเส ความวา
ความกระสัน คือ ความไมยินดีในกุศลธรรมทั้งหลาย อันยิ่งดวยการไดโภชนะ
เปนที่สบาย ยอมเกิดแกเราผูอยูในอาวาสใด เราแมกระสันจะอยูในอาวาสนั้น
ถายเดียว ก็ตองถอยหนี คือไมกาวตอไป เพราะการไดโภชนะเปนที่สบาย
นอกนี้.
ในบทวา น วเส นี้ พึงเอา น อักษรมาเชื่อมเขากับ บทวา
ปกฺกเม.
บทวา วสมาโนป ปกฺกเม ความวา สวนความกระสัน เพราะ
ความขาดแคลนปจจัย ยอมไมมีแกเราผูอยูในอาวาสใด เรายอมยินดียิ่งใน
อาวาสนั้นโดยแท แมถึงเราจะยินดียิ่งอยูอยางนี้ ก็ตองถอยกลับ คือ
ไมควรอยู เพราะไดปจจัยอันเปนสัปปายะที่เหลือ เราผูปฏิบัติอยูอยางนี้แหละ
ไดถึงเฉพาะแลวซึ่งประโยชนตน ตอกาลไมนานเลย ก็ในอธิการนี้ มีการ
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ประกอบความในการพิจารณาขอปฏิบัติสวนตน ดังกลาวมานี้ สวนในการให
โอวาทแกผูอื่น พึงประกอบความโดยการสรางประโยควา ตองอยู คือ ไมหลีกไป
ดังนี้.
บทวา น เตฺววานตฺถสหิต วเส วาส วิจกฺขโณ ความวา
ผูมีปญญาเห็นประจักษ คือผูมีชาติแหงวิญูชน ประสงคจะบําเพ็ญประโยชน
ตนใหบริบูรณ ก็ไมพึงอยูประจําอาวาสอันประกอบดวยสิ่งที่ไมเปนประโยชน
ในพระธรรมวินัยนี้ เพราะการทําคําอธิบายวา ในอาวาสใดมีปจจัยหาไดงาย
สมณธรรมยอมไมถึงความบริบูรณในอาวาสนั้น และในอาวาสใด ปจจัยหาได
ยาก แมสมณธรรมก็ไมถึงความบริบูรณในอาวาสนั้น อาวาสเห็นปานนี้ ชือ่ วา
ประกอบดวยสิ่งที่ไมเปนประโยชน คือ ประกอบไปดวยความไมเจริญงอกงาม
ในพระธรรมวินัยนี้ อธิบายวา ก็ในที่ใดภิกษุไดอาวาสประกอบดวยองค ๕
ยอมชื่อวาไดสัปปายะแมทั้ง ๗ ดวย พึงอยูประจําในอาวาสนั้นแหละ.
จบอรรถกถามลิตวัมภเถรคาถา
๖. สุเหมันตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสุเหมันตเถระ
[๒๔๓] ไดยนิ วา พระสุเหมันตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
คนโงเขลา มักเห็นเนื้อความอันมีความหมาย
ตัง้ รอย ทรงไวซึ่งลักษณะตั้งรอย วามีความหมายและ
ลักษณะเพียงอยางเดียวเทานั้น สวนคนฉลาดยอมเห็น
ไดตั้งรอยอยาง ดังนี้.
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อรรถกถาสุเหมันตเถรคาถา
คาถาของทานพระสุเหมันตเถระเริ่มตนวา สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺส.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เปน
พรานอยูในปา ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ติสสะ ใน
กัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้. พระผูมีพระภาคเจา เสด็จเขาไปสูปา เพื่อจะทรง
อนุเคราะหเขา จึงประทับนั่งที่โคนไมแหงหนึ่ง ในที่ใกลเขา. เขาเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีจิตเลื่อมใส เลือกเก็บดอกบุนนาค ทีม่ ีกลีบหอมมาบูชา
พระผูมีพระภาคเจา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลว ทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณผูสมบูรณ
ดวยสมบัติ ในถิ่นชายแดน ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา สุเหมันตะ.
เขาถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับอยูที่
มฤคทายวัน ในสังกัสสนคร ฟงธรรมแลว ไดเปนผูมีจิตศรัทธา บวชแลว
เปนผูทรงพระไตรปฎก เริ่มตั้งวิปสสนา ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ถึงความเชี่ยว
ชาญแตกฉานในปฏิสัมภิทาตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว
ไวในอปทานวา
เราเปนนายพราน เขาไปสูปาใหญ เห็นดอก
บุนนาคกําลังบาน จึงระลึกถึงพระพุทธเจา ผูประเสริฐ
สุด ไดเก็บเอาดอกบุนนาคนั้น อันมีกลิ่นหอมตลบ
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อบอวลแลวไดกอสถูปที่กองทราย บูชาพระพุทธเจา
ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาดวย
กอกไมใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปน
ผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปน
พระเจาจักรพรรดิพระองคหนึ่ง มีนามวา ตโมนุทะ
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้น บรรลุพระอรหัตแลว คิดอยางนี้วา กิจแหงบรรพชิตใด
อันเราผูเปนสาวกพึงบรรลุ กิจแหงบรรพชิตนั้นเราไดบรรลุแลว โดยลําดับ
ไฉนหนอแล เราพึงทําการอนุเคราะหภิกษุทั้งหลายในบัดนี้ ครั้นคิดอยางนี้แลว
เพราะความที่ทานเปนผูแตกฉานในปฎิสัมภิทา และเพราะความที่ทานเปนผูไม
เกียจคราน จึงโอวาทอนุศาสน ตัดความสงสัย แสดงธรรมมอกกรรมฐาน
กะภิกษุทั้งหลาย ผูเขาไปสูสํานักแหงตน ทําใหปลอดโปรง หมดขอกังขา
อยู. ในวันหนึ่ง เมื่อจะบอกคุณพิเศษแกภิกษุ และบุคคลชั้นวิญูชน ผูเขา
ไปสูสํานักของตน จึงไดกลาวคาถาวา
คนโงเขลา มักเห็นเนื้อความอันมีความหมาย
ตัง้ รอย ทรงไวซึ่งลักษณะตั้งรอย วามีความหมายและ
ลักษณะเพียงอยางเดียวเทานั้น สวนคนฉลาด ยอม
เห็นไดตั้งรอยอยาง ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตลิงฺคสฺส ความวา สภาวธรรมชื่อวา
ลิงฺคานิ เพราะถึงอรรถอันลี้ลับ ไดแกนิมิตของศัพท ที่เปนไปในอรรถ
ทั้งหลาย ก็นิมิตเหลานั้นชื่อวา สตลิงคะ เพราะมีความลี้ลับตั้งรอย มิใชนอย.
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อธิบายวา สตศัพทในที่นี้เปนอเนกัตถะ (มีความหมายมาก) ไมใชระบุความ
พิเศษโดยสังขยา ดังในประโยคมีอาทิวา สต (รอย) สหสฺส (พัน). ซึ่ง
เนื้อความอันลี้ลับตั้งรอยนั้น.
บทวา อตฺถสฺส ไดแก ไญยธรรม. ก็ไญยธรรมทานเรียกวา อรรถ
เพราะพึงรูแจงไดดวยญาณ. ก็อรรถนั้น แมขอ เดียวก็มีความหมายมิใชนอย
เหมือนศัพทวา สกฺโก ปุรินฺทโท มฆวา และศัพทวา ปฺา วิชฺชา
เมธา าณ. อินทศัพท เปนไปในอรรถวาผูเปนใหญแหงสวรรคชั้นดาวดึงส
โดยอรรถอันลี้ลับ คือเครื่องหมายแหงความเปนไปอันใด ศัพททั้งหลายมีสักก
ศัพทเปนตน ในบทวา สกฺโก ปุรินฺทโท มฆวา นัน้ ก็มิไดเปนไปโดย
อรรถอันลีล้ บั คือเครื่องหมายแหงความเปนไปนั้น โดยที่แท เปนไปโดย
ประการอื่น อนึ่ง ปฺาศัพท เปนไปในอรรถวา สัมมาทิฏฐิ โดยอรรถ
อันลี้ลับ คือเครื่องหมายแหงความเปนไปอันใด ศัพททั้งหลายมีวิชชาศัพท
เปนตน ก็มไิ ดเปนไปโดยอรรถอันลีล้ ับนั้น. ดวยเหตุนั้น พระเถระจึงกลาววา
สตลิงฺคสฺส อตฺถสฺส เนื้อความอันมีความหมายตั้งรอย ดังนี้.
บทวา สตลกฺขณธาริโน ความวา มีลักษณะมิใชนอย ชื่อวา
ลักษณะเพราะเปนเหตุอันทานกําหนดไว. ความที่แหงเนื้อความอันเปนตัว
ปจจัย เปนปจจัยโดยอาศัยผลของตนมีอยู ดวยเหตุนั้นแล ความเปนปจจัยนั้น
ทานจึงกําหนดไววา เนื้อความนี้เปนเหตุของเนื้อความนี้ และประเภทแหง
เนื้อความอันเดียวนั้นแหละ ที่จะพึงเขาไปไดมีเปนอเนก ดวยเหตุนั้น พระเถระ
จึงกลาววา ทรงไวซึ่งลักษณะตั้งรอย. อีกอยางหนึ่ง ชื่อวา ลักษณะ เพราะ
อันทานกําหนด ไดแกประการอันพิเศษ มีความที่แหงเนื้อความนั้น ๆ เปน
สังขตธรรมเปนตน. ก็แลประการอันพิเศษเหลานั้น โดยเนือ้ ความพึงทราบวา
ไดแกขอความที่ไมแตกตางกัน. สวนประการพิเศษนั้น ทานเรียกวา ลิงฺคานิ
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เพราะวิเคราะหวา ทําใหหมายรู คือใหเขาใจสามัญลักษณะมีความไมเที่ยง
แหงสังขารเหลานั้นเปนตน. ขอความนั้นมีอาการดังกลาวมานี้ เพราะเหตุที่
เนื้อความแมอยางเดียว บัณฑิตยอมเขาใจความหมายไดมิใชนอย ดวยเหตุนั้น
พระเถระจึงกลาววา (คนโงเขลานักเห็นเนื้อความ) อันมีความหมายตั้งรอย
ทรงไวซึ่งลักษณะตั้งรอย ดังนี้. สมดังที่ทานพระธรรมเสนาบดีกลาวไววา
ธรรมทั้งหลายทั้งปวง ยอมมาสูคลองในมุขแหงพระญาณ ของพระผูมีพระภาคผูพระพุทธเจา.
บทวา เอกงฺคทสฺสี ทุมฺเมโธ ความวา เมื่อเนื้อความที่มีความหมาย
มิใชนอย มีลักษณะเปนอเนกเชนนี้มีอยู ผูใดมีปกติเห็นไดเพียงสวนเดียว
เพราะมีปญญาไมกวางขวาง คือเห็นวามีความหมายเพียงอยางเดียว และมี
ลักษณะเพียงอยางเดียว จะเชื่อมั่นสิ่งที่ตนเห็นแลวเทานั้น วา "สิ่งนี้เทานั้น
จริง " ปฏิเสธสิ่งนอกนี้วา " สิ่งอื่นเปนโมฆะ" บุคคลผูนั้นชื่อวา เปนคน
โงเขลา คือมีปญญาทราม จะถือเอาไดเพียงอยางเดียว เพราะไมรูประการ
อันตาง ๆ กัน ซึ่งมีอยูในอรรถนั้นนั่นแล และเพราะเชื่อมั่นอยางผิด ๆ อุปมา
เหมือนคนตาบอดคลําชาง ฉะนั้น.
บทวา สตทสฺสี จ ปณฺฑโิ ต ความวา สวนบัณฑิตยอมเห็น
ประการทั้งหลายแมมิใชนอ ย อันมีอยูในอรรถนัน้ โดยประการทั้งปวงดวย
ปญญาจักษุของตน. อีกอยางหนึ่ง บุคคลใดรูขอความเปนอเนก อันจะพึงหา
ไดในอรรถนั้น ดวยปญญาจักษุแมดวยตนเอง ทั้งยังแสดงและประกาศ แม
แกคนเหลาอื่นไดอีกดวย บุคคลนั้นเปนบัณฑิต คือ ชื่อวา เปนผูมีปญญาเห็น
ประจักษ ฉลาดในอรรถทั้งหลาย.
พระเถระ ยังสมบัติคือปฏิสัมภิทาญาณอันยอดเยี่ยมของตน ให
เเจมแจงแกภิกษุทั้งหลาย ดวยประการฉะนี้.
จบอรรถกถาสุเหมันตเถรคาถา
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๗. ธรรมสังวรเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระธรรมสังวรเถระ
[๒๔๔] ไดยนิ วา พระธรรมสังวรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราไดพิจารณาแลว จึงออกบวชเปนบรรพชิต
เราไดบรรลุวชิ ชา ๓ แลว บําเพ็ญกิจในพระศาสนา
เสร็จแลว.
อรรถกถาธรรมสวเถรคาถา
คาถาของทานพระธรรมสวเถระ เริ่มตนวา ปพฺพชึ ตุลยิตฺวาน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา พระเถระนี้เปนพราหมณ นามวา สุวัจฉะ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ เรียนจบไตรเพท เห็น
โทษในการอยูครองเรือน จึงบวชเปนดาบส ใหสรางอาศรมในซอกเขา ชายปา
อยูรวมกับดาบสเปนอันมาก.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา มีพระประสงคจะทรงปลูกพืชคือกุศล
แกเขา จึง (เสด็จไป) ประทับยืนอยูบนอากาศ ใกลอาศรม แลวทรงแสดง
อิทธิปาฏิหาริย. สุวัจฉดาบสเห็นอิทธิปาฎิหาริยนั้น เปนผูมีใจเลื่อมใส ใครจะ
บูชา จึงเก็บเอาดอกสารภี (มาถวาย). พระศาสดาทรงพระดําริวา พอแลว
สําหรับพืชคือกุศลมีประมาณเทานี้ แหงดาบสผูนี้ ดังนี้แลว เสด็จหลีกไป.
*

* อรรถกถาเรียกวา พระธรรมสวเถระ
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พระดาบสเก็บดอกไมมาโรยทาง ทีพ่ ระบรมศาสดาเสด็จผานไป แลวยังจิตให
เลื่อมใส ยืนประคองอัญชลีอยูแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยู
แตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ แควนมคธ ในพุทธุปบาท
กาลนี้ ไดนามวา ธรรมสวะ ถึงความเปนผูรูแลว อันเหตุสมบัติตักเตือนอยู
เห็นโทษในการอยูครองเรือน และอานิสงสในบรรพชา เขาไปเฝาพระผูมี
พระภาคเจาผูประทับอยูในทักขิณาคิรีชนบท ฟงธรรมแลวไดเปนผูมีจิตศรัทธา
บรรพชาแลว เจริญวิปส สนา บรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาพยากรณที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนพราหมณ นามวา สุวัจฉะ เปนผูรูเจน
จบมนต แวดลอมดวยศิษยของตน อยู ณ ระหวางภูเขา
พระชินเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ ผูสมควรรับ
เครื่องบูชา พระองคทรงประสงค จะรื้อถอน (ชวย
เหลือ) เรา จึงเสด็จมายังสํานักเรา เสด็จจงกรมอยูบน
เวหาส เหมือนประทีปอันโพลงฉะนั้น ทรงทราบวา
เรายินดีแลว บายพระพักตรกลับไปทางทิศประจิม
ก็เราไดเห็นความอัศจรรยอนั ไมเคยมี นาขนพองสยองเกลานั้นแลว ไดเก็บเอาดอกสารภีไปโปรยลงที่
ทางเสด็จผาน ในกัปที่แสน แตภัทรกัปนี้ เราโปรย
ดอกไมใด ดวยจิตอันเลื่อมใสนั้น เราไมเขาถึงทุคติ
เลย ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช มีพระนามวา "มหารถะ" สมบูรณ
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ดวยแลว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จ
แลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน ถึง
ความโสมนัส ไดกลาวคาถาดวยสามารถแหงอุทานวา
เราไดพิจารณาเห็นแลว จึงออกบวชเปน
บรรพชิต เราไดบรรลุวชิ ชา ๓ แลว บําเพ็ญกิจใน
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปพฺพชึ ตุลยิตฺวาน ความวา พิจารณา
คือสอดสองซึ่งโทษในฆราวาส โดยนัยมีอาทิวา การอยูครองเรือนคับแคบ
เปนทางแหงละอองธุลี ดังนี้ ไดแกพิจารณาโทษในกามทั้งหลาย โดยนัยมี
อาทิวา กามทั้งหลายมีความยินดีนอย มีทุกขมาก มีความคับแคนมาก ดังนี้
และอานิสงสในการออกบวช โดยตรงขามกับโทษในกามนั้น ดวยปญญาอัน
เปนดุจตราชั่ง.
คําที่เหลือมีนัยดังกลาวในหนหลังแลวทั้งนั้น. ก็คําเปนคาถานี้แหละ
ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล ของพระเถระ ฉะนี้แล.
จบอรรถกถาธรรมสวเถรคาถา
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๘. ธรรมสฏปตุเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระธรรมสฏปตุเถระ
[๒๔๕] ไดยนิ วา พระธรรมสฏปตุเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เรามีอายุ ๑๒๐ ป จึงออกบวชเปนบรรพชิต
ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว บําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว.
อรรถกถาธัมมสวปตุเถรคาถา
คาถาของทานพระธัมมสวปตุเถระ เริม่ ตนวา ส วีสวสฺสสติโก.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ เมือ่ โลกวางจากพระพุทธเจา (สุญญกัป) บังเกิดในเรือนแหงตระกูล
ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา อยูบนภูเขาชื่อวา
ภูตคณะ มีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชาดวยดอกมะลิซอน.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาไปบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูแตในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลนี้ บรรลุนิติภาวะแลว มีครอบครัว ไดบุตรชือ่ วา ธัมมสวะ เมื่อบุตร
บวชแลว แมตนเอง (ก็ยางสูวัยชรา) มีอายุ ๑๒๐ ป แลวเกิดความสลด
ใจวา บุตรของเรายังหนุม บวชกอนแลว เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไร เราจักไม
*

* อรรถกถาวา พระธัมมสวปตุเถระ
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บวชเลา ? ดังนี้แลว ไปสูสํานักของพระศาสดา ฟงธรรมแลว บวช เริ่ม
ตั้งวิปสสนา ไดกระทําใหแจงพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
มีภูเขาชื่อวา ภูตคณะ อยูใ นที่ไมไกล ภูเขา
หิมวันต พระชินปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง สละโลกแลว
มาอยู ณ ภูเขานั้น เราจึงเอาดอกมะลิซอนไปบูชา
ทาน ไมตกลงจตุราบาย ตลอดแสนกัปหยอนหนึ่ง
ในกัปที่ ๑๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ
องคหนึ่ง มีนามวา ธรณีรุหะ สมบูรณดวยแกว ๗
ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ
คําสอนของพระพุทธจาเรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้น บรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาขอปฏิบัติของตน
บังเกิดความโสมนัส เมือ่ จะเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาวา
เรามีอายุ ๑๒๐ ป จึงออกบวชเปนบรรพชิต
ไดบรรลุวิชชา ๓ แลวบําเพ็ญกิจในพระศาสนา เสร็จ
แลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ส วีสวสฺสสติโก ความวา เรามี
อายุ ๑๒๐ ป คือเรานั้นนับแตเกิดมา มีอายุครบ ๑๒๐ ป. บทวา ปพฺพชึ
ความวา เขาถึงบรรพชาเพศ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวทั้งนั้น. ก็คําเปน
คาถานี้แหละ ไดเปนคําพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระนี้.
จบอรรถกถาธัมมสวปตุเถรคาถา
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๙. สังฆรักขิตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระสังฆรักขิตเถระ
[๒๔๖] ไดยนิ วา พระสังฆรักขิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภิกษุผูอยูในที่สงัดนี้ เห็นจะไมคํานึงถึงคําสอน
ของพระศาสดา ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลก ดวยประโยชนอยางเยี่ยมเปนแน จึงไมสํารวมอินทรีย เหมือน
แมเนื้อลูกออนในปา ฉะนั้น.
อรรถกถาสังฆรักขิตเถรคาถา
คาถาของทานพระสังฆรักขิตเถระ เริ่มตนวา น นูนาย ปรมหิตานุกมฺปโน. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนั้น ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล ในกัปที่ ๙๔
แตภัทรกัปนี้ ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึ่ง เห็นพระปจเจกพุทธเจา
๗ องคอยูที่เชิงเขา เปนผูมีใจโสมนัส เก็บเอาดอกกระทุมไปบูชา.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาไปบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลว ทอง
เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูแตในสุคติภพเทานั้น บังเกิดในตระกูลของผูมั่งคั่ง
ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา สังฆรักขิต. เขาบรรลุ
นิติภาวะแลว ไดมีจิตศรัทธา บวชแลว เรียนกรรมฐาน กระทําภิกษุรูปหนึ่ง
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ใหเปนสหายแลวอยูในปา. ในที่ไมไกลจากที่ซึ่งพระเถระพํานักอยู มีแมเนื้อ
ตัวหนึ่ง ตกลูกอยูที่พุมไม เฝารักษาลูกนอยที่ยังเล็ก แมจะถูกความหิวครอบ
งํา ก็ไมไปหากินไกล เพราะความหวงไยในลูก และตองระกําลําบาก เพราะ
หาหญาและน้ําในที่ใกลไมได. พระเถระเห็นดังนั้น เกิดความสลดใจวา โอ
หนอ สัตวโลกนี้ อันเครื่องผูกคือตัณหารัดรึงไว ยอมเสวยทุกขหนัก ไม
สามารถจะตัดเครื่องผูกตัณหานั้นได ดังนี้แลว กระทําเหตุการณนั้นแหละ
ใหเปนขอสับ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว. สมดังคาถาประพันธที่
ทานกลาวไวในอปทานวา
มีภูเขาชือ่ วา กุกกุฏะ อยูใ นที่ไมไกลภูเขา
หิมพานต พระปจเจกพุทธเจา ๗ องคอยูที่เชิงเขานั้น
เราเห็นตนกระทุมมีดอกบาน ดังพระจันทรพุงขึ้นสู
ทองฟา จึงประคองดวยมือทั้งสอง บูชาพระปจเจก
พุทธเจาทั้ง ๗ องค ในกัปที่ ๙๔ แตภทั รกัปนี้ เรา
ไดบูชาพระปจเจกพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชา
นัน้ เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระ
ปจเจกพุทธเจา ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระ
เจาจักรพรรดิ ๗ พระองค นามวา ปุปผะ
สมบูรณดวยแกว ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระ ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว รูวา ภิกษุผูเปนเพื่อนของ
ตนอยูอยางผูมากไปดวยมิจฉาวิตก จึงกระทํานางเนื้อนั้นแหละใหเปนอุปมา
แลว ไดกลาวคาถาวา
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ภิกษุผูอยูในที่สงัดนี้ เห็นจะไมคาํ นึงถึงคําสอน
ของพระศาสดา ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลก ดวย
ประโยชนอยางยอดเยี่ยมเปนแน จึงไมสํารวมอินทรีย
เหมือนแมเนือ้ ลูกออนในปา ฉะนั้น ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น น ศัพท ในบทวา น นูนาย นี้ เปนนิบาต
ลงในอรรถวา ปฎิเสธ. บทวา นูน เปนนิบาตลงในอรรถวา ปริวิตก. ตัด
บทเปน นูน อย. บทวา ปรมหิตานุกมฺปโน ความวา ของพระผูมีพระภาคเจา ผูมีปกติอนุเคราะหสัตวทั้งหลายอยางยอดเยี่ยม คือเปรียบไมได หรือ
ดวยประโยชนอยางยิ่ง คือ อยางเยี่ยม. บทวา รโหคโต ตัดบทเปน
รหสิ คโต (อยูในที่ลับ) อธิบายวา อยูในสุญญาคาร คือเปนผูประกอบ
ดวยกายวิเวก.
ในบทวา อนุวิคเณติ นี้ ตองนําเอาบททั้งสองวา น นนู มา
เชื่อมเขาเปน นานุวิคเณติ นูน ไดความวา เห็นจะไมคิด คือไมตรึก
ตรองวา จะตองขวนขวาย. บทวา สาสน ความวา คําสอนคือขอปฏิบัติ
อธิบายวา ไดแก การเจริญจตุสัจจกรรมฐาน. บทวา ตถา หิ ความวา
เพราะเหตุนั้นนั่นแหละ ไดแก เพราะไมขวนขวายคําสอนของพระศาสดานั่น
เอง. บทวา อย แกเปน อย ภิกฺขุ แปลวา ภิกษุนี้.
บทวา ปากตินฺทฺริโย ความวา ชื่อวา ผูมีอินทรียอันเปนแลว
ตามสภาพ เพราะปลอยอินทรียทั้งหลาย มีใจเปนที่ ๖ ไปในอารมณทั้งหลาย
ตามใจของตน. อธิบายวา เปนผูไมสํารวมจักษุทวารเปนตน ภิกษุนั้น ชื่อวา
อยูอยางผูไมสํารวมอินทรีย เพราะไมตัดกิเลสเครื่องของคือตัณหาใด พระ
เถระเมื่อจะแสดงขออุปมาแหงกิเลสเครื่องของคือตัณหานั้น จึงกลาววา มิคี
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ยถา ตรุณชาติกา วเน (เหมือนแมเนื้อลูกออนในปาฉะนั้น) อธิบายวา
แมเนื้อยังมีลูกเล็กดังนี้ ยอมเสวยทุกขในปา เพราะตัดความสิเนหาในลูก
ไมขาด ไดแก ไมลวงพนความทุกขนั้น ฉันใด แมภิกษุนี้กฉ็ ันนั้น เมื่อ
อยูอยางผูไมสํารวมอินทรีย เพราะตัดกิเลสเครื่องเกี่ยวของไมได ชื่อวา ยอม
ไมลวงพนทุกขในวัฏฏะ ดังนี้ อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา ตรุณวิชาติกา ก็ม.ี
ความก็วา มีลูกออน ที่จะตองทะนุถนอม. ภิกษุนั้น ฟงดังนั้นแลวเกิดความ
สลดใจ เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก.
จบอรรถกถาสังฆรักขิตเถรคาถา
๑๐. อุสภเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอุสภเถระ
[๒๔๗] ไดยินวา พระอุสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
พฤกษชาติทั้งหลายบนยอดเขา ที่ถูกน้ําฝนใหม
ตกรดแลว ยอมงอกงาม จิตอันควรแกภาวนา ยอม
เกิดทวีขึ้นแกเรา ผูชื่อวาอุสภะ ผูใครตอวิเวก ผูม ี
ความสําคัญในปา.
จบวรรคที่ ๑๑
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อรรถกถาอุสภเถรคาถา
คาถาของทานพระอุสภเถระเริ่มตนวา นคา นคคฺเคสุ สุสวิรุฬฺหา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ กระทําบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดเปน
เทพบุตรในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี ในกัปที่ ๓๑
แตภัทรกัปนี้ วันหนึ่งเห็นพระศาสดาแลว เปนผูม ีใจเลื่อมใส ไดทําการบูชา
ดวยดอกไมทิพย การบูชาดวยดอกไมนั้น ไดตั้งอยูโดยอาการดังมณฑปดอกไม
ตลอด ๗ วัน. เทวดาและมนุษยทั้งหลายไดมีการประชุมเปนมหาสมาคม.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิด
ในตระกูลของผูมั่งคั่ง แควนโกศลในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา อุสภะ. เขา
ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เปนผูมีความเลื่อมใสอันไดแลวในพระศาสดา ใน
คราวรับมอบพระวิหารชื่อวา เชตวัน บรรพชาแลว กระทําบุรพกิจเสร็จแลว
อยูที่เชิงเขาในปา. ก็โดยสมัยนั้น เมือ่ เมฆในฤดูฝนพัดผานทําใหฝนตกลงมา
กองใบไมที่สุมกันจนหนาทึบ เพราะเครือเถาของกิ่งไม จะมี (กองอยู) ที่ยอดเขา
ครั้นอยูมาวันหนึ่ง พระเถระออกจากถ้ํา มองเห็นปาที่นารื่นรมย และภูเขา
ที่นารื่นรมยนั้นแลว คิดอยูโดยโยนิโสมนสิการวา ธรรมชาติมีตนไมเปน
ชื่อแมเชนนี้ หาเจตนามิได ยอมถึงความเจริญงอกงาม เพราะความสมบูรณ
ของฤดู เมื่อเปนเชนนั้น เหตุไฉน เราไดฤดูเปนที่สบายแลว จักไมเจริญดวย
คุณธรรมทั้งหลาย ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาวา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 496

พฤกษชาติทั้งหลายบนยอดเขา ที่ถูกฝนใหม
ตกรดแลว ยอมงอกงาม จิตอันควรแกภาวนา ยอม
เกิดทวีขึ้นแกเรา ผูม ีนามวา " อสภะ " ผูใครวิเวก
ผูมีความสําคัญในปา ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นคา แปลวา ตนไม. บางอาจารย
เรียกวา นาคา หมายถึงตนกากะทิง.
บทวา นคคฺเคสุ แปลวา บนยอดเขา.
บทวา สุสวิรุฬฺหา ความวา เปนตนไมมีรากงอกงามดวยดี คือ
แผขยายไปโดยรอบ อธิบายวา แตกกิ่งกานสาขาทั้งออนทั้งแก แลดูสลางไป
โดยรอบทั้งขางลางและขางบน.
บทวา อุทคฺคเมเฆน นเวน สิตฺตา ความวา อันเมฆที่ทําให
ฝนตก ที่เกิดขึ้นครั้งแรกหาใหญ ตกรดชุมโชก.
บทวา วิเวกกามสฺส ไดแก ปรารถนาจิตตวิเวก อันสงัดแลวจาก
กิเลส คือ ปรารถนาจิตควิเวกนั้นวา กายวิเวกอันผูอยูในปาไดแลวกอน บัดนี้
เราพึงไดจิตตวิเวก อันเปนนิสสยปจจัย แหงการบรรลุอุปธิวิเวก อธิบายวา
ไดแกการหมั่นประกอบเนือง ๆ ซึ่งชาคริยธรรม ดวยเหตุนั้น พระเถระจึง
กลาววา อรฺสฺิโน (ผูมีความสําคัญในปา) ดังนี้ อธิบายวา ผูมีความ
สําคัญในการอยูในปา คือมากไปดวยเนกขัมมสังกัปปะ อยางนี้วา ขึ้นชื่อวา
การอยูปา อันพระศาสดาทรงสรรเสริญแลว ทรงชมเชยแลว ก็และการอยูปา
นั้น ก็เพียงเพื่อทําสมถภาวนา และวิปสสนาภาวนาใหบริบูรณ เพราะฉะนั้น
สมถภาวนาและวิปสสนาภาวนานั้น เราควรกระทําใหอยูในเงื้อมมือ ดังนี้.
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บทวา ชเนติ เทากับ อุปฺปาเทนฺติ แปลวา ยอมใหเกิดขึ้น ก็
บทวา ชเนติ นี้ เปนเอกวจนะ ใชในอรรถแหงพหุวจนะ. สวนอาจารย
บางพวกกลาววา ชเนนฺติ. บทวา ภิยโฺ ย แปลวา ยิ่ง ๆ ขึ้นไป.
พระเถระเรียกตนเองนั่นแหละ ดวยบทวา อุสภสฺส เหมือนเรียก
คนอื่น.
บทวา กลฺยต ความวา ความที่จิตสมควร คือความที่จิตควรแก
การงาน ไดแกความที่จิตควรแกภาวนา. ความขอนี้นั้น ขาพเจากลาวไวใน
หนหลังแลวทั้งนั้น. พระเถระกลาวคาถานี้อยูอยางนี้นั่นแล ขวนขวายวิปสสนา
แลว บรรลุพระอรหัต. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนเทพบุตร ไดบูชาพระผูมพี ระภาคเจา ผู
เปนนายก พระนามวา สิขี ไดนอมบูชาพระพุทธองค
ดวยดอกมณฑารพ พวงมาลัยทิพย เปนหลังคาบังรม
ในพระตถาคตตลอด ๗ วัน. ชนทั้งปวงมาประชุมกัน
นมัสการพระตถาคต ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราได
บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา ในกัปที่ ๑๐
แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช พระนามวา "ชุตนิ ธระ" สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ
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มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็คาถานี้แหละไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล ของพระเถระ.
จบอรรถกถาอุสภเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๑๑
แหงอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ รูปคือ
๑. พระเพลัฏฐกานิเถระ ๒. พระเสตุจฉเถระ ๓. พระพันธุรเถระ
๔. พระขิตกเถระ ๕. พระมลิตวัมภเถระ ๖. พระสุเหมันตเถระ ๗.
พระธรรมสังวรเถระ ๘. พระธัมมสวปตุเถระ ๙. พระสังฆรักขิตเถระ
๑๐. พระอุสภเถระ และอรรถกถา.
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เถรคาถา เอกนิบาต วรรคที่ ๑๒
๑. เชนตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระเชนตเถระ
[๒๔๘] ไดยนิ วา พระเชนตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
การบวชกระทําไดยากแท การอยูครองเรือนก็
ยากแท ธรรมเปนของลึก การหาทรัพยเปนของยาก
การเลี้ยงชีพของเราดวยปจจัย ๔ ตามมีตามได ก็เปน
ของยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนือง ๆ.

วรรควรรณนาที่ ๑๒
อรรถกถาเชนตเถรคาถา
คาถาของทานพระเชนตเถระ เริ่มตนวา ทุปฺปพฺพชฺช เว ทุรธิวาสา
เคหา. เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดเปน
เทพบุตร ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี. วันหนึ่งเขา
เห็นพระศาสดา มีจิตเลื่อมใสแลว ไดทําการบูชาดวยดอกฟกทิพย.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
เปนโอรสของเจามัณฑลิกราช พระองคหนึ่ง ในเชนตคาม แควนมคธ
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีพระนามวา เชนตะ. ทาวเธอบรรลุนิติภาวะแลว
อันเหตุสมบัติตักเตือนอยู แตในเวลาที่ยังทรงพระเยาวทีเดียว เปนผูมีพระทัย
นอมไปในบรรพชาแลว ทรงพระดําริใหมวา ขึ้นชื่อวา บรรพชาเปนของทํา
ไดยาก แมเรือนก็อยูครองลําบาก ธรรม (วินัย) ก็เปนของลึกซึ้ง และโภคสมบัติก็ประสบไดโดยยาก เราพึงทําอยางไรดีหนอ ดังนี้. ก็พระองคเปนผู
มากไปดวยความคิดคํานึงอยางนี้ เที่ยวไป วันหนึง่ ไปสูสํานักของพระศาสดา
ฟงธรรมแลว จําเดิมแตเวลาที่ทรงสดับธรรมแลว ก็กลับเปนผูมีความยินดี
อยางยิ่งในบรรพชา บวชในสํานักของพระศาสดา เรียนกรรมฐานแลวเจริญ
วิปสสนา กระทําใหแจงพระอรหัตผลแลว ดวยสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญา การ
ปฏิบัติสะดวก และตรัสรูไ ดงาย. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนเทพบุตร ไดบูชาพระผูมพี ระภาคเจา ผู
เปนนายก พระนามวา สิขี ไดถือเอาดอกฟกทิพยไป
บูชาพระพุทธเจา ในกัปที่ ๓๑ แตภทั รกัปนี้ เราได
บูชาพระพุทธเจาดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา และในกัปที่
๙ แตภัทรกัปนี้ ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ มีพระนามวา
"สัตตุตตมะ" สมบูรณดว ยแกว ๗ ประการ มี
พลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของ
พระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อพิจารณาดูขอปฏิบัติของตน
ก็เกิดความโสมนัสวา เราไมสามารถจะตัดวิตกอันบังเกิดขึ้นแกเราแตตอนแรก
ไดหนอ ดังนี้แลว เมื่อจะแสดงอาการที่วิตกเกิดขึ้น และความที่ตนตัดวิตก
นั้นไดโดยชอบนั่นแล จึงไดกลาวคาถาวา
การบวชทําไดยากแท การอยูครองเรือนก็ลําบาก
ธรรมเปนของลึก การหาทรัพยเปนของยาก การ
เลี้ยงชีพของเราดวยปจจัย ๔ ตามมีตามได ก็เปนของ
ยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนือง ๆ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุปฺปพฺชฺช ความวา การเวนชั่วชื่อวา
ทําไดยาก เพราะการสละกองโภคสมบัติ และความหอมลอมของหมูญาตินอยก็ตาม มากก็ตาม แลวบวชถวายชีวติ ในพระศาสนานี้ ชื่อวา ยาก เพราะ
กระทําไดโดยยาก คือการบรรพชาทําไดโดยยาก เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา
" ทุปฺปพฺพชฺช " (การบวชทําไดยาก).
บทวา เว เปนเพียงนิบาต. อีกอยางหนึ่ง เวศัพทมี ทฬฺหศัพท
เปนอรรถ (คือสงความใหหนักแนน) วาการบวชเปนของยาก ดังนี้. ที่ที่พกั
อาศัย ชือ่ วา เรือน เรือนชื่อวาอยูครองไดยาก คือเรือนชื่อวาอยูยาก คือ
ปกครองลําบาก โดยกระทําอธิบายวา เพราะราชกิจอันพระราชาจะตองทรง
ปฏิบัติ (ก็ดี) อิสรกิจ อันอิสรชนตองกระทํา (ก็ดี) คหปติกิจ อันคฤหบดี
ตองจัดแจง (ก็ดี) ผูอยูครองเรือนตองกระทําทั้งนั้น ทั้งบริวารชน และสมณ
พราหมณ ผูอยูครองเรือนก็ตองสงเคราะห ก็เมื่อมัวกระทํากิจที่ตองบําเพ็ญ
นั้น ๆ อยู การอยูครองเรือนจึงทําใหเต็มไดยาก เหมือนหมอน้ําที่ทะลุ และ
เหมือนมหาสมุทร เพราะฉะนั้น ขึ้นชื่อวาเรือนเหลานี้ จึงชื่อวายากที่จะอยู
ยากที่จะครอบครอง คือกระทําไดโดยยาก.
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บรรพชาพึงดํารงในภายหลัง ธรรมเปนของลึกคือบรรพชา มีสิ่งใด
เปนประโยชน สิ่งนั้นไดแกปฏิเวธสัทธรรม อันผูบวชแลวพึงบรรลุ เปน
ของลึก คือเห็นไดยาก เพราะเปนอารมณของญาณที่ลึกซึ้ง ไดแกแทงตลอด
ไดโดยยาก เพราะเปนของแทงตลอดไดโดยยาก โดยความที่พระธรรมเปน
ของลึกซึ้ง ที่เปนที่อยูอาศัยชื่อวาเรือน โภคะทั้งหลายแสวงหาไดโดยยาก
ผูอยูครอบครองเรือน เวนจากโภคะเหลาใด ไมสามารถจะอยูครองเรือนได
โภคะเหลานั้น ชื่อวาแสวงหาไดยาก เพราะความเปนโภคะที่แสวงหาไดโดยยาก
คือลําบาก.
เมื่อเปนเชนนั้น การละฆราวาสแลวบวชนั่นแล ชื่อวา พึงดํารงใน
ภายหลัง การเลี้ยงชีพของพวกเราทั้งหลายดวยปจจัย ๔ ตามมีตามได ในพระธรรมวินัยนี้ เปนของยากแมอยางนี้ คือ การครองชีพ ไดแกความเปนอยู
ของพวกเราทั้งหลาย ในพระพุทธศาสนานี้ ดวยปจจัยตามมีตามได คือตาม
ที่ไดมา เปนของยากคือลําบาก คือวา การเลี้ยงชีวิตของพวกเราทั้งหลาย ชื่อวา
ยาก คือลําบาก เพราะตองยังอัตภาพใหเปนไป ดวยปจจัยตามมีตามได ใน
เรือนของฆราวาสทั้งหลาย เพราะความที่เขาเหลานั้นอยูกันอยางลําบาก ทั้ง
โภคะทั้งหลายก็หาไดยาก. ถามวา ในขอนั้นควรจะทําอยางไร ? ตอบวา
ควรคิดวา เปนของไมเที่ยงเปนนิตย คือธรรมชาติอันเปนไปในภูมิ ๓ ชื่อวา
เปนของไมเที่ยง ตลอดวันทั้งสิ้น และกอนรัตติกาล และหลังรัตติกาล. ตอ
แตนั้น ก็ควรคิดวา ชื่อวาไมเที่ยง เพราะเกิดขึ้นและเสื่อมไป เพราะมีเบื้องตน
และที่สุด และเพราะเปนไปชั่วขณะ ฉะนั้น การคิดและการพิจารณาวาไมเที่ยง
จึงสมควรแลว. เมื่อการพิจารณาโดยความเปนของไมเที่ยงสําเร็จแลว การ
พิจารณาโดยลักษณะนอกนี้ ยอมสําเร็จโดยงายทีเดียว เพราะเหตุนั้น ใน
คาถานี้ ทานจึงกลาวไวแตอนิจจานุปสสนาอยางเดียว เพราะอนิจจลักษณะ
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กินความถึงทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ และเพราะศาสนิกชนกําหนดถือ
เอาไดสะดวก.
สมดังที่ตรัสไววา สิ่งใดไมเที่ยง สิ่งนั้นเปนทุกข สิ่งใดเปนทุกข
สิ่งนั้นเปนอนัตตาบาง วาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเปนธรรมดา สิ่งนั้นทั้งหมดมี
ความดับเปนธรรมดาบาง วา สังขารทั้งหลายมีความสิ้นไปเปนธรรมดาบาง.
พระเถระเมื่อขมกิเลสที่เกิดขึ้น ไป ๆ มา ๆ ดวยสามารถแหงธรรมอันเปน
ปฏิปกษซึ่งกันและกันไดอยางนี้แลว เริ่มปรารภวิปสสนาโดยมีอนิจจตาเปน
สําคัญ แลวแสดงวา เปนผูเสร็จกิจแลวในบัดนี้ ดวยบทวา " สตตมนิจฺจต "
นี้. สมดังทีข่ าพเจากลาวไววา "อตฺตโน ปฏิปตฺตึ " (พระเถระพิจารณาอยู)
ซึ่งขอปฏิบัติของตน ดังนี้เปนอาทิ. คําเปนคาถานี้แหละ ไดเปนการพยากรณ
พระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาเชนตเถรคาถา
๒. วัจฉโคตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัจฉโคตตเถระ
[๒๔๙] ไดยนิ วา พระวัจฉโคตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเปนผูไดไตรวิชชา มักเพงธรรมอันประณีต
ฉลาดในอุบาย สงบใจ ไดบรรลุประโยชนของตน
เสร็จกิจพระพุทธศาสนาแลว.
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อรรถกถาวัจฉโคตตเถรคาถา
คาถาของพระวัจฉโคตตเถระ เริ่มตนวา เตวิชฺโชห มหาฌายี.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ ปลูกพืช คือ กุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในพระนครพันธุมดี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
ทรงพระนามวา วิปสสี ถึงความเปนผูรูเดียงสา ในวันหนึ่ง กระทําพุทธบูชา
รวมกับพระราชา และชาวเมืองทั้งหลาย ตอแตนั้น ก็ทองเที่ยวไปในเทวดาและ
มนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของพราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติในพระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา วัจฉโคตตะ เพราะความ
ที่เขาเปนเหลาวัจฉโคตร.
เขาบรรลุนิติภาวะแลว ประสบความสําเร็จในวิชชาของพวกพราหมณ
ไมเห็นสาระในวิชชาเหลานั้น จึงบวชเปนปริพาชก เที่ยวไป เขาไปเฝาพระศาสดาแลว ทูลถามปญหา เมื่อพระศาสดาทรงวิสัชนาปญหานั้นแลว เปนผูมีจิตเลื่อมใส บวชในสํานักของพระศาสดา เจริญวิปสสนา ไดสําเร็จอภิญญา ๖
ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ภิกษุสงฆ ๖๘,๐๐๐ ลวนเปนพระขีณาสพแวดลอม
พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนผูนําของโลก เปนจอมประชา ประเสริฐกวานระ มีพระรัศมีตั้งรอย ดัง
อาทิตยอุทัยเหลืองอราม เสด็จดําเนินไปเหมือน
พระจันทรในวันเพ็ญ เมื่อพระองคผูเปนผูนํา
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ของโลก เสด็จดําเนินไป เราปดกวาดถนนนั้น ไดยาก
ธงขึ้นที่ถนนนั้น ดวยใจอันเสื่อมใส ในกัปที่ ๙๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดยกธงใด ดวยกรรมนัน้ เราไมรูจกั
ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการถวายธง ในกัปที่ ๔ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระราชา มีพลมาก สมบูรณ
ดวยอาการทั้งปวง ปรากฏนามวา สุธชะ. เราเผากิเลส
ทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทํา
สําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ พิจารณาขอปฏิบัติของตนแลว เกิดความ
โสมนัส ไดกลาวคาถา ดวยสามารถแหงอุทานวา
เราเปนผูไดไตรวิชชา มักเพงธรรมอันประณีต
ฉลาดในอบายสงบใจ ไดบรรลุประโยชนของตน
เสร็จกิจพระพุทธศาสนาแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เตวิชฺโชห ความวา แมถาคนทั้งหลาย
จะรูจักเราวา เปนพราหมณผูมีวิชชา ๓ เพราะถึงฝงแหงไตรเพทในครั้งกอน
แตวิชชาทั้ง ๓ นั้นเปนเพียงชื่อ เพราะเปนสภาพแหงกิจของวิชชาในพระเวท
ทั้งหลาย.
แตบัดนี้ เราชื่อวาเปนผูมีวิชชา ๓ โดยปรมัตถ เพราะไดบรรลุวิชชา ๓
มีบุพเพนิวาสญาณเปนตน ชื่อวาเปนผูมีปกติเพงธรรมอันประณีต เพราะเพง
หมูกิเลส อันเปนไปในฝกฝายแหงสมุทัย เปนจํานวนมาก คือไมมีสวนเหลือ
และเพราะเพงพระนิพพาน อันใหญหลวง คือ โอฬาร ไดแก ประณีต.
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บทวา เจโตสมถโกวิโท ความวา เปนผูฉลาดในอุบายเครื่อง
ทําใจใหสงบ ดวยการเขาไปสงบระงับสังกิเลสธรรม อันกระทําความกําเริบ
แหงจิต. พระเถระกลาวถึงเหตุแหงความเปนผูมีวิชชา ๓ ดวยบทวา เจโตสมถโกวิโท นี้. อธิบายวา ความเปนผูมีวิชชา ๓ จะมีไดก็ดวยความสิ้นไป
แหงอาสวะ อันประกอบไปดวยความเปนผูฉลาดในสมาธิ มิใชดวย (อยางอื่น)
โดยสิ้นเชิง.
บทวา สทตฺโถ แปลวา ประโยชนของตน. บทนี้ทานทํา ก อักษร
ใหเปน ท อักษร ดังในประโยคมีอาทิวา อนุปฺปตฺตสทตฺโถ (มีประโยชน
ตนอันบรรลุแลวโดยลําดับ). ก็พระอรหัต พึงทราบวา เปนประโยชนของตน.
อธิบายวา พระอรหัตนั้น ทานเรียกวา เปนประโยชนของตน เพราะความที่
พระอรหัตนั้นเปนประโยชนของตน ดวยอรรถวา เนื่องกับตน ดวยอรรถวา
ไมละซึ่งตน ดวยอรรถวาเปนประโยชนอยางยิ่งของตน. ประโยชนของตนนี้นั้น
อันเรา คือ ตัวเรา บรรลุแลวโดยลําดับ คือ ถึงทับแลว พระเถระแสดงถึง
ความเปนผูเพงธรรมอันประณีต ตามที่กลาวแลว กระทําใหถึงซึ่งยอด (คือ
พระอรหัต) ดวยบทวา สทตฺโถ นี้.
จบอรรถกถาวัจฉโคตตเถรคาถา
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๓. วนวัจฉเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวนวัจฉเถระ
[๒๕๐] ไดยนิ วา พระวนวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ภูเขากวางใหญ มีนา้ํ ใสสะอาด เกลื่อนกลนไป
ดวยลิงและคาง ดาษดื่นไปดวยน้ําและสาหราย ยอม
ทําใจของเราใหรื่นรมย.
อรรถกถาวนวัจฉเถรคาถา
คาถาของทานพระวนวัจฉเถระ เริ่มตนวา อจฺโฉทิกา ปุถุสิลา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอนๆ ปลูกพืช คือ กุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี ถึง
ความเปนผูรูเดียงสาแลว ทํางานรับจางเลี้ยงชีพ ทําความผิดมีมลทินตอคนบางคน
อันความกลัวตายคุกคามแลวหลบหนีไป เห็นโพธิพฤกษในระหวางทาง เปนผู
มีจิตเลื่อมใส ปดกวาดโคนโพธิพฤกษนั้น ทําการบูชาดวยดอกอโศกอันติดกัน
เปนกลุม ไหวแลว หันหนาไปสูโพธิพฤกษ นมัสการอยู นั่งขัดสมาธิ
เห็นศัตรูเดินทางมาเพื่อจะฆาตน ไมทําจิตใหโกรธในศัตรูเหลานั้น เมื่อรําลึก
ถึงโพธิพฤกษนั่นแหละ ก็ตกไปในเหวลึกชั่วรอยบุรุษ.
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ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญเปนอันมากแลว
ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของ
พราหมณ ผูสมบูรณดวยสมบัติ ในพระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดมีนามวา วัจฉะ. เขาเจริญวัยแลว เปนผูมีศรัทธาจิตอันไดแลว ในสมาคม
ของพระเจาพิมพิสาร บวชแลว บรรลุพระอรหัต. สมดังคาถาประพันธที่ทาน
กลาวไวในอปทานวา
เราเกี่ยวของในคดีประทุษรายผูอื่น ไดกระทํา
ความผิดไว เพรียบพรอมไปดวยภัยและผูเปนศัตรู
ไดเห็นตนไมมีดอกเปนกลุมกอน บานสะพรั่ง จึงถือ
เอาดอกมันแดงไปเกลี่ยลงที่โพธิพฤกษ ปดกวาดไม
แคฝอยอันเปนไมตรัสรูนั้นแลว เขาไปนั่งขัดสมาธิที่
โคนโพธิ์ ชนทั้งหลายแสวงหาชองทางที่เราหลบไป
ไดเขามาใกลเราและเราก็เห็นเขาเหลานั้นในที่นั้นแลว
รําพึงถึงแตโพธิพฤกษอันอุดม ดวยใจอันผองใสแลว
ไหวโพธิพฤกษแลว ไดตกลงไปในเหว อันนากลัว
ลึกหลายชั่วลําตาล ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้ เราได
บูชาโพธิพฤกษดวยดอกไมใด ดวยการบูชานั้น เรา
ไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาโพธิพฤกษ
และในกัปที่ ๓ แตภัทรกัปนี้ เราไดเปนพระเจาจักพรรดิราช พระนามวา สุสัญญตะ สมบูรณดวย
แกว ๗ ประการ มีพลมาก. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
*

* พระสูตรเปน สัมมสิตะ
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ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ยังคงอยูในปานั่นแหละดวยความ
ยินดียิ่งในวิเวก จึงไดเกิดสมัญญานามใหมวา วนวัจฉะ จะเปนบางครั้งบางคราว
ที่พระเถระไปสูพระนครราชคฤหเพื่ออนุเคราะหหมูชนผูเปนญาติ อันญาติ
ทั้งหลายบํารุงอยูในพระนครราชคฤหนั้น พักอยูไมกี่วัน ก็แสดงอาการที่จะ
กลับไป ญาติทั้งหลายออนวอนทานวา ทานเจาขา ขอทานจงพักอยูในวิหาร
ที่ใกล ๆ เพือ่ อนุเคราะหพวกกระผมเถิด พวกกระผมจักทํานุบํารุงทานเอง
ดังนี้ พระเถระเมื่อจะประกาศความยินดีในวิเวก ดวยการชี้ใหเห็นคุณของ
ความเปนผูมีภูเขาเปนที่มายินดี แกคนเหลานั้น ไดกลาวคาถาวา
ภูเขากวางใหญ มีน้ําใสสะอาด เกลื่อนกลนไป
ดวยลิงและคาง ดาษดื่นไปดวยน้ําและสาหราย ยอม
ทําใจของเราใหรื่นรมย ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อจฺโฉทิกา ความวา เมื่อควรจะกลาววา
อจฺโฉทกา เพราะเปนที่มีน้ําใส ไมขนุ (และ) สะอาด ทานกลาวเสียวา
อจฺโฉทิกา เพราะเปนลิงควิปลลาส. พระเถระแสดงถึงความสมบูรณของน้ํา
แหงภูเขาเหลานั้น ดวยบทวา อจฺโฉทิกา นี้.
บทวา ปุถุสิลา ความวา ภูเขาชื่อวา ปุถุสิลา เพราะเปนภูเขา
กวางใหญ มีสัมผัสนุมสบาย พระเถระแสดงถึงความสมบูรณดวยที่อันเปน
ที่นั่ง ดวยบทวา ปุถุสิลา นี้. ชื่อวา โคนงฺคุลา เพราะเปนสัตวมีหางงอน
เหมือนหางโค ไดแก ลิงที่มีสีดํา แมอาจารยบางพวกก็กลาววา ไดแก ลิง
ธรรมดานั่นเอง. ชื่อวา โคนงฺคุลมิคายุตา เพราะระคนเกลื่อนกลนไปดวย
ลิงคางและอีเกงเปนตน ที่วิ่งพลุกพลานอยูในที่นั้น ๆ พระเถระแสดงถึงความ
ที่ธรรมชาติเหลานั้นเขาถึงลักษณะของความเปนปา เพราะภูเขาเหลานั้นเปน
อุปจารของพวกอมนุษย ดวยบทวา โคนงฺคุลมิคายุตา นี้.
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บทวา อมฺพุเสวาลสฺฉนฺนา ความวา ชื่อวา ดาษดื่นไปดวยน้ํา
และสาหรายในที่นั้น ๆ เพราะมีน้ําไหลหลั่ง โดยมีน้ําไหลออกตลอดเวลา.
บทวา เต เสลา รมยนฺติ ม มีอธิบายวา เราอยูที่ภูเขาใด
ภูเขานั้น เปนภูเขาหินมีสภาพเชนนี้ ทําใหเรายินดีดวยความยินดียิ่งในวิเวก
เพราะเหตุนั้น เราจะไปที่ภูเขานั้นแหละ. ก็คําเปนคาถานี้แหละ ไดเปนการ
พยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ.
จบอรรถกถาวนวัจฉเถรคาถา
๔. อธิมตุ ตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอธิมุตตเถระ
[๒๕๑] ไดยินวา พระอธิมุตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เมื่อชีวติ จะสิ้นไป ความเปนสมณะที่ดีจักมีแก
ภิกษุผูเกียจคราน ผูติดอยูในความสุขในรางกาย แต
ที่ไหน ?
อรรถกถาอธิมุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระอธิมุตตเถระ เริ่มตนวา กายทุฏุลฺลครุโน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
ไดยินวา ทานเกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว ประสบความสําเร็จ ใน
วิชชาทั้งหลายของพราหมณ เห็นโทษในกามทั้งหลาย ละฆราวาสวิสัยแลว
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บวชเปนดาบส อยูในปา ฟงขาวการบังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา จึงเขาไปสู
ที่อันเปนบริเวณของมนุษย เห็นพระศาสดาอันภิกษุสงฆแวดลอมแลว เสด็จ
ไปอยู เปนผูมีใจเลื่อมใส ปูลาดผาเปลือกไมกรองของตน ที่บาทมูลของพระ
ศาสดา. พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของดาบส จึงเสด็จประทับยืนบนผา
เปลือกไมกรองนั้น. ดาบสบูชาพระผูมีพระภาคเจา ผูประทับยืนอยูบนผา
เปลือกไมกรองนั้นดวยของหอม อันสมควรดวยสักการะ แลวชมเชยดวยคาถา
๑๐ คาถา มีอาทิวา สมุทฺธรสิม โลก ดังนี้. พระศาสดาทรงพยากรณ
พระดาบสวา ในอนาคตกาล ในที่สดุ แหงแสนกัป แตกัปนี้. ดาบสนี้จัก
บวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา โคตมะ จักเปนผูมี
อภิญญา ๖ ดังนี้ แลวเสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ตอแตนั้นก็ทองเที่ยวไปใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย จนถึงเวลาเปนที่บังเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจาพระองคนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้
ไดมีนามวา อธิมุตตะ บรรลุนิติภาวะแลว ประสบความสําเร็จแลวในวิชชา
ทั้งหลายของพราหมณ ไมเห็นสาระในวิชชาเหลานั้น แสวงหาทางสิ้นทุกข
และความที่ภพนั้นเปนภพสุดทาย เห็นพุทธานุภาพ ในคราวที่ทรงรับ
พระวิหาร ชือ่ วา เชตวัน ไดเปนผูมีจิตศรัทธา บวชในสํานักของพระศาสดา
เริ่มตั้งวิปสสนา แลวบรรลุพระอรหัต ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธ
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราเปนพราหมณผทู รงชฎาและหนังสัตว เปนผู
ซื่อตรงมีตบะ ไดเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายของโลก
ทรงรุงเรืองดังดอกกรรณิการ โชติชางดังดวงไฟ รุงโรจนดังดาวประกายพฤกษ เปรียบเหมือนสายฟาใน
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อากาศ ไมทรงครั่นคราม ไมทรงสะดุงกลัว ดังพระ
ยาไกรสรราชสีห ทรงประกาศแสงสวางแหงพระญาณ
ทรงย่ํายีพวกเดียรถีย ทรงชวยเหลือสัตวโลกนี้ ทรง
ตัดความสงสัยทั้งปวง ไมทรงหวาดหวั่น ดังพระยาเนื้อ จึงถือเอาฝาเปลือกไมกรอง ลาดลง ณ ที่ใกล
พระบาท หยิบเอากลัมพักมา ชโลมทาพระตถาคต
ครั้นชโลมทาพระสัมพุทธเจาแลว ไดชมเชยพระองค
ผูเปนนายกของโลกวา ขาแตพระมหามุนี พระองค
ขามพนโอฆะแลว ทรงยังโลกนี้ใหขามพน โชติชวง
ดวยแสงสวางแหงพระญาณ ทรงมีพระญาณประเสริฐ
สุด ทรงประกาศธรรมจักร ทรงย่ํายีเดียรถียอื่น ทรง
เปนผูกลาหาญ ทรงชนะสงครามแลว ยังแผนดินให
หวั่นไหว คลืน่ ในมหาสมุทร ยอมแตกในที่สุดฝง
ฉันใด ทิฏฐิ ทั้งปวงยอมแตกทําลายในเพราะพระญาณ
ของพระองคฉันนั้น ขายตาเล็ก ๆ ที่เขาเหวี่ยงลงไป
ในสระแลว สัตวทั้งหลายที่อยูภายในขาย เปนผูถูก
บีบคั้นในขณะนั้น ฉันใด ขาแตพระองคผูนิรทุกข
พวกเดียรถีย ในโลกผูหลงงมงาย ไมอาศัยสัจจะ ยอม
เปนไปในภายในพระญาณ อันประเสริฐของพระองค
ฉันนั้น พระองคเทานั้นเปนที่พึ่งของผูที่วายอยู ใน
หวงน้ํา เปนนาถะของผูไมมีเผาพันธุ เปนสรณะของ
ผูที่ตั้งอยูในภัย เปนผูนําหนาของผูตองการความพน

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 513

เสด็จเที่ยวไปผูเดียว ไมมใี ครเหมือน ทรงประกอบ
ดวยพระเมตตากรุณา หาผูเสมอเหมือนมิได เปนผู
สม่ําเสมอ สงบระงับแลว มีความชํานาญ คงที่ มีชยั ชนะสมบูรณ เปนนักปราชญ ปราศจากความหลง
ไมทรงหวั่นไหว ไมมีความสงสัย เปนผูพอพระทัย
มีโทสะอันคลายแลว ไมมมี ลทิน ทรงสํารวม มีความ
สะอาด ลวงธรรมเครื่องของ มีความเมาอันกําจัดแลว
มีวิชชา ๓ ถึงที่สุดแหงภพทั้ง ๓ ทรงกาวลวงเขต
แดน เปนผูหนักในธรรม มีประโยชนอันถึงแลว ทรง
หวานประโยชน ทรงยังสัตวใหขาม เปรียบเหมือน
เรือ ทรงมีขุมทรัพย ทรงทําความเบาใจ ไมทรงครั่น
ครามดังราชสีห เหมือนพระยาคชสารอันฝกแลว ใน
กาลนั้น ครัน้ เราสรรเสริญพระมหามุนี พระนามวา
ปทุมุตตระ ผูม ียศใหญ ดวยคาถา ๑๐ คาถา ถวาย
บังคมพระบาทพระศาสดาแลว ไดยนื นิ่งอยู. พระศาสดาพระนามวา ปทุมุตตระ ผูรูแจงโลก สมควร
รับเครื่องบูชา ประทับอยูทา มกลางภิกษุสงฆ ไดตรัส
พระคาถาเหลานี้วา ผูใ ดสรรเสริญ ศีล ปญญา และ
สัทธรรมของเรา เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจง
ฟงเรากลาว ผูน ั้นจะรื่นรมย อยูในเทวโลกตลอดหก
หมืนกัป จักเสวยไอศวรรย ลวงเทวดาเหลาอื่น ภาย
หลังอันกุศลมูล ตักเตือนแลว เขาจักออกบวชใน
ศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา โคดม
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ครั้นบวชแลว เวนบาปกรรมดวยกาย กําหนดรูอาสวะ
ทั้งปวงแลว จักไมมีอาสวะ ปรินิพพาน เมฆคราง
กระหึ่ม ยอมยังพื้นดินใหอิ่ม ฉันใด ขาแตพระมหา
วีรเจา พระองคทรงยังขาพระองค ใหอิ่มดวยธรรม
ฉันนั้น ครั้นเราชมเชย ศีล ปญญา ธรรม และพระ
องคผูเปนนายกของโลกแลว ไดบรรลุพระนิพพาน
อันเปนธรรมสงบระงับอยางยิ่ง เปนอัจจุตบท โอหนอ
พระผูมีพระภาคเจา ผูมีจกั ษุพระองคนั้น พึงดํารงอยู
นานแน เราจะพึงรูแจง พึงเห็นอมตบท ชาตินี้เปน
ชาติที่สุดของเรา เราถอนภพขึ้นไดหมดแลว กําหนด
รูอ าสวะทั้งปวงแลว เปนผูไ มมีอาสวะอยู ในกัปที่แสน
แตภัทรกัปนี้ เราไดสรรเสริญพระพุทธเจาใด ดวยการ
สรรเสริญนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นีเ้ ปนผลแหงการ
สรรเสริญ. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะกลาวสอนภิกษุทั้งหลาย
ผูมากไปดวยความเกียจคราน ซึ่งอยูรว มกับตน ไดกลาวคาถาวา
เมื่อชีวิตจะสิ้นไป ความเปนสมณะที่ดี จักมีแก
ภิกษุผูเกียจคราน ผูติดอยูในความสุข ในรางกาย แต
ที่ไหน ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กายทุฏุลฺลครุโน ความวา การ
ประกอบความไมดีงาม ชื่อวา ความชั่วหยาบ ความชั่วหยาบทางกาย ชื่อวา
กายทุฏุลละ กายทุฏฐลละอันหนักมีอยูแกภิกษุใด ภิกษุนั้น ชื่อวา
กายทุฏุลลครุ ผูมีความเกียจคราน. อธิบายวา เปนผูหมดอํานาจ ปราศจาก
ปญญา คือขวนขวายแตการพอกพูนเลี้ยงกาย ไดแก เปนผูเกียจคราน. แกภกิ ษุ
ผูมีความเกียจครานนั้น.
บทวา หิยฺยมานมฺหิ ชีวิเต ความวา เมื่อชีวิตและสังขาร กําลัง
สิ้นไปโดยเร็ว ดุจน้ําของแมน้ํานอย กําลังขอดแหงไป ฉะนั้น. บทวา
สรีรสุขคิทฺธสฺส ความวา ถึงความโลภ เพราะความสุขทางกายของตน มี
อาหารอันประณีตเปนตน.
บทวา กุโต สมณสาธุตา ความวา ความดี โดยความเปน
สมณะ คือความเปนสมณะที่ดี จะพึงมีแกบุคคลเห็นปานนี้ ดวยเหตุนั้น แต
ที่ไหน ? อธิบายวา ก็ความเปนสมณะที่ดี จะมีแกภิกษุ ผูปราศจากความ
เพงเล็ง ในรางกายและชีวิต ผูสันโดษแลว ดวยความสันโดษ ดวยปจจัย
ตามมีตามได ผูปรารภความเพียร แลวโดยสวนเดียวเทานั้น.
จบอรรถกถาอธิมุตตเถรคาถา
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๕. มหานามเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระมหานามเถระ
[๒๕๒] ไดยินวา พระมหานามเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
ดูกอนมหานาม ทานนี้จะเสื่อมจากภูเขา ชื่อ
เนสาทกะ ที่สะพรั่งไปดวยตนโมกมัน และไมออยชาง
เปนภูเขาที่สมบูรณดวยรมเงา และน้ําเปนอันมาก
ประดับดวยตนไมและเถาวัลย โดยรอบ.
อรรถกถามหานามเถรคาถา
คาถาของทานพระมหานามเถระ เริ่มตนวา เอสาวหิยฺยเส ปพฺพเตน.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สุเมธะ ถึงความสําเร็จในวิชชาของ
พราหมณทั้งหลายแลว ละฆราวาสวิสัย สรางอาศรมอยูที่ริมฝงแมน้ําแหงหนึ่ง
สอนมนตใหพวกพราหมณเปนจํานวนมาก อยูมาวันหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จไปยังอาศรมบทของเขา เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขา. เขาเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีจิตเลื่อมใส จัดแจงปูอาสนะถวาย เมื่อพระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งแลว เขาไปถวายน้ําผึ้งที่มีรสหวานสนิทดี. พระผูม ีพระภาคเจา
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เสวยน้ําผึ้งนั้นแลว ทรงพยากรณอนาคตโดยนัยดังกลาวไวในเรื่องของพระอธิมุตตเถระแลว.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูแต
ในสุคติภพเทานั้น เกิดในตระกูลพราหมณ พระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดนามวา มหานามะ ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว เขาไปยังสํานักของ
พระผูมีพระภาคเจา ฟงธรรมแลวไดมีจิตศรัทธา บวชแลว เรียนกรรมฐาน อยูที่
ภูเขาชื่อวา เนสาทกะ ไมสามารถจะขมความกลุมรุมของกิเลสได คิดวา ชีวิต
ของเราผูมีจิตอันเศราหมองแลวนี้ จะมีประโยชนอะไร แลวเบื่อหนายอัตภาพ
ปนขึ้นสูยอดเขาสูง เมื่อจะแสดงตนใหเปนเหมือนคนอื่นวา เราจักใหเจาตกลง
จากภูเขานี้ตาย ดังนี้ ไดกลาวคาถาวา
ดูกอนมหานาม ทานนี้จักเสื่อมจากภูเขา ชือ่ วา
เนสาทกะ ทีส่ ะพรั่งไปดวยตนโมกมัน และไมออยชาง
เปนภูเขาที่สมบูรณดวยรมเงา และน้ําเปนอันมาก
ประดับดวยตนไม และเถาวัลยโดยรอบ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอสาวหิยยฺ เส ความวา ดูกอนมหานาม
ทานนั้น จะละ คือ จะเสื่อม.
บทวา ปพฺพเตน ความวา จากภูเขานี้ อันเปนที่อยูอาศัย.
บทวา พหุกุฏชสลฺลริเกน ความวา ประกอบดวยไมโมกมัน และ
ไมออยชาง หรือวาดวยไมชางนาว และไมออยชางทั้งหลาย.
บทวา เนสาทเกน ไดแก ภูเขาที่มีชื่ออยางนี้.
บทวา ครินา ไดแก ภูเขา. อธิบายวา ภูเขาทานเรียกวา บรรพต
เพราะตั้งอยูดวยขอ กลาวคือที่ตอ (ติดตอกันเปนชั้นเชิง) และเรียกวา คิรี
เพราะกลืนกินวัตถุทั้งหลายมียาเปนตนอันเปนสาระ. แตในคาถานี้ ทานเรียกวา
บรรพต และเรียกวา คิรี เพราะมีความหมายทั้งสองอยาง (รวมกัน).
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บทวา ยสสฺสินา ความวา ปรากฏ คือ รูช ัดดวยคุณทั้งปวง.
บทวา ปริจฺเฉเทน ไดแก ประดับประดาไปดวยตนไม พุมไม
และเถาวัลยหลากหลาย หรือไดแก เปนขอบเขต เพราะความเปนสถานที่อยู
ของทาน. ก็ในคาถานี้มีอธิบายดังนี้ ดูกอนมหานาม ถาทานสละกรรมฐาน
เปนผูมากไปดวยวิตกไซร ทานจะเสื่อมจากภูเขา ชื่อวา เนสาทกะ อันเปน
สถานที่อยู สมบูรณดวยรมเงาและน้ํา เปนสัปปายะอยางนี้ บัดนี้เราจักผลักทาน
ใหตกจากภูเขานี้ตาย เพราะเหตุนั้น ทานตองไมตกอยูในอํานาจของวิตก ดังนี้.
พระเถระขมขูคุกคามตนอยูอยางนี้นั่นแล ขวนขวายวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัตแลว . สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดสรางอาศรมสวยงามไวใกลฝงแมน้ํา สินธุ
เราบอกคัมภีร อิติหาสะ พรอมทั้งตําราทายลักษณะ
กะพวกศิษยที่อาศรมนั้น ศิษยเหลานั้นเปนผูใครธรรม
อันเราแนะนําดีแลว เปนผูใครสดับคําสั่งสอนที่ดี บรรลุ
ถึงบารมีในองค ๖ ประการ อยูใกลฝงแมน้ําสินธุ เปนผู
ฉลาดในการทํานายการมาเกิดและในลักษณะทั้งหลาย
แสวงหาประโยชนอันสูงสุดอยูในปาใหญ ในกาลนัน้
ครั้งนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจา พระนามวา สุเมธะ
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคเปนผูนําที่วิเศษ จะทรง
อนุเคราะหพวกเรา จึงเสด็จเขามา เราไดเห็นพระมหาวีระ พระนามวา สุเมธะ ผูเปนนายกของโลก
เสด็จมาถึง จึงไดปูหญาลาดถวายแดพระองค ผูเปน
เชษฐบุรษุ ของโลก เราถือเอาน้ําผึ้งมาจากปาใหญ
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระสัมพุทธเจา
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เสวยแลว ไดตรัสพระดํารัสนี้วา ผูใดมีความเลื่อมใส
ไดถวายน้ําผึ้งแกเรา ดวยมือทั้งสองของตน เราจัก
พยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ดวยการ
ถวายน้ําผึ้ง และดวยการลาดหญาถวายนี้ ผูนั้นจัก
รืน่ รมย อยูในเทวโลกตลอดสามหมื่นกัป ในกัปที่สาม
หมื่น พระศาสดาพระนามวา โคตมะ ทรงสมภพในวงศ
พระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นจักเปน
ทายาทในธรรมของพระศาสดา พระองคนั้น จักเปน
โอรสอันธรรมเนรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว
เปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน เมือ่ เราจากเทวโลกมา
ในมนุษยโลกนี้ เขาอยูในครรภมารดา เมล็ดฝนไดตก
ลงมา ปกปดแผนดิน ดวยน้ําผึ้ง แมในขณะเมื่อเรา
ออกจากครรภนั้น ฝนน้ําผึ้งก็ตกใหแกเราเต็มเปยมหมอ
ตลอดกาลเปนนิตย เมื่อเราออกจากเรือนบวชเปน
บรรพชิตแลว ยอมไดขาวและน้ํา นี้เปนผลแหงการ
ถวายน้ําผึ้ง เราเกิดเปนเทวดาและมนุษย เปนผูบริบูรณ
ดวยกามทั้งปวง ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ เพราะการ
ถวายน้ําผึ้งนั้นแล.
เมื่อฝนตกแลว หญางอกยาว ๔ นิ้ว เมื่อตนไม
ในแถวฝงแมน้ํามีดอกบานสะพรั่ง เราผูไมมีอาสวะเปน
สุขอยูเปนนิตย ในเรือนวางเปลา ที่มณฑปและโคนไม
เรากาวลวงภพที่ประณีต ปานกลาง และเลวไดทั้งหมด
อาสวะทั้งหลายของเราสิ้นแลวในวันนี้ บัดนี้ ภพใหม
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มิไดมีอีก ใน ๓๐,๐๐๐ กัป แตภัทรกัปนี้ เราได
ถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น เราไมรูจักทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงการถวายน้ําผึ้ง. เราเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว
ดังนี้.
ก็คาถานี้แหละ ไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล ของพระเถระ
ฉะนี้แล.
จบอรรถกถามหานามเถรคาถา
๑. ปาราปริยเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระปาราปริยเถระ
[๒๕๓] ไดยินวา พระปาราปริยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราละผัสสายตนะ ๖ ประการไดแลว เปนผูคุมครองทวารสํารวมดวยดี กําจัดเสียไดซึ่งสรรพกิเลส
อันเปนมูลรากแหงวัฏทุกข บรรลุความสิ้นอาสวะแลว.
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อรรถกถาปาราปริยเถรคาถา
คาถาของทานพระปาราปริยเถระ เริม่ ตนวา ฉผสฺสายตเน หิตฺวา.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมอี ธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในกําเนิดนายพราน ในกาลของ
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปยทัสสี พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปยทัสสี ประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติ ที่ชฏั ปาแหงหนึ่ง ในที่เปนที่
ทองเที่ยวของเขาผูบรรลุนิติภาวะแลว เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขา.
และเขาก็กําลังแสวงหาเนื้อ ไปสูที่นนั้ พบพระศาสดา เปนผูมีใจเลื่อมใส ใชดอกปทุม มุงบังมณฑปที่ทําดวยกิ่งไม ซึ่งสรางไวสําหรับให
พระผูมีพระภาคเจา ประทับโดยอาการแหงเรือนยอด แลวเสวยปติและ
โสมนัสอยางโอฬาร ยืนนมัสการอยูตลอด ๗ วัน และเขาจะนําเอาดอกไม
ที่เหี่ยว ๆ ออก มุงบังดวยดอกไมที่ใหม ๆ สด ๆ ทุก ๆ วัน. พอครบ ๗ วัน
พระศาสดาก็เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ ทรงระลึกถึงภิกษุสงฆ ในทันใดนั้นเอง
ภิกษุทั้งหลายประมาณ ๘๐,๐๐๐ รูป ก็พากันมาแวดลอมพระศาสดา เทวดา
ทั้งหลาย มาประชุมกันดวยคิดวา พวกเราจักฟงพระธรรมกถา อันไพเราะ
ไดเปนมหาสมาคมแลว. พระศาสดาทรงกระทําอนุโมทนา ทรงพยากรณสมบัติ
อันจะบังเกิดในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย และสาวกโพธิญาณในพุทธุปบาทกาลนี้
แกเขาแลว เสด็จหลีกไป.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวอยู ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิด
ในตระกูลพราหมณ ในพระนครราชคฤห ในพุทธุปบาทกาลนี้ บรรลุนิตภิ าวะ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 522

แลว เปนผูเรียนจบไตรเพท ไดสมัญญานามวา ปาราปริยะ เพราะเปน
เผาพันธุแหงปราปรโคตร สอนมนตกะพราหมณทั้งหลาย จํานวนมาก เห็น
พุทธานุภาพ คราวเมื่อพระศาสดาเสด็จมาพระนครราชคฤห ไดศรัทธาจิต
แลวบวช เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตแลว ตอกาลไมนานนัก. สมดัง
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูม ีพระภาคเจา พระนามวา "วิปสสี" ผู
สยัมภู เปนนายกของโลก ตรัสรูแลวเอง ทรงใครใน
วิเวก ฉลาดในสมาธิ เปนมุนี พระมหามุนี พระนามวา
ปยทัสสี ผูอดุ มบุรุษ เสด็จไปสูไพรสณฑ ทรงลาดผาบังสุกุล แลวประทับนัง่ อยู ในกาลกอน เราเปน
พรานเนื้ออยูในปาใหญ ในกาลนั้น เราเที่ยวแสวงหา
เนื้อฟาน (อีเกง) อยูในปานั้น เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูขามโอฆะแลว ไมมีอาสวะ เปรียบเหมือน
พระยารัง มีดอกบาน เหมือนพระอาทิตยอุทัย ครั้น
เห็นพระพุทธเจา พระนามวา ปยทัสสี ผูมียศมากแลว
เราจึงลงไปสูสระบัว นําเอาดอกปทุมมาในขณะนั้น
ครั้นนําเอาดอกปทุมอันเปนที่รื่นรมยใจมาแลว จึง
สรางเรือนมียอด (ปราสาท) แลวมุงบังดวยดอกปทุม
พระพุทธชินเจา พระนามวา ปยทัสสี เปนมหามุนี
ผูท รงอนุเคราะห ประกอบดวยพระกรุณา ประทับ
อยูในกูฏาคาร ๗ คืน ๗ วัน เราเอาดอกปทุมที่เกา ๆ
ทิ้งเสียแลว มุงบังดวยดอกปทุมใหม ๆ ขณะนั้นเราได
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ยืนประนมกรอัญชลีอยู พระมหามุนี พระนามวา
ปยทัสสี ผูเปนนายกของโลก เสด็จออกจากสมาธิแลว
ประทับนั่งเหลียวแลดูทิศอยู ในกาลนั้น พระเถระผู
อุปฏฐาก นามวาสุทัสสนะ มีฤทธิ์มาก รูพระดําริของ
พระพุทธเจา พระนามวา ปยทัสสี ผูศาสดา อันภิกษุ
๘๐,๐๐๐ แวดลอมแลว เขาไปเฝาพระพุทธเจา ผูเปน
นายกของโลก ซึ่งประทับนั่ง ทรงพระสําราญอยูที่
ชายปา และในกาลนั้น เทวดาผูสิงสถิตอยูในไพรสณฑ
ประมาณเทาใด เทวดาเหลานั้น ทราบพระพุทธดําริ
แลว พากันมาประชุมทั้งหมด เมือ่ พวกยักษกุมภัณฑ
พรอมทั้งผีเสื้อน้ํามาพรอมกัน และเมือ่ ภิกษุสงฆมาถึง
พรอมแลว พระชินเจาไดตรัสพระคาถาวา ผูใดบูชา
เราตถาคตตลอด ๗ วัน และไดสรางอาวาสถวายเรา
เราจักพยากรณผูนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว เรา
จักพยากรณสิ่งที่เห็นไดยากนัก ละเอียดนัก ลึกซึ้ง
ปรากฏดีดวยญาณ ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้น
จะไดเสวยสมบัติในเทวโลก ตลอด ๑๔ กัป เทวดา
ทั้งหลายจักทรงกูฏาคารอันประเสริฐ ทีม่ ุงบังดวยดอก
ปทุมไวแกผูนั้นในอากาศ นี้เปนผลแหงกรรมคือการ
บูชาดวยดอกไม เขาจักเที่ยวอยูตลอด ๑,๔๐๐ กัปเต็ม
แลวใน ๑,๔๐๐ กัปนั้น วิมานดอกไมจักทรงอยูในอากาศ
น้าํ ยอมไมติดใบบัว ฉันใด กิเลสก็ไมติดอยูในญาณ
ของผูนั้น ฉันนั้น ผูนี้หมุนกลับนิวรณทั้ง ๕ ออกไป
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ดวยใจ ยังจิตใหเกิดในเนกขัมมะแลว จักออกบวช
ในกาลนั้น วิมานดอกไมอันทรงอยู ก็จักออกไปดวย
เมื่อผูนั้นมีปญ
 ญา มีสติ อยูที่โคนตนไม ที่โคนตนไม
นัน้ วิมานดอกไมจักทรงอยูเหนือศีรษะของผูนั้น จัก
ถวายจีวร บิณฑบาต คิลานปจจัย ทีน่ อนและที่นั่งแก
ภิกษุสงฆแลว จักไมมีอาสวะนิพพาน เมื่อผูนั้นเที่ยว
ไป พรอมดวยกูฏาคารออกบวชแลว กูฎาคารยอมทรง
ผูนั้นแมอยูที่โคนไม เจตนาในจีวรและบิณฑบาต
ยอมไมมแี กเรา เราประกอบดวยบุญกรรม จึงไดจีวร
และบิณฑบาตที่สําเร็จแลว พระพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก ลวงเราไปเปลา ๆ พนไปแลวดวยดี ตลอด
โกฏิกัปเปนอันมาก โดยจะนับประมาณมิได ในกัปที่
๑,๘๐๐ แตภัทรกัปนี้ เราจึงไดเฝาพระพุทธเจา พระนามวา ปยทัสสี ผูแนะนําอยางวิเศษ แลวจึงเขาถึง
กําเนิดนี้ เราไดเห็นพระสัมพุทธเจา พระนามวา
อโนมะ ผูม ีจกั ษุ ไดเขาเฝาพระองคแลว บวชเปน
บรรพชิต พระพุทธชินเจา ผูกระทําที่สุดทุกขไดทรง
แสดงพระสัทธรรม เราไดฟงธรรมของพระองคแลว
ไดบรรลุบทอันไมหวั่นไหว เรายังพระสัมพุทธเจา
พระนามวา โคดมศากยบุตร ใหทรงโปรด กําหนดรู
อาสวะทั้งปวงแลว เปนผูไ มมีอาสวะอยู ในกัปที่
๑,๘๐๐ แตภัทรกัปนี้ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวย
กรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา
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เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา
เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาดูขอปฏิบัติของตน
เกิดความโสมนัสแลว ไดกลาวคาถาดวยสามารถแหงอุทานวา
เราละผัสสายตนะ ๖ ประการไดแลว เปนผู
คุม ครองทวาร สํารวมดวยดี กําจัดเสียไดซึ่งสรรพกิเลสอันเปนมูลรากแหงวัฏทุกข บรรลุความสิ้นอาสวะ
แลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉผสฺสายตเน หิตฺวา ความวา ละซึ่ง
อายตนะอันเปนไปในภายใน ๖ มีจกั ษุเปนตน อันไดนามวา ผัสสายตนะ
เพราะเปนที่บังเกิดขึ้น แหงสัมผัสทั้งหลาย ๖ มีจักษุสัมผัสเปนตน ไดดวย
สามารถแหงการละความเศราหมองอันเนื่องดวยอายตนะที่เปนไปในภายในนั้น.
บทวา คุตตฺ ทฺวาโร สุสวุโต ความวา เพราะเหตุนั้นแลจึงชื่อวา
เปนผูมีทวารอันคุมครองแลว สํารวมแลวดวยดี เพราะคุมครองทวารทั้งหลาย
มีจักษุทวารเปนตน (และ) เพราะปกปดไวแลวดวยดี ซึ่งการกระทําอันเปน
ไปในจักษุทวารเปนตนนั้น ดวยประตูคือสติอันหามเสียซึ่งการเขาไป แหง
บาปธรรมทั้งหลาย มีอภิชฌาเปนตน. อีกอยางหนึ่ง ในบทวา คุตฺตทฺวาโร
สุสวุโต นี้ พึงทราบความอยางนี้วา ชื่อวา มีทวารอันคุมครองแลว เพราะ
รักษาทวารทั้ง ๖ อันเปนอิฏฐารมณ คือ ใจไวไดโดยนัยดังกลาวแลว ชื่อวา
สํารวมดีแลว เพราะสํารวมแลวดวยดี ดวยทวารทั้งหลายมีกายทวารเปนตน.
บทวา อฆมูล วมิตฺวาน ความวา กําจัดเสียไดซึ่งโทษกลาวคือ
อวิชชาและภวตัณหา อันเปนรากเหงาของทุกข คือ วัฏทุกข หรือคายกิเลสโทษ
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ทั้งปวง คือ กระทําใหออกไปนอกสันดานดวยน้ําสําหรับสํารอก กลาวคือพระอริยมรรค หรือเพราะเหตุ คือ การกระทําใหมีในภายนอก.
บทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ความวา ชื่อวา อาสวักขัย
เพราะเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน หรือเพราะพึงบรรลุ
ดวยการสิ้นไปแหงอาสวะเหลานั้น ไดแก พระนิพพาน และพระอรหัตผล.
พระเถระนั้น พยากรณพระอรหัตผลดวยสามารถแหงอุทานวา เราบรรลุ คือ
ถึงความสิ้นอาสวะแลว ดังนี้.
จบอรรถกถาปาราปริยเถรคา
๗. ยสเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระยสเถระ
[๒๕๔] ไดยนิ วา พระยสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เราเปนผูลูบไลดีแลว มีเครื่องนุงหมอันงดงาม
ประดับดวยสรรพาภรณ ไดบรรลุวิชชา ๓ บําเพ็ญกิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว ดังนี้.
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อรรถกถายสเถรคาถา
คาถาของทานพระยสเถระ เริ่มตนวา สุวิลิตฺโต สุวสโน. เรื่องราว
ของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ เขาไปสั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ (เกิด)
เปนพระยานาคผูมีอานุภาพมาก ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา
สุเมธะ นําภิกษุสงฆ มีพระพุทธเจาเปนประมุข มาสูภพของตน แลวยัง
มหาทานใหเปนไป ถวายใหพระผูมีพระภาคเจา ทรงครองไตรจีวรมีคามาก
และใหภิกษุแตละรูปนุงหมผาที่มีคามากเหมือนกันรูปละคู (พรอมดวย)
สมณบริขารทุกอยาง. ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย (เกิด) เปนบุตรเศรษฐี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
สิทธัตถะ บูชาบริเวณตนมหาโพธิดวยรัตนะ ๗. ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวา กัสสปะ เขาไดบวชในพระศาสนา แลวบําเพ็ญสมณธรรม. เขาทองเที่ยวไปแตในสุคติภพอยางเดียว ดวยอาการอยางนี้ แลวเกิดเปนบุตร
เศรษฐี มีสมบัติมาก ในกรุงพาราณสี ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาของเรา
ทั้งหลายนี้ โดยนามมีชอื่ วา ยสะ เปนสุขุมาลชาติ (ละเอียดออน) อยางยิ่ง.
เรื่องทั้งหมดเปนตนวา ยสกุลบุตรมีปราสาท ๓ หลัง พึงทราบโดยนัยอันมาแลว
ในขันธกะ.
ยสกุลบุตร อันบุรพเหตุตักเตือนอยู เห็นประการอันแปลกของ
บริวารชน ผูอันความหลับครอบงําแลว ในเวลากลางคืน เกิดความสลดใจ
สวมรองเทาทอง หลบออกจากเรือน ออกไปทางประตูเมือง ที่เทวดาเปดให

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๑ - หนาที่ 528

ไปใกลปา อิสิปตนมฤคทายวัน กลาววา วุนวายจริงหนอ ทานผูเจริญ
ขัดของจริงหนอ ทานผูเจริญดังนี้. โดยสมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู
ที่ปาอิสิปตนะ เสด็จจงกรมอยูในอัพโภกาส เพื่อจะทรงอนุเคราะหเขานั่นแล
ตรัสวา มาเถิดยสะ ที่นไี่ มวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ ดังนี้ เขาจึงเกิดโสมนัสวา
ไดยินวา ที่นี่ไมวุนวาย ที่นี่ไมขัดของ มีอยู จึงถอดรองเทาทอง เขาไปเฝา
พระผูมีพระภาคเจา นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง เมื่อพระศาสดาตรัสอนุปุพพิกถา
ทรงแสดงสัจจเทศนาอยู เปนพระโสดาบันในเวลาจบสัจจะ เมื่อพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสัจจเทศนาแกบิดาผูตามหา ไดกระทําใหแจงพระอรหัตแลว.
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
ภพของเราหยั่งลงสูมหาสมุทร ตกแตงดีแลว
สระโบกขรณีตกแตงสวยงาม มีนกจักรพรากสงเสียง
รองอยู ดารดาษดวยบัวขม บัวเผื่อน บัวหลวง และ
อุบล ในสระนั้นมีน้ําไหล มีทาน้ําราบเรียบ นารืน่ รมยใจ มีปลาและเตาชุกชุม มีเนือ้ ตาง ๆ มาลง
กินน้ํา มีนกยูง นกกระเรียน และนกดุเหวาเปนตน
ร่าํ รองดวยเสียงอันไพเราะ นกเขา นกเปดน้ํา นก
จักรพราก นกกาน้ํา นกตอยตีวิด นกสาลิกา นก
คอนหอย นกโพระดก หงส นกกระเรียน นกแสก
นกขมิ้นเหลืองออน เที่ยวอยูมากมาย สระโบกขรณี
สมบูรณดวยแกว ๗ ประการ มีแกวมณี ไขมุก และ
ทราย ตนไมทั้งหลายก็เปนสีทองทั้งหมด มีกลิ่นหอม
ตาง ๆ ฟุงขจรไป สองภพของเราใหสวางไสวตลอด
กาลทั้งปวง ทั้งกลางวันกลางคืน ดนตรีหกหมื่น
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ประโคมอยูทั้งเวลาเย็นเวลาเชา หญิง ๑๖,๐๐๐ คน
หอมลอมเราอยูทุกเมื่อ เราออกจากภพแลว ไดเห็น
พระพุทธเจา พระนามวา สุเมธะ ผูนําของโลก มีจติ
เลื่อมใส โสมนัส ไดถวายบังคมพระองคผูมียศใหญ
ครั้นถวายบังคมแลว ไดทูลอาราธนาพระองค พรอม
ดวยศิษยพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญ พระนามวา
สุเมธะ พระผูนําของโลกทรงรับ พระมหามุนีกลาว
ธรรมกถาแกเรา แลวสงเราไป เราถวายบังคมพระ
สัมพุทธเจา เสร็จแลวกลับเขาภพของเรา เราเรียก
บริวารชนมาสัง่ วา ทานทัง้ หลายจงมาประชุมกัน
เวลาเชาพระพุทธเจาจะเสด็จมาสูภพของเรา การที่เรา
ทั้งหลายจะไดอยูในสํานักของพระองค เปนลาภที่เรา
ทั้งหลายไดดีหนอ แมเราทั้งหลายจักทําการบูชาแด
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ผูศาสดา เราตระเตรียม
ขาวและน้ําเสร็จแลว จึงกราบทูลเวลาเสวยภัตตาหาร
พระพุทธเจาผูนําของโลก เสด็จเขามาพรอมดวย
พระอรหันตหนึ่งแสน เราไดทําการตอนรับ ดวย
สังคีตและดนตรี พระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ประทับ
นัง่ บนตั่งทองลวน ในกาลนั้น หลังคาเบื้องบนก็มุง
ดวยทองลวน ๆ คนทั้งหลายโบกพัดถวาย ในระหวาง
ภิกษุสงฆ เราไดอังคาสภิกษุสงฆใหอมิ่ หนํา ดวยขาว
และน้ําเพียงพอ ไดถวายผาแดภิกษุสงฆรูปละหนึง่ คู
พระพุทธเจาที่เขาเรียกกันวา สุเมธะ ผูสมควรรับ
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เครื่องบูชาของโลก ประทับนั่งในทามกลางภิกษุสงฆ
แลว ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา ผูใดอังคาสเราให
อิม่ หนํา ดวยขาวและน้ําทั้งปวง เราจักพยากรณผูนั้น
ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาว ผูนั้น จักรืน่ รมยอยูใน
เทวโลก ตลอด ๑๘๐๐ กัป จักไดเปนพระเจา
จักรพรรดิราช ๑,๐๐๐ ครั้ง ผูนั้นเขาถึงกําเนิดใด คือ
เปนเทวดาหรือมนุษยในกําเนิดนั้น หลังคาทองลวนๆ
จักกั้นเปนรมใหในทุกขณะ ใน ๓๐,๐๐๐ กัป พระศาสดาทรงพระนามวา โคตมะ ซึ่งสมภพในวงศ
พระเจาโอกากราช จักเสด็จอุบัติในโลก ผูนั้นจักเปน
ทายาทในธรรมของพระพุทธเจาพระองคนั้น เปน
โอรสอันธรรมนิรมิต จักกําหนดรูอาสวะทั้งปวงแลว
เปนผูไมมีอาสวะนิพพาน จักนั่งในทามกลางสงฆแลว
บันลือสีหนาท ชนทั้งหลายจักกั้นฉัตรไวที่เชิงตะกอน
จักเผาภายใตฉัตร สามัญผลอันเราบรรลุแลว โดย
ลําดับ เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ความเรารอนไมมี
แกเรา ที่มณฑปหรือโคนไม ในกัปที่ ๓๐,๐๐๐ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้น
เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงทานทั้งปวง. เราเผา
กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรา
กระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ลําดับนั้น พระผูมีพระภาคเจา ทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาออกแลว
ตรัสกะทานผูมีอายุ ชื่อวา ยสะ วาจงเปนภิกษุมาเถิด. ในระหวางที่มีพระพุทธ-
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ดํารัสนั่นเอง ทานพระยสะไดเปนผูมีผมและหนวด สักวาเปนองคสองก็อันตรธานไป ไดเปนประดุจพระเถระผูมีพรรษา ๖๐ ทรงไวซึ่งบริขาร ๘. พระเถระ
พิจารณาดูขอปฏิบัติของตนแลว เมือ่ จะเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาดวยสามารถ
แหงเนื้อความอันมีมากอน แตจะถึงความเปน เอหิภิกขุวา
เราเปนผูลูบไลดีแลว มีเครื่องนุงหมอันงดงาม
ประดับดวยสรรพาภรณ ไดบรรลุวิชชา ๓ บําเพ็ญกิจ
พระพุทธศาสนาเสร็จแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุวิลิตฺโต ความวา มีรางกายอัน
ลูบไลแลว ดวยหญาฝรั่น จันทนแดง อันงดงาม.
บทวา สุวสโน ความวา นุงหมดวยผาของชาวกาสีอยางดีมีราคาแพง.
บทวา สพฺพาภรณภูสิโต โดยความวา ประดับแลวดวยอาภรณทั้งปวง
มีเครื่องประดับศีรษะเปนตน.
บทวา อชฺฌคมึ แปลวา ไดบรรลุแลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวทั้งนั้นแล.
จบอรรถกถายสเถรคาถา
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๘. กิมพิลเถรคาถา
วาดวยคาถาของกิมพิลเถระ
[๒๕๕] ไดยินวา พระกิมพิลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
วัยยอมลวงไปพลัน รูปทีม่ อี ยูโดยอาการนั้น
ยอมปรากฏแกเรา เหมือนเปนอยางอื่น เราระลึกถึง
ตนของเรา ผูไ มอยูปราศจากสติ เหมือนของผูอื่น.
อรรถกถากิมพิลเถรคาถา
คาถาของทานพระกิมพิลเถระ เริ่มตนวา อภิสตฺโตว นิปตติ.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ กระทําบุญทั้งหลายไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาล
ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กกุสันธะ บรรลุความเปนผูรูแลว
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว ไดทําการบูชาดวยพวงดอกสน โดยทํา
เปนมณฑป อุทิศพระธาตุของพระศาสดา.
ดวยบุญกรรมนั้น ทานเกิดในภพดาวดึงส ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย บังเกิดในตระกูลแหงเจาศากยะ ในพระนครกบิลพัสดุ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมนี ามวา กิมพิละ. เจากิมพิละเจริญวัยแลว
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สมบูรณดวยโภคสมบัติอยู พระศาสดาเสด็จประทับอยูที่อนุปยนคร ทรงเห็น
ความแกกลาแหงญาณของเขาแลว เพื่อจะใหเขาเกิดความสลดใจ จึงทรงเนรมิต
รูปหญิงผูตั้งอยูในวัยสาวรุนกําดัด งามนาดู ทรงแสดงตอหนา ทําใหปรากฏ
วาเหมือนถูกวิบัติอันเกิดแตชราและโรครายครอบงํา โดยลําดับ. กิมพิลกุมาร
เห็นดังนั้น เมื่อจะประกาศความสลดใจอยางเหลือเกิน ไดกลาวคาถาวา
วัยยอมลวงไปพลัน รูปที่มีอยูโดยอาการนั้น
ยอมปรากฏแกเรา เหมือนเปนอยางอื่น เราระลึกถึง
ตนของเรา ผูไมอยูปราศจากสติ เหมือนของผูอนื่
ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อภิสิตฺโตว ความวา เปนเหมือน
อันเทพยเจา พร่ําสั่ง คือ บังคับวา จงลวงไปโดยเร็วอยาอยูชักชา. ปาฐะวา
อภิสฏโ ว ดังนี้ก็มี อธิบายวา เปนเหมือนถูกใคร ๆ สาปแชงไววา
จงลวงไปโดยเร็ว ดังนี้.
บทวา นิปตติ ความวา ยอมรวงโรย คือแปรไปเร็ว ไมตั้งอยูได
อธิบายวา ถึงความเสื่อมไปสิ้นไปทุก ๆ ขณะ.
บทวา วโย ไดแก ความเปลี่ยนแปลงที่แผกออกไปของรางกาย
มีความเปนเด็กออน ความเปนหนุม เปนสาวเปนตน แตในบทนี้ ทานหมายถึง
ความเปนหนุมเปนสาวของรางกายนั้น เพราะความเปนหนุมเปนสาวของ
รางกายนั้น เวลารวงโรย เวลาสลายจะเปนของปรากฏชัดเจน.
พระเถระเรียกความสมบูรณของรูปวารูป ก็สรีระชือ่ วารูปดังในประโยค
มีอาทิวา อากาศ (ชองวาง) ที่อาศัยกระดูก อาศัยเอ็น และอาศัยเนื้อหุมหอไว
ยอมถึงการนับวารูปทีเดียว.
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บทวา อฺมิว ตเถว สนฺตึ ไดแกรูปเทาที่มีอยูนี้. อธิบายวา
รูปนี้ที่มีอยู คือ ปรากฏอยูอยางนั้นแล คือโดยอาการนั้นแหละ ยอมปรากฏ
แกเราเหมือนเปนอยางอื่น ก็อาจารยบางพวกกลาววา ตเทว สนฺต รูปนั้นแล
มีอยู.
บทวา ตสฺเสว สโต ไดแก ระลึกถึงตนของเรานั่นแหละ ที่มีอยู
ไมเหมือนของคนอื่น.
บทวา อวิปฺปวสโต ความวา ไมอยูปราศจากสติ อธิบายวา ก็รูป
แมไมเปลี่ยนเปนอยางอื่นเพราะอยูมานาน ยอมปรากฏแกเราผูมีสติเหมือนเปน
อยางอื่น แมรูปนี้ก็ไมมีในสรีระนี้.
บทวา อฺสฺเสว สรามิ อตฺตาน ความวา เรายอมระลึก คือ
เขาไปทรงจํา ไดแก รูช ัดซึ่งอัตภาพของเรานี้ วาเหมือนอัตภาพของสัตวอื่น.
ความสังเวชที่หนักแนน เกิดขึ้นแลว แกกิมพิลกุมารนั้น ผูใสใจถึงความเปน
ของไมเที่ยงอยูอยางนี้ เขาเกิดความสังเวชแลว เขาไปเฝาพระศาสดา ฟงธรรม
แลว ไดมีศรัทธา บวชแลว เริ่มตัง้ วิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลวตอกาล
ไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธทานกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระพุทธเจาทรงพระนามวา กกุสันธะ มี
พระชาติเปนพราหมณ มีธรรมอยูจบแลว นิพพานแลว
เราไดเก็บเอาพวงดอกสนมา ทําเปนมณฑป เราเปน
ผูไปสูดาวดึงส ยอมไดวิมานอันอุดม ยอมครอบงํา
เทวดาเหลาอื่น นี้เปนผลแหงบุญกรรม เราเดินและยืน
อยูใ นเวลากลางวันหรือกลางคืน เปนผูอันดอกสน
กําบังไว นี้เปนผลแหงบุญกรรม ในกัปนี้เอง เราได
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บูชาพระพุทธเจาใด ดวยการบูชานัน้ เราไมรูจกั ทุคติ
เลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว
ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว
ดังนี้.
ก็พระเถระ แมจะบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อจะประกาศถึงการทําไวใน
ใจซึ่งอนิจจตา อันเกิดขึ้นแลวในกอนของตน ไดกลาวซ้ําเฉพาะคาถานั้นแหละ
ดวยเหตุนั้น คําเปนคาถานี้ จึงนับเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระนี้.
จบอรรถกถากิมพิลเถรคาถา
๙. วัชชีปตุ ตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระวัชชีบุตรเถระ
[๒๕๖] ไดยินวา พระวัชชีบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ ไว อยางนี้วา
ดูกอนอานนท ผูโคตมโคตร ทานจงเขาไปสู
ชัฎแหงโคนไม จงหนวงพระนิพพานไวในหทัย แลว
จงเพงฌาน และอยาประมาท การใสใจถึงประชุมชน
จักทําประโยชนอะไรใหแกทานได.
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อรรถกถาวัชชีปุตตเถรคาถา
คาถาของทานพระวัชชีบุตรเถระ เริ่มตนวา รุกฺขมูลคหน ปสกฺกิย.
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกัปที่ ๙๔ แต
ภัทรกัปนี้ เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจาองคหนึ่ง เดินไปเพื่อภิกษา เปนผูมีใจ
เลื่อมใสแลว ไดถวายผลกลวย.
ดวยบุญกรรมนั้น เขาบังเกิดในเทวโลก กระทําบุญแลวทองเที่ยว
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนโอรสแหงเจาลิจฉวี
ในเมืองเวสาลี ในพุทธุปบาทกาลนี้ เขาไดมีสมัญญานามวา วัชชีบุตร
เพราะความเปนโอรสของเจาวัชชี. เขาเจริญเปนหนุม แมในเวลาศึกษาศิลปะ
มีศิลปะที่จะตองศึกษาในเพราะชางเปนตน ก็เปนผูมีอัธยาศัยนอมไปในทาง
พนทุกข เพราะความเปนผูสมบูรณดวยเหตุ ทองเที่ยวไปในเวลาเปนที่
ฟงพระธรรมเทศนา ไปสูวิหาร นั่งอยูทายบริษัทฟงธรรม ไดเปนผูมีศรัทธาจิต
บวชในสํานักของพระศาสดา เจริญวิปสสนาไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไม
นานนัก. สมดังคาถาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
พระผูมพี ระภาค ผูส ยัมภู ผูมีรศั มีนับดวยพัน ไม
พายแพอะไร ๆ ออกจากวิเวกแลว ออกโคจรบิณฑบาต
เราถือผลไมอยูไดเห็นแลว จึงไดเขาไปหาพระนราสภ
เรามีจิตเลื่อมใส มีใจโสมนัส ไดถวายผลไมในกัปที่
๙๔ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวย
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การถวายผลไมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย นี้เปนผลแหง
การถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว ในเวลาตอมา เมื่อพระศาสดาเสด็จ
ปรินิพพานไดไมนาน เมื่อพระมหาเถระทั้งหลาย ตั้งขอสังเกตเพื่อจะสังคายนา
พระธรรมวินัย พักอยูในที่นั้น ๆ วันหนึ่ง ทานเห็นพระอานนท ยังเปนพระเสขะอยูนั่นแล อันบริษทั ใหญแวดลอมแลว แสดงธรรมอยู เมื่อจะยังความ
อุตสาหะใหเกิดแกพระอานนทนั้น เพื่อไดบรรลุมรรคชั้นสูง ๆ ขึ้นไป ไดกลาว
คาถาวา
ดูกอนอานนท ผูโคตมโคตร ทานจงเขาไปสูชัฎ
แหงโคนไม จงหนวงพระนิพพานไวในหทัย แลวจง
เพงฌาน และอยาประมาท การใสใจถึงประชุมชน
จักทําประโยชนอะไรใหแกทานได ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รุกฺขมูลคหน ไดแก ชัฏ คือ สุมทุม
พุมพฤกษ อันเปนโคนไม อธิบายวา สุมทุมพุม พฤกษมีอยู ไมมีโคนไม
และโคนไมมีอยู (แต) ไมมีสุมทุมพุมพฤกษ ในสองอยางนั้น พระเถระ
แสดงความไมมีอันตรายดวยลมและแดด เพราะความเปนที่สมบูรณดวยรมและ
เงา ดวยศัพทวา รุกขมูล แสดงความไมมีอันตรายจากลม เพราะความเปน
ที่อับลม และความไมพลุกพลานดวยประชาชน ดวยศัพทวา คหนะ และ
แสดงถึงความเปนสถานที่เหมาะแกการเจริญภาวนา ดวยศัพททั้งสองนั้น.
บทวา ปสกฺกิย แปลวา เขาไป.
บทวา นิพฺพาน หทยสฺมึ โอปย ความวา ตั้งพระนิพพานไวใน
หทัย คือทําไวในใจวา เราปฏิบัติอยูอยางนี้ พึงบรรลุพระนิพพานได.
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บทวา ฌาย ความวา จงเพงดวยลักขณูปนิชฌาน คือ จงยังมรรค
ภาวนา อันประกอบดวยวิปสสนาภาวนาใหเจริญ พระเถระเรียกพระอานนท
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริกดวยโคตรวา โคตมะ.
บทวา มา จ ปมาโท ความวา อยาถึงความประมาทในอธิกุศลธรรมทั้งหลาย พระเถระเมื่อจะแสดงโดยการหามความประมาทของพระ
(อานนท) เถระ เทาที่เปนไปในปจจุบัน จึงกลาววา กึ เต พิลิพิลิกา กริสสฺ ติ
(การใสใจถึงประชุมชน จักทําประโยชนอะไรใหแกทานได ดังนี้).
บทวา พิลิพิลิกา ในบาทคาถานั้น ไดแกกริ ิยาที่พิรี้พิไร พระเถระ
ไดใหโอวาทวา เสียงที่เปนไปอยางพิรี้พิไร ยอมไรประโยชนฉนั ใด บัญญัติ
ของหมูชน อันเปนเชนกับการกระทําที่พิรี้พิไรก็ฉันนั้น จักทําประโยชนอะไร
ใหแกทานได คือจักยังประโยชนเชนไรใหสําเร็จแกทาน เพราะเหตุนั้น
ผูขวนขวายในประโยชนของตน จึงตองละบัญญัติของหมูชนเสีย.
พระอานนทเถระ ฟงคาถาอันเปนโอวาทนั้นแลว เกิดความสลดใจ
ดวยอรรถพจนที่ระบายกลิ่นอันเปนพิษที่คนเหลาอื่นกลาวไวออกไปได ยังเวลา
ใหลวงไปดวยการเดินจงกรม ตลอดคืนยังรุง ขวนขวายวิปสสนา เขาไปสู
เสนาสนะ พอจะเอนตัวลงนอนบนเตียงเทานั้น ก็ไดบรรลุพระอรหัต.
จบอรรถกถาวัชชีปุตตเถรคาถา
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๑๐. อิสิทัตตเถรคาถา
วาดวยคาถาของพระอิสิทัตตเถระ
[๒๕๗] ไดยินวา พระอิสิทัตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว อยางนี้วา
เบญจขันธ ขาพระองคกําหนดรูแลว ตัดราก
ขาดแลว ตั้งอยู ขาพระองคบรรลุถึงความสิ้นทุกขแลว
บรรลุความสิ้นอาสวะแลว.
จบวรรคที่ ๑๒
จบเอกนิบาต
อรรถกถาอิสิทัตตเถรคาถา
คาถาของทานพระอิสิทัตตเถระ เริ่มตนวา ปฺจกฺขนฺธา ปริ-ฺ
าตา. เรื่องราวของทานเปนอยาง ?
แมพระเถระนี้ ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดในเรือน
แหงตระกูล ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี ถึงความ
เปนผูรูเดียงสาแลว วันหนึ่งเห็นพระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปในถนน มีใจ
เลื่อมใส ไดถวายผลไมมีกลิ่นหอม มีรสอรอย.
ื
ดวยบุญกรรมนั้น เขาทองเที่ยวไปในเทวโลก กระทําบุญ แลวทอง
เที่ยวไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนบุตรของนาย
เกวียนคนหนึ่ง ในวัฑฒคาม แควนอวันตี ในพุทธุปบาทกาลนี้ ไดมีนามวา
อิสิทัตตะ. เขาเจริญวัยแลว เปนอทิฏฐสหายของจิตตคฤหบดี ในมัจฉิกาสัณฑ-
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ชนบท ไดรับขาวสาสนที่จิตตคฤหบดี เขียนพรรณนาพระพุทธคุณสงไปให
เกิดความเลื่อมใสในพระศาสดา บวชในสํานัก ของพระมหากัจจายนเถระ
ปรารภวิปสสนาแลว ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถา
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา
เราไดถวายผลไม มีกลิ่นหอม แดพระสัมพุทธเจา
ผูมีพระฉวีวรรณปานดังทองคํา ผูสมควรรับเครือ่ ง
บูชา กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปที่ ๙๑ แต
ภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลนั้น ดวยการ
ถวายผลไมนั้น เราไมรูจกั ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ
ถวายผลไม. เราเผากิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว ดังนี้.
ก็ทานเปนผูมีอภิญญา ๖ คิดวา จักไปสูที่บํารุงของพระพุทธเจา
อําลาพระเถระ แลวเดินทางไปสูมัชฌิมประเทศโดยลําดับ เขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมแลว นั่ง ณ สวนขางหนึ่ง อันพระศาสดาทรงทําปฏิสันถาร ดวย
พระดํารัสมีอาทิวา ดูกอนภิกษุ ยนตคือสรีระ มีจักร ๔ มีทวาร ๙ อันเธอ
พอทนได พอใหเปนไปไดหรือ ดังนี้ เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล ดวย
มุขคือการทูลตอบพระดํารัส โดยประกาศใหทรงรูวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
จําเดิมแตเวลาที่ขาพระองคไดรับขาวของพระองค ทุกขทั้งปวงของขาพระองค
ก็ปราศไปสิ้น อันตรายทั้งปวงก็สงบระงับไปหมด ดังนี้แลว ไดกลาวคาถาวา
เบญจขันธ ขาพระองคกําหนดรูแลว ตัดราก
ขาดแลว ตั้งอยู ขาพระองคบรรลุถึงความสิ้นทุกขแลว
บรรลุความสิ้นอาสวะแลว ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปฺจกฺขนฺธา ปริฺาตา ความวา
อุปาทานขันธแมทั้ง ๕ อันเรากําหนดรูแลว โดยประการทั้งปวง ดวยมรรค
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ปญญา อันประกอบดวยวิปสสนาปญญาวา นี้ทกุ ข ทุกขมีเทานี้ ทุกขยิ่งกวา
นี้ไมมี ดังนี้ มีอธิบายวา ไมมีทุกขไร ๆ ในเบญจขันธเหลานั้น ที่จะตอง
กําหนดรู (อีก).
บทวา ติฏนฺติ ฉินฺนมูลกา ความวา ทุกขเหลานั้นยอมตั้งอยู
จนกวาจิตดวงหลังจะดับ เพราะทุกขเหลานั้นอันเรากําหนดรูแลวโดยประการ
ทั้งปวง คือ เพราะมูลแหงกิเลส มีอวิชชาและตัณหาเปนตน อันเราตัดขาด
แลว ไดแก เพราะเหตุแหงทุกขอันเราละไดแลว ดวยอริยมรรค.
บทวา ทุกขฺ กฺขโย อนุปฺปตฺโต ความวา ก็ความสิ้นไป คือ
ความหมดไปแหงวัฎทุกข ชื่อวาอันเราถึงแลวโดยลําดับ เพราะความที่แหง
ทุกขเหลานั้น มีรากอันเราตัดแลว ไดแก พระนิพพาน อันเราบรรลุแลว.
บทวา ปตฺโต เม อาสวกฺขโย ความวา พระอรหัตที่ชื่อวา มี
นามอันไดแลววา ความสิ้นไปแหงอาสวะ เพราะเปนผล อันพระอริยบุคคล
พึงไดเฉพาะ ในที่สุดแหงความสิ้นไปของอาสวะทั้งหลายทั้งปวง มีกามาสวะ
เปนตน อันเราบรรลุแลว. อธิบายวา ไดเฉพาะแลว. สวนอาจารยบางพวก
กลาววา อนฺติมาย สมุสสฺ โย (รางกายนี้มีเปนครั้งสุดทาย). อธิบายวา
รางกาย คือ อัตภาพของเรานี้ ชื่อวา มีในที่สุด คือ เปนภพสุดทายของภพ
ทั้งปวง เพราะความที่พระนิพพานอันเราบรรลุแลวนั่นเอง.
ก็คําใด ที่ขาพเจาไมไดกลาวไว ในบทนัน้ ๆ คํานั้นงายทั้งนั้นแล
เพราะมีนัยอันขาพเจากลาวแลวในหนหลัง.
จบอรรถกถาอิสิทัตตเถรคาถา
จบวรรควรรณนาที่ ๑๒
ในอรรถกถาเถรคาถา ชื่อวา ปรมัตถทีปนี
จบอรรถกถาเอกนิบาต
อันประดับประดาไปดวยเถรคาถา ๑๒๐ คาถา
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ในวรรคนีร้ วมพระเถระได ๑๐ รูป คือ
๑. พระเชนตเถระ ๒. พระวัจฉโคตตเถระ ๓. พระวนวัจฉเถระ
๔. พระอธิมตุ ตเถระ ๕. พระมหานามเถระ ๖. พระปาราปริยเถระ ๗.
พระยสเถระ ๘. พระกิมพิลเถระ ๙. พระวัชชีบุตรเถระ ๑๐. พระอิส-ิ
ทัตตเถระ และอรรถกถา.
รวมหัวขอที่มใี นเอกนิบาต
พระสังคีติกาจารย ผูหวังประโยชนสวนใหญ ไดรวบรวมพระเถระ
ผูทํากิจเสร็จแลว หาอาสวะมิได มีจํานวน ๑๒๐ รูป ไวในเอกนิบาต.

