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พระสุตตันตปฎก

ขุททกนิกาย เถรีคาถา

๑

เลมที่ ๒ ภาคที่ ๔
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

เถรีคาถา เอกนิบาต
วาดวยคาถาตาง ๆ ในเอกนิบาต
๑. อัญญตราเถรีคาถา
[๔๐๒] ไดยินวา ภิกษุณีเถรีองคหนึ่งไมปรากฏชื่อไดภาษิตคาถาไว
อยางนี้วา :ดูกอนพระเถรี ทานจงเอาทอนผาทําจีวรนุงหม
แลวพักผอนใหสบายเถิด เพราะราคะของทานสงบ
แลว เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ.
จบอัญญตราเถรีคาถา
๑. บาลีเลมที่ ๒๖
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ปรมัตถทีปนี

อรรถกถาขุททกนิกาย เถรีคาถา
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนนั้

อรรถกถาเอกนิบาต
๑. อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา
ในเอกนิบาตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
บัดนี้ ถึงโอกาสที่จะพรรณนาเนื้อความเถรีคาถาตามลําดับแลว เพราะ
ในเถรีคาถานั้น เมื่อไดพรรณนาเนื้อความประกาศประการที่เหลาภิกษุณีได
บรรพชาและอุปสมบทแตตนนั้นในที่นี้ การชี้แจงอัตถุปตติเหตุเกิดขึ้นของ
คาถาทั้งหลายในเรื่องนั้น ๆ ยอมทําไดงายและปรากฏชัด ฉะนั้น เพื่อประกาศ
ความนั้น พึงทราบอนุปุพพีกถาตั้งแตตนโดยยอดังตอไปนี้ :ความยอวา พระโลกนาถศาสดาพระองคนี้ทรงประชุมองคแปดที่ตรัส
ไวโดยนัยวา มนุสฺสตฺต ลิงฺคสมฺปตฺติ ความเปนมนุษย ความสมบูรณดวย
เพศเปนตน สรางมหาภินิหารแทบบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
ทีปงกร ทรงบําเพ็ญบารมี ๓๐ ทัศ ไดพยากรณในสํานักของพระพุทธเจา
ทั้งหลาย ๒๔ พระองค ทรงบําเพ็ญบารมีโดยลําดับ ถึงยอดแหงญาตัตถจริยา
และโลกัตถจริยา บังเกิดในภพชั้นดุสิต ดํารงอยูในภพชั้นดุสิตนั้นตลอดอายุ
เทวดาในหมื่นจักรวาลอาราธนาใหอุบัติเปนมนุษย เพื่อเปนพระพุทธเจา ดวย
คําวา
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ขาแตมหาวีระ ไดเวลาที่พระองคจะเสด็จ
อุบัติในพระครรภพระมารดา ตรัสรูอมตบท ยัง
มนุษยโลกพรอมเทวโลกใหขามโอฆสงสารแลว.
ทรงประทานปฏิญญาแกเทวดาเหลานั้น แลวทรงทําปญจมหาวิโลกนะ
ทรงมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จลงสูพระครรภพระมารดา ในพระตําหนักของ
พระเจาสุทโธทนมหาราช ในศากยราชตระกูล ทรงมีพระสติสัมปชัญญะอยูใน
พระครรภนั้น ๑๐ เดือน ทรงมีพระสติสัมปชัญญะเสด็จออกจากพระครรภได
พระอภิชาติที่ลุมพินีวัน ไดรับการดูแลอยางดีดวยการดูแลที่ยงิ่ ใหญ ตั้งตน
แตจัดพี่เลี้ยงไวหลายเหลา ทรงเจริญวัยโดยลําดับ แวดลอมไปดวยนักฟอนรํา
หลายชนิด ในปราสาทสามหลัง เสวยสมบัติดุจเทวดา ทรงสลดพระทัย
เพราะเห็นคนแก คนเจ็บ และคนตาย ทรงเห็นโทษในกามและอานิสงสใน
เนกขัมมะ เพราะญาณแกกลา ในวันที่ราหุลกุมารประสูติ พระองคมีนายฉันนะ
เปนสหาย ทรงกัณฐกอัศวราช เสด็จออกมหาภิเนษกรมณยามเที่ยงคืน ทาง
ประตูที่เหลาเทวดาเปดถวาย เสด็จผานแควนที่มีพระราชาปกครองสามแควน
ในราตรีนั้นเอง เสด็จถึงฝงอโนมานที ทรงรับธงชัยของพระอรหัตที่ฆฏิการมหาพรหมนํามาถวาย ทรงบรรพชาเปนผูถึงพรอมดวยอากัปกิริยาเหมือนพระ เถระ ๖๐ พรรษาในขณะนั้นนั่นเอง, เสด็จถึงกรุงราชคฤหโดยลําดับดวยพระ
อิริยาบถนาเลื่อมใส เสด็จเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤหนั้นแลว ประทับนั่ง
เสวยบิณฑบาตที่เงื้อมเขาปณฑวะ พระเจาพิมพิสารราชาของชาวมคธทรง
เชื้อเชิญใหครองราชสมบัติ (รวมกับพระองค) ทรงปฏิเสธเรื่องนั้น เสด็จไป
อารามของทานภัคควะ ทรงศึกษาลัทธิของทานภัคควะนั้น จากนั้นทรงศึกษา
ลัทธิของทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบส ไมทรงพอพระทัยลัทธิทงั้ หมด
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นั้น เสด็จไปยังตําบลอุรุเวลาตามลําดับ ทรงบําเพ็ญทุกกรกิรยิ าอยู ๖ ป ที่
ตําบลนั้น ทรงทราบวาทุกกรกิรยิ านั้นไมทําใหตรัสรูอริยธรรมได มีพระดําริ
วา นี้ไมใชทางตรัสรู ทรงนําอาหารหยาบมาบํารุงกําลังอยูสองสามวัน ใน
วันวิสาขบุณมี เสวยโภชนะอยางประเสริฐ (มธุปายาส) ทีน่ างสุชาดาถวาย
แลวทรงลอยถาดทองทวนกระแสน้ําในแมน้ํา (เนรัญชรา) ทรงลงความเห็น
ในที่สุดวา เราจักตรัสรูในวันนี้ เวลาเย็นพญากาฬนาคราชสรรเสริญพระคุณ
เสด็จขึ้นโพธิมณฑล ผินพระพักตรไปยังปาจีนโลกธาตุประทับนั่งเหนืออปราชิตบัลลังกอนั เปนฐานะไมหวั่นไหว ทรงตั้งความเพียรประกอบดวยองคสี่
ทรงกําจัดกองทัพมารไดในเมื่อพระอาทิตยยังไมทันอัสดงคตเลย ปฐมยาม
ทรงบรรลุปพุ เพนิวาสานุสสติญาณ มัชฌิมยามทรงบรรลุทิพยจักษุญาณ
(จุตูปปาตญาณ) ปจฉิมยามทรงหยั่งญาณลงในปฏิจจสมุปบาท พิจารณาปจจยาการทั้งอนุโลมและปฏิโลมเจริญวิปส สนา ทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อันไมสาธารณแกผูอื่น ที่พระพุทธเจาทั้งปวงบรรลุกนั แลว ทรงเขา
ผลสมาบัติ มีพระนิพพานเปนอารมณ เปนเวลา ๗ วัน ที่โพธิมณฑลนั้น
แหละ ทรงใหเวลาลวงไปที่โพธิมณฑลนั่นเอง อีกหลายสัปดาหโดยนัยนั้นแล
เสวยโภชนะคลุกน้ําผึ้งที่โคนตนราชายตนะไมเกด ประทัปนั่งที่โคนตนอชปาล
นิโครธอีก ทรงพิจารณาความที่ธรรมเปนเรื่องลึกซึ้งตามธรรมดา ทาวมหาพรหมมาอาราธนาในเมื่อพระองคมีพระทัยนอมไปเพื่อความขวนขวายนอย (คิด
จะไมสอน) ทรงตรวจดูโลกดวยพุทธจักษุ ทรงเห็นเหลาสัตวชนิดมีอินทรีย
แกกลาก็มี มีอินทรียออนก็มี เปนตน ทรงทําปฏิญญากับทาวมหาพรหมที่
จะแสดงธรรม ทรงรําพึงวา ควรจะแสดงธรรมแกใครกอนหนอ ทรงทราบ
วา ทานอาฬารดาบสและทานอุทกดาบสตายเสียแลว มีพระดําริวา ภิกษุ
ปญจวัคคียที่บํารุงรับใชเรา ซึ่งกําลังบําเพ็ญเพียรอยางเด็ดเดี่ยว เปนผูมีอุปการะ
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แกเรามากแท อยากระนั้นเลย เราพึงแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียเหลา
นั้นกอน ในวันอาสาฬหบุณมี เสด็จพุทธดําเนินจากมหาโพธิมุงกรุงพาราณสี
ระยะทาง ๑๘ โยชน ทรงพบกับอุปกาชีวกในระหวางทาง เสด็จถึงปา
อิสิปตนะตามลําดับ ทรงทําความเขาใจกะพระปญจวัคคียที่ปาอิสิปตนะนั้น ทรง
ใหพระพรหม ๑๘ โกฏิมพี ระอัญญาโกณฑัญญะเปนประมุข ดื่มอมตธรรม
ดวยเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โดยนัยเปนตนวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
สุดโตงสองอยางเหลานั้น อันบรรพชิตไมพึงเสพ ดังนี้.
ในวันแรม ๑ ค่ํา ทรงใหพระภัททิยเถระตั้งอยูในโสดาปตติผล.
วันแรม ๒ ค่ํา ทรงใหพระวัปปเถระตั้งอยูในโสดาปตติผล.
วันแรม ๓ ค่ํา ทรงใหพระมหานามเถระตั้งอยูในโสดาปตติผล.
วันแรม ๔ ค่ํา ทรงใหพระอัสสชิเถระตั้งอยูในโสดาปตติผล.
อนึ่งในวันแรม ๕ ค่ํา ทรงใหพระปญจวัคคียทั้งหมดตั้งอยูในพระ
อรหัตดวยเทศนาอนัตตลักขณสูตร.
ตอจากนั้นทรงใหมหาชนหยั่งลงสูอริยภูมิ อยางนี้คือ บุรุษ ๕๕ คน
มียสกุลบุตรเปนประมุข ภัททวัคคียกุมารประมาณ ๓๐ คนที่ไรฝาย
ปุราณชฎิลประมาณพันคนที่หินราบ คยาสีสประเทศ ที่ใหมหาชน ๑๑ นหุต
มีพระเจาพิมพิสารเปนประมุข ตั้งอยูในโสดาปตติผล ใหมหาชน ๑ นหุต
ตั้งอยูในสรณะสาม ทรงรับพระเวฬุวันแลว ประทับอยูในพระเวฬุวันนั้น ทรง
ตั้ง พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ผูบรรลุปฐมมรรคโดยการนําของ
พระอัสสชิเถระ ลาอาจารยสญชัยเขามายังสํานักของพระองคพรอมดวย
บริวาร ทําใหแจงผลอันเลิศบรรลุที่สดุ แหงสาวกบารมีญาณแลวไวในตําแหนง
สาวกผูเลิศ เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุตามคําเชื้อเชิญของพระกาฬุทายีเถระ ทรง
ทรมานหมูพระญาติผูกระดางเพราะมานะ ดวยยมกปาฏิหาริย ทรงใหพระชนก
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ตั้งอยูในอนาคามิผล และใหพระมหาปชาบดีตั้งอยูในโสดาปตติผล ทรงให
นันทกุมารและราหุลกุมารบรรพชา แลวเสด็จกลับมายังกรุงราชคฤหอีก.
สมัยตอมา เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาอาศัย กรุงเวสาลี ประทับอยูที่
กูฏาคารศาลา พระเจาสุทโธทนมหาราช ทรงทําใหแจงซึ่งพระอรหัต
ปรินิพพานภายใตเศวตฉัตรนั่นเอง. ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี ไดเกิด
ความคิดที่จะบรรพชา ลําดับนั้น เหลาหญิงบาทบริจาริกาของกุมาร ๕๐๐ คน
ที่ออกบวชในเวลาจบเทศนา กลหวิวาทสูตร ทีร่ ิมฝงแมน้ําโรหิณี ได
พรอมใจกันไปเฝาพระมหาปชาบดี ทุกคนทูลวา จักบวชในสํานักของพระศาสดา ตั้งใหพระมหาปชาบดีเปนหัวหนาประสงคจะไปเฝาพระศาสดา ก็พระ
มหาปชาบดีนี้ เมื่อกอนไดทูลขอบรรพชากะพระศาสดาครั้งหนึ่งแลวไมได
ฉะนั้นจึงรับสั่งใหเรียกกัลบกมาปลงพระเกสาแลวครองผากาสายะ พาสากิยานี
เหลานั้นทั้งหมดไปกรุงเวสาลี ขอรองพระอานนทเถระใหออนวอนพระทศพล
จึงไดบรรพชาและอุปสมบทดวยการรับครุธรรม ๘ ประการ แมสากิยานีนอกนี้
ทั้งหมดก็ไดอุปสมบทพรอมกัน .
นี้เปนความยอในเรื่องนี้ สวนเรื่องนี้โดยพิสดาร มาแลวในบาลีนั้น ๆ
ทั้งนั้น.
พระมหาปชาบดีอุปสมบทอยางนี้แลว เขาเฝาพระศาสดา ถวาย
บังคมแลวยืนอยู ณ ที่สมควรแหงหนึ่ง ครั้งนั้น พระศาสดาทรงแสดงธรรมแก
พระมหาปชาบดีนั้น พระนางนั้นเรียนกัมมัฏฐานในสํานักของพระศาสดา ได
บรรลุพระอรหัต ภิกษุณี ๕๐๐ ที่เหลือไดบรรลุพระอรหัตในเวลาจบนันทโกวาทสูตร เมือ่ ภิกษุณีสงฆตั้งมั่นดีเปนปกแผนอยางนี้แลว เหลาหญิงมีตระกูล
สะใภของตระกูล และกุมาริกาในตระกูลทั้งหลาย ในคามนิคมชนบทและราช
ธานีนั้น ๆ ไดฟงความที่พระพุทธเจาเปนผูตรัสรูดีแลว ความที่พระธรรม
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เปนพระธรรมที่พระพุทธเจาตรัสดีแลว และความที่พระสงฆเปนผูปฏิบัติดีแลว
มีความเลื่อมใสในพระศาสนาเปนอยางยิ่ง และเกิดความสังเวชในสังสารวัฏ จึง
ขออนุญาตสามี บิดามารดา และญาติของตน ๆ บวชถวายชีวติ ในพระศาสนา
และครั้นบวชแลวเปนผูถงึ พรอมดวยศีลและอาจาระ ไดรับโอวาทในสํานักของ
พระศาสดาดวยของพระเถระเหลานั้นดวย เพียรพยายามอยู ไมนานนักก็ได
บรรลุพระอรหัต ก็คาถาทั้งหลายที่พระเถรีภาษิตในที่นั้น ๆ ดวยอํานาจเปลง
อุทานเปนตนเหลานั้น ภายหลังพระสังคีติกาจารยทั้งหลายรวมกันยกขึ้นสูสังคีติ
จัดเปนเอกนิบาตเปนตน คาถาเหลานี้ชื่อเถรีคาถา การแบงคาถาเหลานั้นเปน
นิบาตเปนตน ไดกลาวไวแลวใหหนหลังนั่นแล บรรดานิบาตเหลานั้น เอก
นิบาตเปนนิบาตแรก แมในเอกนิบาตนั้น คาถานี้วา
ดูกอ นพระเถรี ทานจงเอาทอนผาทําจีวร
นุงหม แลวพักผอนใหสบายเถิด เพราะราคะของ
ทานสงบแลว เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ ดังนี้
เปนคาถาแรก คาถานั้นเกิดขึ้นอยางไร
เลากันมาวา ในอดีตกาล กุลธิดาคนหนึ่งเลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกนาคมนะ นิมนตพระศาสดา ในวันที่
สองใหสรางมณฑปกิ่งไม ลาดทราย ผูกเพดานขางบน บูชาดวยของหอมและ
ดอกไมเปนตนแลวใหคนไปกราบทูลกาลแดพระศาสดา พระศาสดาเสด็จไปที่
มณฑปนั้น ประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว กุลธิดานั้นถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา อังคาสดวยของเคี้ยวของบริโภคอยางประณีตแลวใหพระผูมีพระ
ภาคเจาผูเสวยเสร็จลดพระหัตถลงจากบาตร ครองไตรจีวร พระผูมีพระภาคเจา
ทรงอนุโมทนาแกนางแลวเสด็จหลีกไป กุลธิดานัน้ ทําบุญตลอดอายุ เวลาสิ้น
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อายุบังเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นเองตลอด ๑ พุทธันดร
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามกัสสปะ บังเกิดในตระกูลคฤหบดี พอรู
เดียงสาก็เกิดความสังเวชในสังสารวัฏ จึงบรรพชาอุปสมบทในพระศาสนา บวช
เปนภิกษุณีอยูสองหมื่นป ตายทั้งที่เปนปุถุชนบังเกิดในสวรรค เสวยสมบัติใน
สวรรคตลอด ๑ พุทธันดรบังเกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล กรุงเวสาลี ในพุทธุปปาทกาลนี้ คนทั้งหลายเรียกเธอวา เถริกา เพราะมีรูปรางล่ําสัน เธอเจริญ
วัย บิดามารดาใหแกขัตติยกุมารผูมีชาติเสมอกันโดยตระกูลและประเทศเปนตน
เธอบูชาสามีเหมือนเทวดาอยู ไดศรัทธาในพระศาสนาคราวพระศาสดาเสด็จ
กรุงเวสาลี ยอมาเธอไดฟงธรรมในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เกิด
ชอบใจบรรพชา บอกแกสามีวา จักบวช สามีไมอนุญาต แตเพราะเธอสราง
บุญบารมีมา เธอพิจารณาธรรมตามที่ไดฟง กําหนดรูปธรรมและอรูปธรรม
ประกอบวิปสสนาอยูเนือง ๆ.
อยูมาวันหนึ่ง เมื่อเธอหุงหาอาหารอยูในครัวใหญ เปลวไฟใหญได
ตั้งขึ้น เปลวไฟนั้นทําใหภาชนะที่สิ้นเกิดเสียงเปรี๊ยะ ๆ เธอเห็นดังนั้นจึงยึด
ขอนั้นแหละเปนอารมณ ใครครวญความไมเที่ยงที่ปรากฏขึ้นอยางดียิ่ง จาก
นั้นไดยกความเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาขึ้นในครัวนั้น เจริญวิปสสนา ขวน
ขวายโดยลําดับ ไดดํารงอยูในอนาคามิผลตามลําดับแหงมรรค ตั้งแตนั้นมา
เธอไมใชเสื้อผาที่สวยงามหรือเครื่องประดับ เมื่อสามีถามวา ที่รกั เหตุไรเดี๋ยว
นี้เธอจึงไมใชเสื้อผาที่สวยงามหรือเครื่องประดับเหมือนเมื่อกอน นางจึงบอกวา
ตนไมควรอยูเปนคฤหัสถ แลวขออนุญาตบวช สามีนําเธอไปสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมีดวยบริวารใหญ กลาววา ขาแตพระแมเจา โปรดบวชให
นางนี้เถิด เหมือนวิสาขอุบาสกนําธรรมทินนาไปฉะนั้น. ครัง้ นั้น พระ-
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มหาปชาบดีโคตมีใหนางบรรพชาอุปสมบทแลว นําไปวิหารแสดงแกพระศาสดา
เมื่อทําอารมณที่เห็นตามปกตินั่นเองใหแจมแจงแกนาง ตรัสพระคาถานี้วา
ดูกอนเถรี เธอจงเอาทอนผาทําจีวรนุงหมแลว
พักผอนใหสบายเถิด เพราะราคะของเธอสงบแลว
เหมือนผักดองแหงอยูในหมอ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุข แสดงภาวนปุงสกะ. บทวา สุปาหิ
เปนคําสั่ง. บทวา เถริเก เปนคําเรียก. บทวา กตฺวา โจเฬน ปารุตา
เปนคําประกอบดวยความมักนอย. บทวา อุปสนฺโต หิ เต ราโค เปน
คําประกาศผลการปฏิบัติ. บทวา สุกขฺ ฑาก ว เปนคําแสดงความไมมีสาระ
แหงกิเลสที่พึงใหสงบ. บทวา กุมภฺ ิย เปนคําแสดงความไมเที่ยงคือวางเปลา
ของหมอที่ใสผักดองนั้น.
อนึ่ง บทวา สุข นี้ เปนชื่อของสิ่งที่ปรารถนา ความวา มีสุขปราศ
จากทุกข. ก็บทวา สุปาหิ นี้ เปนคําแสดงการผอนอิริยาบถสี่ ความวา เพราะ
ฉะนั้น ทานจงสําเร็จอิริยาบถทั้งสี่ตามสบายทีเดียว คือจงอยูอยางสบาย. บทวา
เถริเก นี้เปนบทประกาศชื่อของพระเถรีนั้นก็จริง แตก็มีความวา ถึงความเปน
ผูมั่นในพระศาสนาที่มั่น เพราะภาวะที่รูตามเนื้อความไดเปนสวนมาก คือ
ประกอบดวยธรรมมีศีลเปนตนอันมั่น. บทวา กตฺวา โจเฬน ปารุตา
ความวา จงเอาทอนผาบังสุกุลทําจีวรปกปดสรีระ คือนุงและหมผานั้น. หิ
ศัพทในบทวา อุปสนฺโต หิ เต ราโค มีเนื้อความวา เหตุ อธิบายวา
เพราะกามราคะที่เกิดในสันดานของทานสงบแลว คือถูกเผาดวยไฟคืออนาคามิมรรคญาณ บัดนี้ทานจงเผาราคะที่ยังเหลืออยูนั้นดวยไฟคือมรรคญาณอันเลิศ
พักผอนใหสบายเถิด. บทวา สุกฺขฑาก ว กุมฺภิย ความวา ยอมสงบเหมือน
ผักดองเล็กนอย ในภาชนะรอนนั้น เขาเคี่ยวดวยเปลวไฟแรงรอนแหงไป.
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อีกอยางหนึ่ง เหมือนเมื่อเอาผักดองเจือน้ํา ขึ้นตั้งเคี่ยวบนเตา เมื่อน้ํายัง
มีอยู ผักดองนั้นยอมเดือดพลาน แตเมื่อหมดน้ํา ยอมสงบนิ่งฉันใด กามราคะ
ในสันดานของทานสงบแลว ทานจงทํากิเลสแมที่เหลืออยูใหสงบแลว พักผอน
ใหสบายเถิด ฉันนั้น.
พระเถรีบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในเวลาจบ
คาถา เพราะอินทรียแกกลาและเพราะพระศาสดาเทศนาไพเราะ เพราะเหตุ
นั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
เราสรางมณฑปถวายพระพุทธเจาโกนาคมนะ
และไดถวายพระสถูปอันบวรแดพระพุทธเจาผูเผาพันธุ
มนุษย เราไปในที่ใด ๆ เปนชนบทก็ตาม นิคมและราชธานีกต็ าม ยอมมีคนบูชาในที่นั้น ๆ ทุกแหง นี้เปนผล
ของการทําบุญ เราเผากิเลสแลว ภพทั้งหมดเราถอน
ไดแลว เราตัดเครื่องผูกพัน เปนผูไมมอี าสวะอยู
ดังชางพังตัดเชือกแลว การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของเรา เปนการมาดีแลวหนอ เราไดบรรลุวิชชา
สามตามลําดับ เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา
แลว คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทาสี่ วิโมกข
ทั้งแปดและอภิญญาหก เราทําใหแจงแลว เราปฏิบัติ
ตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว พระเถรีเมื่อเปลงอุทานไดภาษิตคาถา
นั้นทีเดียว เหตุนั้น คาถานี้จึงไดเปนคาถาของพระเถรีนั้น.
ดวยคาถาที่พระเถรีกลาวในที่นั้น เปนอันกําหนดราคะไดอยางไม
เหลือ เพราะบรรลุความสงบนั้นไดดวยมรรคอันเลิศ. และที่กลาวถึงความสงบ
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กิเลสทั้งหมดในที่นี้ ก็ดว ยความสงบราคะนั่นเอง ฉะนั้นพึงเห็นขอนั้น เพราะ
กิเลสธรรมทัง้ หมดสงบได เพราะตั้งอยูรวมกัน. สมจริงดังที่กลาวไววา
โมหะใดเกิดรวมกับอุทธัจจะและวิจิกิจฉา อัน
เรารูแลว โมหะนั้นก็รวมกันกับราคะ เพราะตั้งอยู
รวมกันโดยการละ.
เหมือนอยางวา ความสงบแหงสังกิเลสทั้งปวงทานกลาวไวในที่นี้ ฉัน
ใด แมในทีท่ ุกแหงทานก็กลาวความสงบแหงสังกิเลสเหลานั้น ฉันนั้น ฉะนั้น
พึงทราบโดยที่สงบกิเลสไดสําเร็จในตอนตน ดวยตทังคปหานะละดวยองคนั้นๆ
ในขณะแหงสมถะและวิปสสนาดวยวิกขัมภนปหานะละดวยขมไว ในขณะแหง
มรรคดวยสมุจเฉทปหานะละดวยถอนขึ้น ในขณะแหงผลดวยปฏิปสสัทธิปหานะ
ละดวยสงบระงับ ความสําเร็จแหงปหานะทั้งสี่ พึงทราบดวยความสงบนั้น.
บรรดาปหานะทั้งสี่นั้น ความสําเร็จแหงสีลสัมปทา ทานแสดงดวยตทังคปหานะ ความสําเร็จแหงสมาธิสัมปทา ทานแสดงดวยวิกขัมภนปหานะ ความสําเร็จ
แหงปญญาสัมปทาทานแสดงดวยปหานะนอกนี้ โดยความสําเร็จคือบรรลุดวย
ปหานะ. พระโยคาวจรยังการบรรลุสจั ฉิกิริยา และการบรรลุปริญญาใหสาํ เร็จ
เหมือนยังการบรรลุภาวนาใหสําเร็จนั่นเอง เพราะไมมีสิ่งนั้น ในเมื่อสิ่งนั้นไม
มีแล บัณฑิตพึงทราบวา สิกขา ๓ ทานประกาศดวยความสําเร็จคือการบรรลุ ๔
ความงาม ๓ อยางทานประกาศดวยการปฏิบัติ วิสุทธิ ๗ ที่บริบูรณทาน
ประกาศดวยคาถานี้. พระเถรีองคหนึ่งไมมีใครรูจัก คือไมปรากฏชื่อแล ะโคตร
เปนตน อธิบายวา ภิกษุณีผูเปนเถรี ถึงพรอมดวยลักษณะองคหนึ่งไดภาษิต
คาถานี้.
จบ อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 12

๒. มุตตาเถรีคาถา
[๔๐๓] ไดยินวา พระผูมีพระภาคเจาทรงกลาวสอน นางมุตตา
สิกขมานา ดวยพระคาถานี้เนืองๆ อยางนี้วา
ดูกอนนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส
เครื่องประกอบทั้งหลาย เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ
แลวพนจากเครื่องเศราหมองฉะนั้น เธอมีจิตหลุดพน
แลว จงเปนผูไมมีหนี้บริโภคกอนขาวเถิด.
จบ มุตตาเถรีคาถา
๒. อรรถกถามุตตาเถรีคาถา
คาถานี้วา
ดูกอนนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส
เครื่องประกอบทั้งหลาย เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ
แลวพนจากเครื่องเศราหมองฉะนั้น เธอมีจิตหลุดพน
แลว จงเปนผูไมมีหนี้บริโภคกอนขาวเถิด ดังนี้
เปนคาถาสําหรับนางสิกขมานาชื่อมุตตา.
นางมุตตานั้นไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่ง
สมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ บังเกิดในเรือนตระกูล
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี รูเดียงสาแลว วันหนึ่งเห็นพระ
ศาสดาเสด็จไปในถนน มีใจเลื่อมใสถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ แลว
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นอนคว่ําแทบพระยุคลบาทของพระศาสดา ดวยกําลังปติ นางบังเกิดในเทวโลกดวยบุญกรรมนั้น ทองเที่ยวไป ๆ มาๆ อยูในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นเอง ใน
พุทธุปปาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ในกรุงสาวัตถี มีชอื่ วา
มุตตา เพราะเปนหญิงถึงพรอมดวยอุปนิสัย เวลามีอายุ ๒๐ ป นางจึงบวช
เปนสิกขมานาในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี ใหพระมหาปชาบดีโคตมี
นอกกัมมัฏฐานแลวเจริญวิปสสนา วันหนึ่งกลับจากบิณฑบาต แสดงวัตรคือ
กิจในการฉันแกภิกษุณีผูเปนเถรีทั้งหลายแลวไปที่พักกลางวัน นั่งในที่ลับ
เริ่มมนสิการวิปสสนากัมมัฏฐาน พระศาสดาประทับอยูที่พระคันธกุฏีมีกลิ่น
หอมนั่นแหละ ทรงเปลงพระรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับนั่งตอหนาของ
นางสิกขมานามุตตานั้น ตรัสพระคาถานี้วา
ดูกอนนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลส
เครื่องประกอบทั้งหลาย เหมือนพระจันทรถูกราหูจับ
แลว พนจากเครื่องเศราหมองฉะนั้น เธอมีจิตหลุด
พนแลว จงเปนผูไมมีหนีบ้ ริโภคกอนขาวเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มุตฺเต เปนคําเรียกนางสิกขมานานั้น.
บทวา มฺุจสฺสุ โยเคหิ ความวา จงพนจากโยคะสี่มีกามโยคะเปนตน ดวย
มรรคปฏิบัติ คือจงเปนผูมีจิตพนจากโยคะเหลานั้น. เหมือนอยางอะไร. บทวา
จนฺโท ราหุคคฺ หา อิว ความวา เหมือนพระจันทรถูกอสุรินทราหูจับดวยหัตถ
พนจากเครื่องเศราหมอง. บทวา วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตน ไดแก ดวยจิตที่พน
ดวยดี ดวยสมุจเฉทวิมุตติ ดวยอริยมรรค. ก็บทวา วิปฺปมุตฺเตน จิตฺเตน นี้
เปนตติยาวิภัตติ ลงในลักษณะอิตถัมภูต (แปลวามี). บทวา อนณา ภฺุช
ปณฺฑก ความวา จงเปนผูไมมีหนี้ เพราะละหนี้คือกิเลสเสียได พึงบริโภค
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กอนขาวของชาวแวนแควน ดวยวา ผูใดไมละกิเลสทั้งหลายบริโภคปจจัยที่
พระศาสดาทรงอนุญาตไว ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีหนี้บริโภค เหมือนอยางที่ทาน
พระพากุละ กลาวไววา อาวุโส เราเปนผูมีหนี้บริโภคกอนขาวของชาว
แวนแควน ถึง ๗ วันทีเดียว ฉะนั้นบรรพชิตในพระศาสนา พึงละหนี้คือกาม
ฉันทะเปนตน เปนผูไมมีหนี้บริโภคของที่เขาถวายดวยศรัทธาเถิด. บทวา
ปณฺฑก เปนหัวขอเทศนาเทานั้น ใจความคือปจจัย ๔. บทวา อภิณฺห
โอวทติ ความวา ชําระอุปกิเลสใหบริสุทธิ์ดวยการถึงอริยมรรค ใหโอวาท
โดยสวนมาก.
นางสิกขมานามุตตานั้นตั้งอยูในพระโอวาทนั้น ไมนานนักก็บรรลุ
พระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามโกณฑัญญะ
ผูเจริญที่สุดในโลก ผูคงที่ ยังเหลาสัตวใหขามสังสารวัฏ เสด็จพุทธดําเนินอยูในถนน ขาพเจาออกจากเรือน
นอนคว่ํา พระโลกเชษฐไดอนุเคราะหเหยียบบนศรีษะ
แลว พระผูนําโลกไดเสด็จไป ดวยจิตเลื่อมใสนั้น
ขาพเจาไดไปสูภพชั้นดุสิต ขาพเจาเผากิเลสแลว ภพ
ทั้งหมดขาพเจาถอนไดแลว ขาพเจาตัดเครื่องผูกพัน
เปนผูไมมีอาสวะอยู ดังชางพังตัดเชือกแลว การมา
เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา เปนการมาดี
แลวหนอ ขาพเจาไดบรรลุวิชชาสามตามลําดับ
ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว คุณ
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๔. สังกมนกาเถรีอปทาน.
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วิเศษเหลานี้ คือปฏิสัมภิทาสี่ วิโมกขแปดและอภิญญา
หก ขาพเจาทําใหแจงแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอน
ของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว นางสิกขมานามุตตา นั้น ไดเปลงคาถา
นั้นแล. บทวา สิกฺขมานา ไดแก ผูม ีสิกขาบริบูรณ. ตอมา นางไดกลาว
คาถานั้นแหละในเวลาปรินิพพานแล.
จบ อรรถกถามุตตาเถรีคาถา
๓. ปุณณาเถรีคาถา
[๔๐๔] ดูกอนนางปุณณา เธอจงเต็มดวยธรรม
ทั้งหลาย เหมือนพระจันทรวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เธอจง
ทําลายกองแหงความมืดดวยปญญาอันบริบูรณเถิด.
จบปุณณาเถรีคาถา
๓. อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา
คาถาวา ปุณฺเณ ปูรสฺสุ ธมฺเมหิ เปนตน เปนคาถาสําหรับนาง
สิกขมานาชื่อปุณณา.
นางสิกขมานาชื่อปุณณาแมนี้ ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เมื่อ
โลกวางพระพุทธเจา บังเกิดในกําเนิดกินนร ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา วันหนึ่ง
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เห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งในที่นั้น มีใจเลื่อมใส บูชาพระปจเจกพุทธเจานั้นดวยดอกออ ยืนประคองอัญชลี ดวยบุญกรรมนั้น นางทองเที่ยวอยูใน
สุคติภูมิทั้งหลายเทานั้น ในพุทธุปปาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล
กรุงสาวัตถี มีชื่อวาปุณณา เพราะเปนหญิงถึงพรอมดวยอุปนิสัย นางอยูมา
อายุ ๒๐ ป ฟงธรรมในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี ไดศรัทธาขอบรรพชาเปนสิกขมานา เริ่มวิปสสนา.
พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั้นเอง ทรงเปลงพระรัศมี
ตรัสพระคาถานี้แกเธอวา
ดูกอนนางปุณณา เธอจงเต็มไปดวยธรรม
ทั้งหลาย เหมือนพระจันทรวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เธอจง
ทําลายกองแหงความมืด ดวยปญญาอันบริบูรณเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุณฺเณ เปนคําเรียกนางสิกขมานานั้น.
บทวา ปูรสฺสุ ธมฺเมหิ ความวา จงบริบูรณดวยโพธิปกขิยธรรม ๓๗.
ร อักษรในบทวา จนฺโท ปณฺณรเสริว ทําหนาที่เชื่อมบทเหมือนพระจันทร
บริบูรณดวยสวนที่ ๑๖ ของเดือนทั้งหมด ในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา คือในวันเดือน
เพ็ญ. บทวา ปริปุณฺณาย ปฺาย ไดแก ดวยปญญาที่สัมปยุตดวย
อรหัตมรรค ชื่อวาบริบูรณ เพราะทํากิจ ๑๖ อยางใหสนบูรณ. บทวา
ตโมกฺขนฺธ ปทาลย ความวา จงทําลาย คือจงถอนกองโมหะโดยไมเหลือ
กิเลสทั้งหมดยอมเปนอันทําลายแลวพรอมกับการทําลายกองโมหะนั่นแล.
นางสิกขมานาปุณณานั้น ฟงคาถานั้นแลวเจริญวิปสสนาไดบรรลุ
พระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
๑

๑. ขุ. นฬมาลิกาเถรีอปทาน เลม ๓๓ ขอ ๑๔๕.
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ในกาลนั้นขาพเจาเปนกินรีที่ฝงแมน้ําจันทภาคา
ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี เปนพระสยัมภู ผูอันใคร ๆ ใหแพไมได ขาพเจามีจิตเลื่อมใส
มีใจดี ปลื้มใจ กระทําอัญชลีถือเอาดอกออบูชาพระสยัมภู ดวยกรรมที่ทําดีนั้น และดวยความตั้งใจมั่น
ขาพเจาละรางกินรี ไดไปสูหมูเทวดาชั้นไตรทศ
ขาพเจาไดเปนมเหสีของเทวราช ๓๖ องค ไดเปน
มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ องค ขาพเจารูบุญ
กุศลบวชเปนบรรพชิต ขาพเจาเผากิเลสแลว ภพ
ทั้งหมดขาพเจาถอนไดแลวอาสวะทั้งหมดสิ้นรอบแลว
บัดนี้ ภพใหมไมมี จากนี้ไป ๙๔ กัป ขาพเจาเอา
ดอกไมบชู า ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้เปนผลแหงการ
บูชาพระพุทธเจา ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจา
ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
พระเถรีนั้นบรรลุพระอรหัตแลวเปลงคาถานั้น และคาถานี้ไดเปน
คาถาพยากรณพระอรหัตของพระเถรีนั้นแล.
จบ อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา
๔. ติสสาเถรีคาถา
[๔๐๕] ดูกอนติสสา เธอจงศึกษาในไตรสิกขา
โยคะกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอยาไดครอบงําเธอ
เธอจงพรากจากโยคะทั้งหมด เปนผูไมมีอาสวะเที่ยวไป
ในโลก.
จบ ติสสาเถรีคาถา
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๔. อรรถกถาติสสาเถรีคาถา
คาถาวา ติสฺเส สิกฺขสฺสุ สิกฺขาย เปนตน เปนคาถาสําหรับ
นางสิกขมานาชื่อติสสา.
นางสิกขมานาชื่อติสสาแมนี้ ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ เพราะ
กุศลที่ไดรวบรวมไวเปนปจจัย จึงบังเกิดในศากยราชตระกูล กรุงกบิลพัสดุ
ในพุทธุปปาทกาลนี้ เจริญวัยแลวเปนสนมของพระโพธิสัตว ภายหลังไดออก
บวชพรอมกับพระมหาปชาบดีโคตมี เจริญวิปสสนา พระศาสดาทรงเปลง
พระรัศมีตามนัยที่กลาวแลวในหนหลัง ไดภาษิตพระคาถาแกพระเถรีนั้นวา
ดูกอนติสสา เธอจงศึกษาในไตรสิขา โยคะ
กิเลสเครื่องประกอบทั้งหลายอยาไดครอบงํา เธอ
จงพรากจากโยคะทั้งหมด เปนผูไมมีอาสวะเที่ยวไป
ในโลก
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ติสฺเส เปนคําเรียกพระเถรีนั้น. บทวา
สิกฺขสฺสุ สิกขฺ าย ความวา จงศึกษาในสิกขา ๓ อยางมีอธิสีลสิกขาเปนตน
คือจงยังสิกขา ๓ ที่สัมปยุตดวยมรรคใหถึงพรอม พระผูมีพระภาคเจาตรัส
เหตุในการยังสิกขา ๓ เหลานั้นใหถึงพรอมในบัดนี้. บทวา มา ต โยคา
อุปจฺจคุ ความวา สมัยที่ควรประกอบเหลานี้ คือ ความเปนมนุษย ความ
ไมบกพรองแหงอินทรีย ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธเจา ความไดศรัทธา
อยาลวงเลยเธอไปเสีย อีกอยางหนึ่ง โยคะ ๔ มีกามโยคะเปนตนนั่นแหละ
อยาเขาใกล คืออยาครอบงําเธอ บทวา สพฺพโยควิสยุตฺตา ความวา
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พนจากโยคะทั้งหมดมีกามโยคะเปนตน เพราะพนนั้นแหละ แตนั้นจงเปนผู
ไมมีอาสวะเที่ยวไปในโลก จงอยูดวยธรรมเปนเครื่องอยูสบายในปจจุบัน.
นัยมีอาทิวา พระเถรีนั้นฟงคาถานั้นแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัต ดังนี้ พึงทราบโดยนัยที่กลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
จบ อรรถกถาติสสาเถรีคาถา
๕. อัญญตราติสสาเถรีคาถา
[๕๐๖] ดูกอนติสสา เธอจงประกอบดวยธรรม
ทั้งหลาย ขณะอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย เพราะผูที่มี
ขณะกาวลวงแลว ยอมยัดเยียดกันอยูในนรกโศกเศรา
อยู.
จบ อัญญตราติสสาเถรีคาถา
๖. ธีราเถรีคาถา
[๔๐๗] ดูกอนธีรา เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนที่
สงบระงับสัญญา เปนสุข เธอจงทําพระนิพพาน
อันเกษมจากโยคะยอดเยี่ยมใหสําเร็จเถิด.
จบ ธีราเถรีคาถา
๗. อัญญตราธีรา เถรีคาถา
[๔๐๘] ธีรา ภิกษุณีผูมีอินทรียอันอบรมแลวดวย
ธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่องทรง เธอจงชนะมาร
พรอมดวยพาหนะแลวทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด.
จบ อัญญตราธีราเถรีคาถา
๑

๑. อรรถกถาเปน วีรา
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๘. มิตตาเถรีคาถา
[๔๐๙] ดูกอนมิตตา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จง
ยินดีในกัลยาณมิตร จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะ.
จบ มิตตาเถรีคาถา
๙. ภัทราเถรีคาถา
[๔๑๐] ดูกอนภัทรา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จง
ยินดีในธรรมอันเจริญ จงเจริญกุศลธรรมเพื่อ
บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม.
จบ ภัทราเถรีคาถา
๑๐. อุปสมาเถรีคาถา
[๔๑๑] ดูกอนอุปสมา เธอจงขามโอฆะอันเปน
บวงมารที่ขามไดแสนยาก เธอจะชนะมาร พรอมดวย
พาหนะทรงไวซึ่งกายอันมีในทีส่ ุด.
จบ อุปสมาเถรีคาถา
๕. อรรถกถาติสสาทิเถรีคาถาเปนตน
คาถาวา ติสฺเส ยฺุชสฺสุ ธมฺเมหิ เปนตนเปนคาถาของพระเถรี
ชื่อติสสา เรือ่ งของพระเถรีน้นั เหมือนกับเรื่องของนางสิกขมานาชื่อติสสา แต
องคนี้เปนพระเถรีบรรลุพระอรหัต ก็พระเถรีนฉี้ ันใด เรื่องของพระเถรี ๕
องค คือ พระเถรีธีรา พระเถรีวีรา พระเถรีมิตตา พระเถรีภทั รา
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พระเถรีอุปสมา ตอจากนี้ก็ฉันนั้นคือเปนเชนเดียวกันนั่นเอง พระเถรีเหลา
นี้แมทั้งหมด เปนชาวกบิลพัสดุ เปนสนมของพระโพธิสัตวออกบวชพรอมกับ
พระมหาปชาบดีโคตมี บรรลุพระอรหัตดวยคาถาเกิดจากโอภาส เวนองคที่ ๗
สวนองคที่ ๗ นั้นเวนคาถาเกิดจากโอภาส อาศัยโอวาทที่ไดในสํานักพระศาสดาไวกอน ขวนขวายเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต ไดกลาวคาถาเปน
อุทานวา ธีรา ธีเรหิ เปนตน พระเถรีแมองคอื่น ๆ บรรลุพระอรหัตแลว
ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ดูกอนติสสา เธอจงประกอบดวยธรรมทั้งหลาย
ขณะอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย เพราะผูที่มีขณะกาวลวงแลว ยอมยัดเยียดกันอยูในนรกโศกเศราอยู.
ดูกอนธีรา เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนที่สงบ
ระงับสัญญา เปนสุข เธอจงทําพระนิพพานอันเกษม
จากโยคะยอดเยี่ยมใหสําเสร็จเถิด วีราภิกษุณีผูมีอินทรีย
อบรมดวยวีรธรรมทั้งหลาย ชนะมารพรอมดวยพาหนะ
ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด.
ดูกอนมิตตา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงยินดี
ในกัลยาณมิตร จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอัน
เกษมจากโยคะ.
ดูกอนภัทรา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงยินดี
ในธรรมอันเจริญ จงเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรม
อันเกษมจากโยคะที่ยอดเยี่ยม.
ดูกอนอุปสมา เธอจงขามโอฆะอันเปนบวงมาร
ที่ขามไดแสนยาก เธอจงชนะมารพรอมดวยพาหนะ
ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยฺุชสฺสุ ธมฺเมหิ ความวา จง
ประกอบ คือจงทําการประกอบ ดวยธรรมคือ สมถะและวิปสสนาทั้งหลาย
และดวยโพธิปกขิยธรรมทั้งหลายอันประเสริฐ. บทวา ขโณ ต มา อุปจฺจคา ความวา ขณะทั้งหมดนี้คือ ขณะเกิดในปฎิรูปเทส ขณะมีอายตนะ ๖
ไมบกพรอง ขณะเกิดขึ้นของพระพุทธเจา ขณะไดศรัทธา ชือ่ วายอมกาวลวง
บุคคลผูที่ไมทําการเจริญโยคะอยางนี้นั้น ขณะนั้นอยาไดกาวลวงเธอไปเสีย.
บทวา ขณาตีตา ความวา เพราะบุคคลเหลาใดลวงเลยขณะ และขณะนั้น
ลวงเลยบุคคลเหลาใด บุคคลเหลานั้นยอมยัดเยียดกันอยูในนรก โศกเศราอยู
คือบังเกิดในนรกนั้น เสวยทุกขใหญ.
บทวา นิโรธ ผุเสหิ ความวา จงถูกตอง คือจงไดความดับกิเลส.
บทวา สฺาวูปสม สุข อาราธยาหิ นิพฺพาน ความวา จงทําพระนิพพานที่มีความสงบระงับบาปสัญญา มีกามสัญญาเปนตนเปนนิมิต เปนสุข
อยางยิ่ง ใหสําเร็จ.
บทวา วีรา วีเรหิ ธมฺเมหิ ความวา วีราภิกษุณี ผูอบรม
อินทรีย คือมีอินทรียมีศรัทธาเปนตนอันตนใหเจริญแลว ดวยวีรธรรม
ทั้งหลาย คือดวยธรรมคืออริยมรรคอันสมบูรณดวยเดช ดวยความเปนผูมี
ปธานคือความเพียร ชนะกิเลสมารพรอมดวยพาหนะกับดวยวัตถุกามทั้งหลาย
ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด เพราะไมเกิดอีกตอไป พระเถรีแสดงตนทําเปน
เหมือนคนอื่น ดวยประการฉะนี้.
เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา มิตฺเต บทวา มิตฺตรตา ความวา
จงยินดียิ่งในกัลยาณมิตรทั้งหลาย คือจงกระทําสักการะและสัมมานะในกัลยาณมิตรเหลานั้น. บทวา ภาเวหิ กุสเล ธมฺเม ความวา จงเจริญธรรมคือ
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อริยมรรค. บทวา โยคกฺเขมสฺส ไดแก เพื่อถึง คือบรรลุ ซึ่งพระอรหัต
ดวย ซึ่งพระนิพพานดวย.
เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา ภเทฺร. บทวา ภทฺรรตา ความวา
เปนผูยินดีแลว ยินดียิ่งแลวในธรรมมีศีลเปนตนอันเจริญ. บทวา โยคกฺเขม
อนุตฺตร ไดแก พระนิพพานอันเกษมจากโยคะ ๔ ไมมีอันตรายยอดเยี่ยม
ความวา จงเจริญโพธิปกขิยธรรมอันเปนกุศล เพื่อบรรลุพระนิพพานนั้น
เรียกพระเถรีนั้นดวยบทวา อุปสเม. บทวา ตเร โอฆ มจฺจุเธยฺย
สุทุตฺตร ความวา ชื่อวา มัจจุเธยยะ บวงมาร เพราะเปนที่ยึดถือของ
มัจจุ. ชื่อวา สุทุตตระขามไดแสนยาก เพราะผูที่มิไดสรางสมกุศลสมภาร
ไวจะขามไดยากเหลือเกิน. พึงขาม คือ พึงใชนาวาคืออริยมรรคขามโอฆะ
ใหญคือสังสารวัฏ. บทวา ธาเรหิ อนฺติม เทห ความวา จงเปนผูทรงกาย
อันมีในภพสุดทาย ดวยความที่กายนั้นยังแข็งแรงอยูนั่นแล.
จบ อรรถกถาติสสาทิเถรีคาถา
๑๑. มุตตาเถรีคาถา
[๔๑๒] เราเปนผูพนดวยดี เปนผูพนโดย
ชอบดวยความหลุดพนจากความคอม ๓ อยาง คือ
คอมเพราะครก ๑ คอมเพราะสาก ๓ คอมเพราะ
สามี ๑ เปนผูพ นแลวจากความเกิดและความตาย
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว.
จบ มุตตาเถรีคาถา
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๑๑. อรรถกถามุตตาเถรีคาถา
คาถาวา สุมุตฺตา สาธุ มุตฺตามฺหิ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อมุตตา.
พระเถรีชื่อมุตตาแมนี้ ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปปาทกาลนี้บังเกิดเปนบุตรสาวของ
พราหมณยากจนในโกศลชนบท เวลาเจริญวัย บิดามารดาไดใหเธอแก
พราหมณคอมคนหนึ่ง เธอไมชอบครองเรือนกับพราหมณคอมนั้น ขออนุญาต
เขาบวชแลว เจริญวิปสสนา จิตของเธอพลานไปในอารมณภายนอก เธอขมจิต
นั้นกลาวคาถาวา เราเปนผูพนดวยดี เปนผูพนโดยชอบ เปนตน ขวนขวาย
วิปสสนาบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาวไวในอปทานวา
พระพิชิตมารพระนามวาปทุมุตตระ มีจักษุ
ในธรรมทั้งปวง ทรงอนุเคราะหเหลาสัตว เสด็จ
เขาบุรเี พื่อบิณฑบาต เมือ่ พระศาสดาพระองคนั้น
เสด็จมา ชาวพระนครเหลานั้นทั้งหมดตางราเริงยินดี
มารวมกันเกลี่ยทราย กวาดถนน ยกตนกลวย หมอ
มีน้ําเต็ม ธง เอาธูป จุรณ และพวงดอกไมสักการะ
พระศาสดา ขาพเจามอบถวายมณฑป นิมนตพระผู
นายกวิเศษถวายมหาทาน ปรารถนาพระสัมโพธิญาณ
พระมหาวีระ พระนามปทุมุตตระผูนําเหลาสรรพสัตว ผูเปนอัครบุคคล ทรงอนุโมทนาแลวทรง
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พยากรณวา เมื่อลวงไปแสนกัป จักมีภัทรกัป เธอได
ความสุขในภพนอยใหญทั้งหลายแลวจักบรรลุพระโพธิญาณ ชนเหลาใดเหลาหนึ่งทั้งชายและหญิง ผูกระทํา
หัตถกรรม ทั้งหมดจักประชุมพรอมกันในอนาคตกาล
ชนเหลานั้นจักเปนบริจาริกาคนรับใชของเธอ ในเทวพิภพที่เธอเกิด ดวยวิบากแหงธรรมนั้น และดวยความ
ตั้งใจมั่น ยอมเสวยทิพยสุขและมนุษยสุขอันนับไมได
พวกเราทองเที่ยวไปในภพนอยใหญตลอดกาลนาน
จากนีไ้ ปแสนกัป ขาพเจาไดทํากรรมใดไวในกาลนั้น
ดวยกรรมนั้น ขาพเจาเปนผูสุขุมาลชาติในมนุษยโลก
และเทวโลก ขาพเจาไดรูป โภคะ ยศ อายุ เกียรติ
และสุขที่นารัก ทั้งหมดเปนความถึงพรอมแหงกุศลกรรมที่ทําติดตอกัน.
ครั้นถึงภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในตระกูล
พราหมณ มีมือเทาละเอียดออนในนิเวศนที่นารื่นรมย
ตลอดกาลทั้งปวง ขาพเจาไมเห็นสิ่งที่ไมงามบนปฐพี
ขาพเจาไมเห็นภาคพื้นที่เปนโคลนเลนไมสะอาด ใน
กาลไหน ๆ ขาพเจา เผากิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจา
ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว เมื่อเปลงอุทาน พระเถรีไดกลาวคาถานี้วา
ราเปนผูพนดวยดี เปนผูพนโดยชอบ ดวย
ความหลุดพนจากความคอม ๓ อยางคือ คอมเพราะ
ครก ๑ คอมเพราะสาก ๑ คอมเพราะสามี ๑ เปน
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ผูพนแลวจากความเกิดและความตาย ถอนตัณหา
เครื่องนําไปสูภพไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุมุตฺตา ไดแก พนแลวดวยดี. บทวา
สาธุ มุตฺตามฺหิ ความวา เปนผูพนดี คือโดยชอบนั่นเอง ก็เปนผูพนดวย
ดี เปนผูพนโดยชอบ จากอะไร ฉะนั้น จึงกลาววา ตีหิ ขุชฺเชหิ
มุตฺติยา ความวา ดวยความหลุดพนจากความคด ๓ อยาง. บัดนี้เมื่อจะแสดง
ความคดเหลานั้นโดยยอ พระเถรีจึงกลาววา คอมเพราะครก ๑ คอมเพราะ
สาก ๑ คอมเพราะสามี ๑ ดังนี้. ดวยวาเมื่อใสขาวเปลือกในครก กลับขาว
ไปมา และตําอยูดวยสาก ยอมตองกมหลังดังนั้น ทานจึงกลาวเหตุทั้งสองวา
คอม เพราะเปนเหตุใหทําความคอม อนึ่ง สามีของพระเถรีนั้นเปนคนคอม
ทีเดียว.
บัดนี้ พระเถรีกลาวความพนจากความคอม ๓ อยาง เปนการแสดง
ความพนใด เมื่อแสดงความพนนั่นแหละ พระเถรีกลาววา เปนผูพนแลวจาก
ความเกิดและความตาย แลวกลาวถึงเหตุในเรื่องนั้นวา ถอนตัณหาเปนเครื่อง
นําไปสูภพไดแลว. เนื้อความของบทนั้นวา ขาพเจามิไดพนเพียงความคอม ๓
อยางเทานั้น ที่แทขา พเจาพนแมจากความเกิดและความตายทั้งหมด เพราะ
ตัณหาตัวที่เปนเนตติคือนําไปสูภพทั้งหมด ขาพเจาถอนขึ้นแลวดวยมรรคอัน
เลิศ (คืออรหัตมรรค)
จบ อรรถกถามุตตาเถรีคาถา
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๑๒. ธัมมทินนาเถรีคาถา
[๔๑๓] ผูที่เกิดฉันทะ มีที่สุด พึงถูกตองพระนิพพานดวยใจ ผูที่มีจิตไมปฏิพัทธ ในกามทั้งหลาย
ทานเรียกวา มีกระแสในเบื้องบน.
จบ ธัมมทินนาเถรีคาถา
๑๒. อรรถกถาธัมมทินนาเถรีคาถา
คาถาวา ฉนฺทชาตา อวสายี เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
ธัมมทินนา.
เลากันวา พระเถรีชื่อ ธัมมทินนา นั้น ในกาลแหงพระพุทธเจา
พระนาม ปทุมุตตระ เปนผูอาศัยคนอื่นเขาเลี้ยงชีพอยูในกรุงหังสวดี ถวาย
ทานที่มีบูชาสักการะเปนเบื้องตน แตพระอัครสาวกผูออกจากนิโรธ บังเกิด
ในเทวโลก จุติจากเทวโลกนั้นแลว ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปุสสะ เธออยูในเรือนคนงานของ
พี่ชายตางมารดาของพระศาสดา เมื่อสามีพูดพาดพิงถึงทานวา เธอจงใหหนึ่ง
สวน ดังนี้ นางใหสองสวน ทําบุญเปนอันมาก ในกาลของพระกัสสปพุทธเจา เธอถือปฏิสนธิในพระตําหนักของพระเจากาสีพระนาม กิงกิ เปนคน
หนึ่งภายในพี่นองหญิง ๗ คน ประพฤติพรหมจรรยสองหมื่นป ทองเที่ยวอยู
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลายพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปปาทกาลนี้ บังเกิดใน
เรือนตระกูลในกรุงราชคฤห เจริญวัยแลวไปสูเรือนของวิสาขเศรษฐี.
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อยูมาวันหนึ่ง วิสาขเศรษฐีฟง ธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดเปน
พระอนาคามี ไปเรือน เมื่อขึ้นปราสาทไมยึดมือที่นางธัมมทินนาผูยืนอยูหัว
บันไดยื่นให ขึ้นปราสาท แมเมื่อบริโภคอาหารก็บริโภคเฉยๆ นางธัมมทินนา
ใครครวญดูเหตุนั้นกลาววา ขาแตลูกนาย ทําไมวันนี้ทานจึงไมยึดมือฉัน แม
เมื่อบริโภคอาหารก็ไมพูดอะไรๆ ฉันมีความผิดอะไรหรือ วิสาขเศรษฐีกลาว
วา แมธัมมทินนา เธอไมมีความผิด ตั้งแตวันนี้ไป ฉันไมควรถูกตองกาย
หญิง และไมควรทําความเหลาะแหละในอาหาร ฉันแทงตลอดธรรมเชนนัน้
แลว ก็ถาเธอปรารถนา ก็จงอยูในเรือนนี้แหละ ถาไมปรารถนา ก็จงถือเอา
ทรัพยเทาที่เธอตองการไปเรือนตระกูล (ของเธอ). นางธัมมทินนากลาววา ขา
แตลูกนาย ฉันจะไมกลืนอาเจียนที่ทานคายไว ทานโปรดอนุญาตใหฉันบวช
เถิด วิสาขเศรษฐีกลาววา สาธุ ธัมมาทินนา แลวเอาวอทองสงนางไปสํานัก
ภิกษุณี.
นางธัมมทินนาบวชแลว เรียนกัมมัฏฐานอยูในสํานักภิกษุณีนั้นสอง
สามวัน ประสงคจะอยูอยางวิเวกจึงไปหาอุปชฌายอาจารยกลาววา ขาแต
แมเจาทั้งหลาย ใจของดิฉันไมชอบที่เกลื่อนกลน ดิฉันจะไปสูอาวาสใกลบาน
พวกภิกษุณีพาเธอไปอาวาสใกลบาน เธออยูในที่นั้น ไมนานนักก็ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ทั้งหลาย เพราะเธอย่ํายีสังขารในอดีตไดแลว
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
พระพิชิตมารพระนามปทุมุตตระผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง ทรงเปนนายกของโลกเสด็จอุบัติ
ขึ้นแลว ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ ในกาลนั้น
ขาพเจาเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุงหังสวดีรับจางทํางาน
ของคนอื่น เปนผูมีปญญา สํารวมอยูในศีล พระ๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๓. ธัมมทินนาเถรีอปทาน
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สุชาตเถระอัครสาวกของพระปทุมมุตตระพุทธเจา ออก
จากวิหารไปบิณฑบาต เวลานั้นขาพเจาเดินถือหมอไป
ตักน้ํา เห็นทานแลวเลื่อมใส ไดถวายขนมดวยมือ
ของตน ทานรับและนั่งฉันตรงนั้นเอง จากนั้นขาพเจา
ไดนําทานไปสูเรือน ไดถวายโภชนะแดทาน ตอมา
นายของขาพเจามีความยินดีไดยกขาพเจาเปนลูกสะใภ
ของทาน ขาพเจากับแมผัวไดไปถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา ครั้งนัน้ พระศาสดาทรงประกาศตั้งภิกษุณี
ผูเปนธรรมกถึก ในตําแหนงเอตทัคคะ ขาพเจาไดฟง
ดังนั้นแลวมีความยินดี นิมนตพระสุคตผูเปนนายก
ของโลกพรอมดวยพระสงฆ ถวายมหาทานปรารถนา
ตําแหนงนั้น คราวนั้นพระสุคตผูมีพระสุรเสียงกองกังวาลไพเราะ ไดตรัสกะขาพเจาวา แนะนางผูเจริญ
ผูยินดีบํารุงเราเลี้ยงดูเรากับสงฆสาวก ผูข วนขวาย
ในการฟงสัทธรรม มีใจเจริญดวยคุณ เธอจงยินดีเถิด
เธอจักไดผลตามปรารถนา แตกัปนี้ไปแสนกัป พระศาสดาผูสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช มีพระนาม
วาโคตมะโดยโคตร จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เธอจัก
เปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้นเปนโอรส
อนธรรมเนรมิต เปนสาวิกาของพระศาสดาจักมีชื่อวา
ธัมมทินนา ขาพเจาไดฟงดังนั้นแลวมีความยินดี มีจิต
ประกอบดวยเมตตา บํารุงพระมหามุนีผูเปนนายกวิเศษ
ดวยปจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิต ดวยกุศลกรรมที่ได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 30

ทําไว และดวยความตั้งใจแนวแน ขาพเจาละราง
มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส พระพุทธเจาเผาพันธุผปู ระเสริฐมียศมาก พระนามวากัสสปะตามโคตร
ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย ไดเสด็จอุบัติแลวใน
ภัทรกัปนี้ ในครั้งนัน้ พระเจากาสีพระนาม กิงกิ ผูเปน
ใหญกวานรชนในกรุงพาราณสีอันอุดม ทรงเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพเจา
เปนธิดาคนที่หกของทาวเธอ ปรากฏนามวาสุธรรมา
ไดฟงธรรมของพระพิชิตมารผูเลิศแลว พอใจบรรพชา
แตพระชนกนาถไมทรงอนุญาตแกพวกเรา ครั้งนั้น
พวกเราอยูในอาคารนั่นแล เปนเจาหญิงที่มีความสุข
ไมเกียจคราน ประพฤติพรหมจรรยตั้งแตเปนกุมารี
อยูสองหมื่นป ราชธิดา ๗ องค คือ นางสมณี ๑
นางสมณคุตตา ๑ นางภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑
นางธรรมา ๑ นางสุธรรมา ๑ และนางสังฆทาสีเปน
คนที่ ๗ เปนผูยินดีบันเทิงใจในการบํารุงพระพุทธเจา
ได (กลับชาติ) มาเปนพระเขมาเถรี ๑ พระอุบล
วรรณาเถรี ๑ พระปฏาจาราเถรี ๑ พระกุณฑลเกสีเถรี ๑ พระกิสาโคตมีเถรี ๑ ขาพเจา ๑ และเปนวิสาขาอุบาสิกาซึ่งเปนคนที่ ๗ ดวยกุศลกรรมทีไ่ ดทําไว
แลวนั้น และดวยความตั้งใจแนวแน ขาพเจาละราง
มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส และในภพหลัง
ครั้งนี้ ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคั่ง สมบูรณ
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ดวยกามสุขทุกอยาง ในกรุงราชคฤหอันอุดม เมื่อ
ขาพเจาประกอบดวยรูปสมบัติและคุณสมบัติ ตั้งอยูใน
ปฐมวัย ไปสูตระกูลอื่น (แตงงาน) เพียบพรอม
ดวยความสุข สามีของขาพเจาเขาไปเฝาพระพุทธเจา
ผูเปนสรณะแหงสัตวโลก ฟงพระธรรมเทศนาแลวได
บรรลุอนาคามิผล เปนคนมีปญญาดี คราวนั้นขาพเจา
ขออนุญาตบวชเปนบรรพชิต ไมนานนักก็ไดบรรลุ
พระอรหัต.
คราวนั้น อุบาสกนั้น เขาไปหาขาพเจา ไดถาม
ปญหาที่ลึกซึ้งละเอียดออน ขาพเจาพยากรณปญหา
ทั้งหมดนั้นได พระพิชิตมาร ทรงยินดีในคุณขอนั้น
จึงทรงตั้งขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ ดวยพระดํารัสวา เรามิไดเห็นภิกษุณีรูปอื่นผูเปนธรรมกถึก
เชนนี้ ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เธอทัง้ หลายจงทรงจําไววา
ภิกษุธัมมทินนาเปนนักปราชญ ขาพเจาอันพระผู
เปนนายกของสัตวโลกทรงอนุเคราะหแลว ชื่อวาเปน
บัณฑิตอยางนี้ ขาพเจาบํารุงพระศาสดาแลว ปฏิบัติ
คําสอนของพระพุทธเจาแลว ปลงภาระหนักแลว
ถอนตัณหาอันนําไปสูภพไดแลว กุลบุตรทั้งหลาย
ออกจากเรือนบวชเปนที่ไมมีเรือน เพื่อตองการประโยชนใด ประโยชนนั้น คือธรรมเปนที่สิ้นไปแหง
สัญโญชนทั้งปวงขาพเจาบรรลุแลว ขาพเจาเปนผูมี
ความชํานาญในฤทธิ์ และในทิพโสตธาตุ รูจิตผูอื่น
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กระทําตามคําสอนของพระศาสดา ขาพเจารูปุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษ ยังอาสวะ
ทั้งปวงใหสิ้นไปแลว เปนผูบริสุทธิ์ปราศจากมลทิน
ขาพเจาเผากิเลสแลว ภพทั้งหมดขาพเจาถอนไดแลว
ขาพเจาตัดเครื่องผูกพัน เปนผูไ มมีอาสวะอยู ดังชางพังตัดเชือกแลว การมาเฝาพระพุทธเจา ผูประเสริฐ
ของขาพเจา เปนการมาดีแลวหนอ ขาพเจาไดบรรลุ
วิชชาสามตามลําดับ ขาพเจาปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลวคุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทาสี่ วิโมกข
แปดและอภิญญาหก ขาพเจาทําใหแจงแลว ขาพเจา
ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระธัมมทินนาเถรีคิดวาใจของเราหมด
กิเลสแลว บัดนี้เราจักอยูทําอะไรในที่นี้ เราจักไปกรุงราชคฤหถวายบังคม
พระศาสดา และพวกญาติของเราเปนจํานวนมากจักกระทําบุญ จึงกลับมา
กรุงราชคฤหกับภิกษุณีทั้งหลาย.
วิสาขอุบาสกทราบวาพระธัมมทินนาเถรีมา เมื่อจะทดลองการตรัสรู
ของพระเถรีนั้น ไดถามปญหาเรื่องเบญจขันธเปนตนตน พระธัมมทินนาเถรีได
วิสัชนาปญหาที่ถามแลว ๆ เหมือนตัดกานบัวดวยศัสตราอันคมกริบฉะนั้น วิสาขอุบาสกกราบทูลนัยแหงคําถามและคําตอบทั้งหมดแดพระศาสดา พระศาสดา
ทรงสรรเสริญพระเถรีนนั้ ดวยพระพุทธพจนวา วิสาขะ ภิกษุณีธัมมทินนา
เปนบัณฑิตเปนตน ทรงประกาศการพยากรณปญหาเทียบกับพระสัพพัญุตญาณ ทรงทําจูฬเวทัลลสูตรนั้นแลใหเปนอัตถุปปตติเหตุเกิดเรื่อง ทรงตั้ง
พระธัมมทินนาเถรีนั้นไวในตําแหนงเลิศของภิกษุณีผูเปนธรรมกถึก ก็พระเถรี
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นั้นอยูในอาวาสใกลบานนั้น บรรลุมรรคเบื้องตนแลวเริ่มตนเจริญวิปสสนา
เพื่อมรรคเบื้องสูงในกาลใดในกาลนัน้ ไดกลาวคาถานี้วา
ผูที่เกิดฉันทะ มีที่สุด พึงถูกตองพระนิพพาน
ดวยใจ ผูที่มีจิตไมปฏิพัทธในกามทั้งหลาย ทานเรียกวา
ผูมีกระแสในเบื้องบน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ฉนฺทชาตา ไดแกเกิดฉันทะเพื่ออรหัตผล
ความสิ้นสุด คือความจบลง ทานเรียกวา อวสายะ. ในบทวา อวสายี.
แมบทนั้นก็พึงทราบวา ความจบลงแหงสมณกิจ เพราะเนื้อความที่ทานกลาววา
ผูมีกระแสในเบื้องบน เพราะมีจิตไมปฏิพัทธในกามทั้งหลาย ไมใชของคน
ใดคนหนึ่ง ฉะนั้นจึงมีอธิบายเนื้อความดังนี้วา เปนผูมีใจยังไมบรรลุแมดว ย
บททั้งสอง ยังปรารถนาพระนิพพานที่เปนแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยม.
บทวา มนสา จ ผุฏ า สิยา ความวา พึงเปนผูถูกตองคือสัมผัสพระ
นิพพาน ดวยมรรคจิตสามดวงเบื้องต่ํา. บทวา กาเมสุ อปฺปฏิพทฺธจิตฺตา
ไดแก ผูมีจติ ไมปฏิพัทธในกามทั้งหลาย ดวยอํานาจอนาคามิมรรค. บทวา
อุทฺธโสตา ความวา ชือ่ วา ผูมีกระแสในเบื้องบน เพราะพระเถรีนั้นมี
กระแสมรรคและกระแสสังสารวัฏในเบื้องบนนั่นแล อธิบายวา เหมือนอยางวา
อรหัตมรรคยอมเกิดขึ้นแกพระอนาคามี มรรคอื่นยอมไมเกิด ฉันใด ความ
เกิดในภพเบื้องบนเทานั้น ยอมมีแกพระอนาคามี ผูเกิดขึ้นในสุทธาวาสภพ
มีชั้นอวิหาเปนตนจนถึงชั้นอกนิษฐฉันนั้น.
จบ อรรถกถาธัมมทินนาเถรีคาถา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 34

๑๓. วิสาขาเถรีคาถา
[๔๑๔] ทานทั้งหลายจงทําตามคําสอนของพระพุทธจา ทีบ่ ุคคลทําแลวไมเดือดรอนภายหลัง ทาน
ทั้งหลายจงรีบลางเทาทั้งสองแลวนั่ง ณ ที่ควรเถิด.
จบ วิสาขาเถรีคาถา
๑๓. อรรถกถาวิสาขาเถรีคาถา
คาถาวา กโรถ พุทฺธสาสน เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
วิสาขา.
เรื่องของพระเถรีชื่อวิสาขานั้น เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อธีรานัน่
แหละ พระเถรีชื่อวิสาขานั้นบรรลุพระอรหัตแลวใหเวลาลวงไปดวยวิมุตติสุข
ไดพยากรณพระอรหัตผลดวยคาถานี้วา
ทานทั้งหลายจงทําตามคําสอนของพระพุทธเจา ทีบ่ ุคคลทําแลวไมเดือดรอนภายหลังทานทั้งหลาย
จงรีบลางเทาทั้งสองแลวนั่ง ณ ที่ควรเถิด.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กโรถ พุทฺธสาสน ความวา จงทําตาม
คําสอน คือคําสั่งสอนและพร่ําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย คือจงปฏิบัติตาม
ที่ทรงพร่ําสอน. บทวา ย กตฺวา นานุตปฺปติ ความวา เพราะสําเร็จความ
ประสงคทั้งหลายโดยชอบทีเดียว ของผูกระทําตามคําพร่ําสอนที่บุคคลกระทํา
แลวไมเดือดรอนภายหลัง เพราะเหตุที่กระทํานั้น. บทวา ขิปฺป ปาทานิ
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โธวิตฺวา เอกมนฺเต นิสีทถ ความวา เพราะตนเองกลับจากบิณฑบาตในเวลา
ปจฉาภัต แสดงวัตรแดอาจารยและอุปชฌายแลว ลางเทาทั้งสองนั่งในที่ลับ
ในที่พักกลางวันของตน บรรลุเฉพาะสิ่งที่มีประโยชน ฉะนั้น พระวิสาขาเถรีเมื่อประกอบแมคนอื่น ๆ เขาไวในประโยชนนั้น จึงไดกลาวบทนี้.
จบ อรรถกถาวิสาขาเถรีคาถา
๑๔. สุมนาเถรีคาถา
[๔๑๕] ทานเห็นธาตุทั้งหลายวาเปนทุกขแลว อยา
เกิดอีก ทานสํารอกความพอใจในภพแลว จัดเปนผู
สงบระงับเที่ยวไป.
จบ สุมนาเถรีคาถา
๑๔. อรรถกถาสุมนาเถรีคาถา
คาถาวา ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสวฺ า เปนตน เปนคาถาสําหรับพระเถรี
ชื่อสุมนา.
เรื่องของพระเถรีชื่อสุมนานั้น
เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อติสสา
ความยอวา พระศาสดาทรงเปลงพระรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับนั่งอยู
ตอหนา ตรัสพระคาถานี้วา
ทานเห็นธาตุทั้งหลายวาเปนทุกขแลว อยา
เกิดอีก ทานสํารอกความพอใจในภพแลว จักเปนผู
สงบระงับเที่ยวไป.
พระเถรีนั้น ไดบรรลุพระอรหัตในเวลาจบพระคาถา.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 36

บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสฺวา ความวา เห็น
ธาตุมีจักษุเปนตนที่นับเนื่องดวยสันตติ และธาตุแมอื่น ๆ ดวยญาณจักษุวา
เปนทุกข เพราะเกิดขึ้น เสื่อมไป และบีบคั้นเปนตน. บทวา มา ชาตึ
ปุนราคมิ ความวา อยาเขาถึงชาติ คือภพใหมตอไปอีก. บทวา ภเว ฉนฺท
วิราเชตฺวา ความวา ละฉันทะคือตัณหาในภพทั้งปวง มีกามภพเปนตน
ดวยมรรคกลาวคือวิราคะ. บทวา อุปสนฺตา จริสฺสสิ ความวา จักเปนผูดับ
เพราะละกิเลสไดทั้งหมดอยู.
อนึ่งในคาถานี้ ทานแสดงวิปสสนาโดยหัวขอของทุกขานุปสสนา ดวย
บทนี้วา ธาตุโย ทุกฺขโต ทิสฺวา ดังนี้. แสดงมรรค ดวยบทนี้วา ภเว ฉนฺท
วิราเชตฺวา ดังนี้. แสดงสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดวยบทนี้วา อนุปสนฺตา
จริสฺสสิ ดังนี้. แสดงอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ดวยบทนี้วา มา ชาตึ
ปุนราคมิ ดังนี้ บัณฑิตพึงเห็นดังนี้แล.
จบ อรรถกถาสุมนาเถรีคาถา
๑๕. อุตตราเถรีคาถา
[๔๑๖] เราเปนผูสํารวมดวยกาย วาจา และใจ
ไดถอนตัณหาพรอมทั้งรากขึ้นแลว เปนผูมีความเย็น
ดับสนิทแลว.
จบ อุตตราเถรีคาถา
๑๕. อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา
คาถาวา กาเยน สวุตา อาสึ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
อุตตรา.
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เรื่องของพระเถรีชื่ออุตตราแมนั้น ก็เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อ
ติสสา ความยอวา พระเถรีชื่ออุตตราแมนั้น ประสูติในศากยตระกูล เปน
สนมของพระโพธิสัตว ออกบวชพรอมกับพระมหาปชาบดีโคตมี บรรลุพระอรหัตดวยโอภาสคาถา ไดกลาวคาถานี้เปนอุทานดวยตนเองทีเดียววา
เราเปนผูสํารวมแลวดวยกายวาจาและใจ ได
ถอนตัณหาพรอมทัง้ รากขึ้นแลว เปนผูมีความเย็น ดับ
สนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาเยน สวุตา อาสึ ความวา เปนผู
สํารวมแลวดวยความสํารวมทางกาย. บทวา วาจาย ประกอบความวา เปน
ผูสํารวมแลวดวยความสํารวมทางวาจา. พระเถรีกลาวถึงศีลสังวรแมดวยบท
ทั้งสอง. บทวา อุท ไดแก อถ แปลวา และ. บทวา เจตสา ความวา
ดวยสมาธิจิต. พระผูมพี ระภาคเจาตรัสการเจริญวิปสสนาดวยสมาธิจิตนั้น.
บทวา สมูล ตณฺห อพฺพยุ ฺห ความวา ถอนขึ้นซึ่งตัณหาพรอมทั้งราก หรือ
พรอมดวยอวิชชา. ดวยวา ตัณหายอมเกิดขึ้นในภพสามที่อวิชชาปกปดโทษไว.
อีกนัยหนึ่ง บทวา กาเยน สวุตา ความวา เปนผูสํารวมทางกาย
ดวยความสํารวมดวยมรรคนั่นเอง เพราะละมิจฉากัมมันตะทั้งหมด ดวยสัมมา
กัมมันตะ. บทวา วาจาย ความวา เปนผูสํารวมทางวาจาดวยความสํารวม
ดวยมรรคนั่นเอง เพราะละมิจฉาวาจาทั้งหมด ดวยสัมมาวาจา. บทวา เจตสา
ไดแก ดวยสมาธิ. ก็ในที่นี้ทานกลาวสัมมาสมาธิ ดวยหัวขอของจิต อธิบายวา
มรรคธรรมทั้งหลายมีสัมมาทิฏฐิเปนตน มีลักษณะเปนอยางเดียวกันกับลักษณะมรรค ยอมเปนอันทานถือเอาดวยศัพทคือสัมมาสมาธินั่นแล การละอสังวรมี
อภิชฌาเปนตนโดยไมเหลือ ยอมเปนอันทานแสดงแลวดวยมรรคสังวร. เพราะ
เหตุนั้นแหละทานจึงกลาววา สมูล ตณฺห อพฺพุยฺห ดังนี้. บทวา สีติภูตามฺหิ
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นิพฺพุตา ความวา เปนผูถึงความเย็น เพราะไมมีความเรารอนเพราะกิเลส
โดยประการทั้งปวง เปนผูดับสนิทดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบ อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา
๑๖. วุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา
[๔๑๗] ดูกอนสุมนาผูเจริญ เธอจงเอาทอนผาทํา
จีวรนุง หม จงพักผอนใหสบายเถิด เพราะราคะของ
เธอสงบแลว เธอเปนผูมีความเย็น ดับสนิทแลว.
จบ วุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา
๑๖. อรรถกถาวุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา
คาถาวา สุข ตฺว วุฑฺฒิเก เสหิ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีผู
บวชเมื่อแกชื่อสุมนา.
แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมกุศลไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปปาทกาลนี้ บังเกิดเปนพระภคินีของพระเจามหาโกศล ในกรุงสาวัตถี เธอฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแกพระเจา
ปเสนทิโกศล โดยนัยเปนตนวา ดูกอ นมหาบพิตร บุคคลสี่จําพวกเหลานี้แล
ไมพึงดูหมิ่นวาหนุม ดังนี้ ไดความเลื่อมใส ตั้งอยูในสรณะและศีลหา แม
ประสงคจะบวช ก็ตองปลอยใหเวลาลวงไปนาน เพราะคิดวา ตองปฏิบัติดูแล
พระเจายา ตอมาเมื่อพระเจายาสิ้นพระชนมแลว เธอใหคนถือเครื่องปูลาด
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เครื่องนุงหมที่มีคามาก ไปวิหารกับพระราชา ใหถวายแกสงฆแลว ฟงธรรม
ในสํานักพระศาสดา ตั้งอยูในอนาคามิผล ขอบวช พระศาสดาทรงเห็นเธอมี
ญาณแกกลา ไดภาษิตพระคาถานี้วา
ดูกอนสุมนาผูเจริญ เธอจงเอาทอนผาทําจีวร
นุงหม จงพักผอนใหสบายเถิด เพราะราคะของเธอ
สงบแลว เธอเปนผูมีความเย็น ดับสนิทแลว.
ในเวลาจบคาถา เธอไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
ไดกลาวคาถานั่นแหละเปนอุทาน การกลาวคาถาเปนอุทานั้นแล ไดเปนการ
พยากรณพระอรหัตผลของเธอ เธอบวชในขณะนั้นเอง. ก็เนื้อความของคาถา
บทวา วุฑฒ
ฺ ิเก ไดแก ผูเจริญ คือเจริญโดยวัย แตพระเถรีเจริญแม
ดวยคุณมีศีลเปนตน ในบาทที่สี่ของคาถาที่พระเถรีกลาว พึงประกอบบทวา
เธอเปนผูมีความเย็น ดับสนิทแลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาวุฑฒปพพชิตสุมนาเถรีคาถา
๑๗. ธัมมาเถรีคาถา
[๔๑๘] เราทุพพลภาพ มีกายสั่นเทา ถือไมเทา
เที่ยวบิณฑบาต ไดลมลงบนแผนดินตรงนั้นเอง ครั้ง
นั้น จิตของเราหลุดพนแลว เพราะเห็นโทษในกาย.
จบ ธัมมาเถรีคาถา
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๑๗. อรรถกถาธัมมาเถรีคาถา
คาถาวา ปณฺฑปาต จริตฺวาน เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
ธัมมา.
แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ
สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ไดรวบรวมบุญสมภาร
ไวแลว ในพุทธุปปาทกาลนี้ บังเกิดในเรือนตระกูล กรุงสาวัตถี เจริญวัยแลว
ไปสูเรือนของสามีที่สมควรกัน ไดศรัทธาในศาสนาของพระศาสดา ประสงค
จะบวชแตสามีไมอนุญาต ภายหลังเมื่อสามีตายแลว บวชเจริญวิปสสนา วัน
หนึ่งเทียวภิกขาจารแลว กําลังเดินมาวิหารหกลมลง จึงทําเรื่องนั้นแหละเปน
อารมณเจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ไดกลาว
คาถานี้เปนอุทานวา
เราทุพพลภาพ มีกายสัน่ เทา ถือไมเทาเที่ยว
บิณฑบาต ไดลมลงบนแผนดินตรงนั้นเอง ครั้งนั้น
จิตของเราหลุดพนแลว เพราะเห็นโทษในกาย
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปณฺฑปาต จริตฺวาน ฑณฺฑมาทาย
ทุพฺพลา ความวา ใชไมเทาค้ํายันเที่ยวไปในเมืองเพื่อตองการบิณฑบาตคือ
เที่ยวภิกขาจาร. บทวา ฉมา ไดแก บนแผนดิน คือพื้นดิน อธิบายวา
ลมลงบนพื้นดิน เพราะเทาทั้งสองไมมีกําลัง. บทวา ทิสฺวา อาทีนว กาเย
ความวา เห็นโทษในสรีระโดยประการตางๆ มีไมงาม ไมเที่ยง เปนทุกข
เปนอนัตตาเปนตน ดวยปญญาจักษุ. บทวา อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม ความวา
จิตของเราหลุดพนแลวจากกิเลสทั้งหลาย เพราะขมไวดวยนิพพิทานุปสสนา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 41

เปนตน ที่เปนไปขางหนาดวยอาทีนวานุปสสนา ชื่อวาหลุดพนแลว คือพน
วิเศษแลวโดยประการทั้งปวง ดวยสมุจเฉทวิมุตติตามลําดับมรรคผล และดวย
ปฏิปสสัทธิวิมุตติอีก. อธิบายวา บัดนี้ สิ่งที่จะตองหลุดพนไมมีแกพระเถรีนั้น.
อนึ่ง การกลาวคาถาเปนอุทานนี้แหละ เปนการพยากรณพระอรหัตผลของ
พระเถรีนั้นแล.
จบ อรรถกถาธัมมาเถรีคาถา
๑๘. สังฆาเถรีคาถา
[๔๑๙] ขาพเจาละเรือน ละบุตรและสัตวเลี้ยง ซึ่ง
เปนทีร่ ัก บวชแลว ละราคะและโทสะและสํารอก
อวิชชาเสีย ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้งราก เปนผูสงบ
ระงับดับสนิทแลว.
จบ สังฆาเถรีคาถา
๑๘. อรรถกถาสังฆาเถรีคาถา
คาถาวา หิตฺวา ฆเร ปพฺพชิตฺวา เปนตน เปนคาถาของพระ
เถรีชื่อสังฆา.
เรื่องของพระเถรีชื่อสังฆานั้น เหมือนเรื่องของพระเถรีชื่อธีรา ก็พระ
เถรีชื่อสังฆานั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดกลาวคาถาวา
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ขาพเจาละเรือน ละบุตร และสัตวเลี้ยง ซึ่งเปน
ที่รัก บวชแลว ละราคะและโทสะและสํารอกอวิชชา
เสีย ถอนตัณหาขึน้ พรอมทั้งราก เปนผูสงบระงับดับ
สนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา หิตฺวา แปลวา ละแลว. บทวา ฆเร
ไดแก เรือน. ฆรศัพทในชื่อแมอยางเดียวกัน บางคราวทานกลาวขยายในขอ
ความมากอยางเหมือนพืช. บทวา หิตฺวา ปุตฺต ปสุ ปย ความวา ละบุตร
และสัตวเลี้ยงมีโคกระบือเปนตนที่นารัก ดวยการละฉันทราคะที่เกี่ยวเนื่องกับ
บุตรและสัตวเลี้ยงนั้น. บทวา หิตฺวา ราคฺจ โทสฺจ ความวา ถอน
ราคะซึ่งมีภาพกําหนัด และโทสะซึ่งมีสภาพขัดเคือง ดวยอริยมรรค. บทวา
อวิชฺชฺจ วิราชิย ความวา และสํารอกโมหะซึ่งเปนเบื้องตนในอกุศลทัง้
หมด. อธิบายวา ถอนขึ้นดวยมรรค ดังนี้นั่นเทียว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวแล.
จบ อรรถกถาสังฆาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาเอกนิบาต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 43

เถรีคาถา ทุกนิบาต

วาดวยคาถาตาง ๆ ในทุกนิบาต
๑. นันทาเถรีคาถา
[๔๒๐] ดูกอนนันทา เธอจงเห็นรางกายอันกระดูก
๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว อันกระสับกระสาย ไมสะอาด
เปอยเนา จงอบรมจิตใหตั้งมัน่ มีอารมณเดียว ดวย
อสุภภาวนา อนึ่ง เธอจงอบรมจิตใหหานิมติ มิได ละ
เสียซึ่งอนุสัยคือมานะ เพราะการละมานะไดนั้น เธอ
จักเปนผูสงบเที่ยวไป.
จบ นันทาเถรีคาถา
อรรถกถาทุกนิบาต
๑. อรรถกถาอภิรูปนันทาเถรีคาถา
ในทุกนิบาต มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
คาถาวา อาตุร อสุจึ ปูตึ เปนตน เปนคาถาสําหรับนางสิกขมานาชื่ออภิรูปนันทา.
เลากันวา นางสิกขมานาชื่ออภิรูปนันทานี้ เปนธิดาของคฤหบดี
มหาศาล ในพันธุมตีนคร ในกาลแหงพระผูมีพระภาคพระนามวิปส สี ฟง
ธรรมในสํานักของพระศาสดา ตัง้ อยูในสรณะและศีลหา เมื่อพระศาสดา
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ปรินิพพานแลว ไดบชู าพระธาตุเจดียดวยฉัตรทองที่ประดับดวยรัตนะแลวตาย
ไปบังเกิดในสวรรค ทองเที่ยวไปๆ มาๆ อยูในสุคติภูมินั่นเอง ในพุทธุปปาทกาลนี้ บังเกิดในครรภพระอัครมเหสีของ เจาศากยเขมกะ ในกรุง
กบิลพัสดุ เธอมีชื่อวา นันทา พระนางนันทานั้น มีรูปงามนาทัศนานาเลื่อม
ใส จึงไดรูกันทั่วไปวา ชื่อวา อภิรูปนันทา เพราะอัตภาพรางกายถึงความ
งามเลิศของรูปอยางเหลือเกิน เมื่อเธอเจริญวัย ศากยกุมารผูเปนคนรักอยาง
ยิ่งไดสิ้นพระชนมเสียในวันหมั้นนั่นเอง คราวนั้น พระชนกชนนีจึงใหบวช
เธอผูไมตองการบวช.
ภิกษุณีอภิรูปนันทานั้นแมบวชแลวก็ยังมีความเมาเพราะอาศัยรูป ไม
ไปปฏิบัติบํารุงพระพุทธเจาดวยเขาใจวา พระศาสดาทรงตําหนิติเตียนรูป ทรง
แสดงโทษโดยอเนกปริยาย พระศาสดาทรงทราบวาเธอมีญาณแกกลาแลว ทรง
สั่งพระมหาปชาบดีวา ภิกษุณีทั้งหมดจงมารับโอวาทตามลําดับเมื่อถึงวาระของ
ตน เธอสงภิกษุณีรูปอื่นไป พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา เมื่อถึงวาระ ภิกษุณี
พึงไปดวยตนเอง ไมพึงสงรูปอื่นไป เธอไมอาจละเมิดคําสั่งของพระศาสดาได
จึงไดไปปฏิบัติบํารุงพระพุทธเจาพรอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย พระผูมีพระภาคเจาทรงเนรมิตรูปหญิงงามคนหนึ่งดวยฤทธิ์ แลวทรงแสดงรูปแกหงอมใหเธอ
เกิดความสังเวช ไดภาษิต ๒ พระคาถานี้วา
ดูกอนนันทา เธอจงเห็นรางกายอันกระดูก
๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว อันกระสับกระสาย ไมสะอาด
เปอยเนา จงอบรมจิตใหตั้งมั่นมีอารมณเดียวดวยอสุภภาวนา อนึ่งเธอจงอบรมจิตใหหานิมิตมิได ละเสีย
ซึ่งอนุสัยคือมานะ เพราะการละมานะไดนั้น เธอจัก
เปนผูสงบเที่ยวไป.
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เนื้อความของคาถาเหลานั้น มีนัยดังกลาวแลวในหนหลังนั่นแล.
ในเวลาจบคาถา ภิกษุณีอภิรูปนั้นทาบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในพระนครอรุณวดี มีกษัตริยพระนามวา
อรุณราช หมอมฉันเปนมเหสีของทาวเธอ ประพฤติ
รวมกัน ในกาลนั้น หมอนฉันอยูในที่ลับนัง่ คิดอยาง
นีว้ า บุญกุศลที่พอจะถือเอาไปได เราไมไดทําไวเลย
เราจะตองตกนรกที่มีความเรารอนมาก ทั้งเผ็ดรอนราย
แรงแสนทารุณเปนแน เราไมสงสัยในเรื่องนี้ ครั้น
คิดอยางนี้แลวหมอมฉันทําใจใหราเริงเขาเฝาพระราชา
กราบทูลคํานี้วา ขาแตพระองค หมอนฉันเปนหญิง
ยอมติดตามชายทุกเมื่อ ขอพระองคโปรดประทาน
สมณะองคหนึง่ แกหมอมฉัน หมอมฉันจักใหทานฉัน
พระเจาขา พระราชาผูใหญไดประทานสมณะผูอบรม
อันทรียแลวแกหมอมฉัน หมอมฉันดีใจรับบาตรของ
ทานเอาภัตตาหารอยางประณีตใสจนเต็ม ครั้นแลวได
ถวายผาคูหนึ่งซึ่งมีราคาเปนพันใหทานครอง ดวย
กุศลกรรมที่ทาํ ไวนั้น และดวยความตั้งใจที่แนวแน
หมอมฉันละรางกายมนุษยไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
ไดเปนมเหสีของเทวราชหนึ่งพันองค ไดเปนมเหสี
ของพระเจาจักรพรรดิหนึ่งพันองค และไดเปนมเหสี
ของพระเจาประเทศราชอันไพบูลยโดยจะคณานับมิได
ไดบุญมีอยางตาง ๆ เปนอันมาก ซึ่งเกิดแตผลกรรมที่
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๓ และ ๑๗๖ อปปลทายิกาเถรีอปทาน.
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ถวายบิณฑบาตนั้น หมอนฉันมีผิวพรรณเหมือนดอก
บัว เปนหญิงงามนาทัศนา สมบูรณดวยอวัยวะทั้งปวง
เปนอภิชาติทรงไวซึ่งความรุงเรื่อง เมื่อเกิดครัง้ สุดทาย
หมอนฉันไดเกิดในศากยตระกูล เปนราชธิดาของ
พระเจาสุทโธทนะ เปนประมุขของนารีพันหนึ่ง เบื่อ
หนายตอการครองเรือนจึงออกบวชเปนภิกษุณี ครั้น
ถึงราตรีที่ ๗ ไดบรรลุอริยสัจ ๔ หมอมฉันไมอาจ
จะประมาณจีวร บิณฑบาต ปจจัย และเสนาสนะ
(ที่ทายกทายิกาถวาย) นี้เปนผลแหงบิณฑบาต ขาแต
พระมุนี กุศลกรรมกอน ๆ ของหมอมฉันอันใดที่
พระองคทรงทราบ ขาแตพระมหาวีระ กุศลกรรมนั้น
เปนอันมาก หมอมฉันไดสั่งสมเพื่อประโยชนแก
พระองค ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ หมอมฉันได
ถวายทานใดในกาลนั้น ไมรูจกั ทุคติ นี้เปนผลแหง
ทานนัน้ คือบิณฑบาตทาน.
หมอมฉันรูจักคติ ๒ คือเทวดาและมนุษย ไม
รูจักคติอื่น นี้เปนผลแหงบิณฑบาต หมอมฉันรูจัก
ตระกูลสูงซึ่งเปนตระกูลมหาศาลมีทรัพยมาก ไมรูจัก
ตระกูลอื่น นี้เปนผลแหงบิณฑบาต หมอมฉันทอง
เที่ยวไปในภพนอยใหญ อันกุศลมูลตักเตือนแลว ไม
เห็นสิ่งที่ไมชอบใจ นี้เปนผลแหงโสมนัส ขาแต
พระมหามุนี หมอมฉันเปนผูมีความชํานาญในฤทธิ์
และในทิพโสตธาตุ เปนผูมีความชํานาญในเจโต-
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ปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณ และทิพยจักษุอันบริสุทธิ์
มีอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมมไิ ดมี ขาแต
พระมหาวีระ หมอมฉันมีญาณในอรรถ ในธรรม
ในนิรตุ ติและปฏิภาณ เกิดขึ้นในสํานักของพระองค
หมอมฉันเผากิเลสแลว ฯลฯ หมอมฉันปฏิบัติคําสอน
ของพระพุทธเจาแลว.
จบ อรรถกถาอภิรูปนันทาเถรีคาถา
๒. ชันตาเถรีคาถา
[๔๒๑] โพชฌงค ๗ เหลานีใ้ ด เปนทางแหงการ
บรรลุพระนิพพาน โพชฌงค ๗ เหลานั้นทั้งหมด
ขาพเจาเจริญแลวอยางที่พระพุทธเจาทรงแสดง เพราะ
พระผูม ีพระภาคเจานั้นขาพเจาเห็นแลว รางกายนี้มี
ในที่สดุ ชาติสงสารขาดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี.
จบ ชันตาเถรีคาถา
๒. อรรถกถาชันตาเถรีคาถา
คาถาวา เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เปนตน เปนคาถาของ
พระเถรีชื่อชันตา.
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เรื่องที่เปนอดีตและเรื่องปจจุบันของพระเถรีชื่อ ชันตา นั้น เหมือน
เรื่องของพระเถรีชื่ออภิรูปนันทา แตพระเถรีนี้บังเกิดในราชตระกูลลิจฉวี
กรุงเวสาลี ความแปลกกันเทานี้เอง เธอฟงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดง ได
บรรลุพระอรหัตในเวลาจบเทศนา พิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุ ไดกลาวคาถา
สองคาถาเหลานั้น ดวยอํานาจปติวา
โพชฌงค ๗ เหลานี้ใด เปนทางแหงการ
บรรลุพระนิพพาน โพชฌงค ๗ เหลานั้นทั้งหมด
ขาพเจาเจริญแลวอยางที่พระพุทธเจาทรงแสดง เพราะ
พระผูม ีพระภาคเจานั้นขาพเจาเห็นแลว รางกายนี้มี
ในที่สดุ ชาติสงสารขาดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา ความ
วา ธรรม ๗ ประการเหลานี้ใด กลาวคือ สติ ธัมมวิจยะ วีริยะ ปติ ปสสัทธิ
สมาธิ และอุเบกขา ไดชื่อวา โพชฌงค เพราะเปนองคแหงธรรมสามัคคี
เครื่องตรัสรูตามที่กลาวแลว หรือแหงบุคคลผูตรัสรูซึ่งธรรมที่ควรตรัสรู คือ
ผูพรอมเพรียงดวยธรรมเครื่องตรัสรูนั้น. บทวา มคฺคา นิพพฺ านปตฺติยา
ไดแก เปนอุบายแหงการบรรลุพระนิพพาน. บทวา ภาวิตา เต มยา
สพฺเพ ยถา พุทฺเธน เทสิตา ความวา โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการ
เหลานั้นแมทั้งหมด ขาพเจาใหเกิดขึ้นและใหเจริญ เหมือนที่พระพุทธเจาคือ
พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไว. หิ ศัพทในบาทคาถาวา ทิฏโ  หิ เม
โส ภควา มีความวา เหตุ ประกอบความวา เพราะพระผูมีพระภาคเจา
พระองคนั้น เปนธรรมกาย เปนพระสัมมาสัมพุทธะ อันขาพเจาเห็นแลวดวย
การเห็นอริยธรรมที่ตนไดบรรลุแลว ฉะนั้นรางกายนี้จึงมีในที่สุด ดวยวาพระ
ผูมีพระภาคผูพุทธเจา และพระอริยะอื่น ๆ ยอมชือ่ วา ขาพเจาเห็นแลว ดวย
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การเห็นอริยธรรม ไมใชดวยเพียงเห็นรูปกาย เหมือนอยางที่ตรัสวา ดูกอ น
วักกลิ ผูใดแลเห็นธรรม ผูนั้นยอมเห็นเรา และวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
อริยสาวกผูสดับแลวเปนผูเห็นอริยสัจดังนี้ เปนตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวแล.
จบ อรรถกถาชันตาเถรีคาถา
๓. อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา
[๔๒๒] เราพนดีแลว พนดีแลว เปนผูพนแลวโดย
ชอบจากสาก จากสามีไมมีหริ ิ จากรม จากหมอขาว
และจากงูน้ํา เราตัดราคะและโทสะขาดแลวอยู เรา
นั้นเขาไปยังโคนไม เพงฌานโดยความสุขวา โอ !
ความสุข.
จบ อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา
๓. อรรถกถาสุมังคลมาตุเถ รีคาถา
คาถาวา สุมุตฺติกา เปนตน เปนคาถาของพระเถรีผูเปนมารดา
ของพระสุมังคลเถระ.
แมพระเถรีองคนี้ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาพระองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปปาทกาลนี้บังเกิดในตระกูลยากจน
ในกรุงสาวัตถี เจริญวัยแลวบิดามารดายกใหแกชางจักสานคนหนึ่ง ไดบุตร
๑

๑. บาลี เปน อัญญตราเถรีภิกขุนี.
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คนหัวปเปนพระอรหันต บุตรหัวปนั้นไดนามวาสุมังคละ ตั้งแตนั้นมา นาง
นั้นเขารูกันทั่วไปวา สุมังคลมารดา. แตเพราะชื่อและโคตรของนางไมปรากฏ
ฉะนั้นทานจึงกลาวไวในบาลีวา ภิกษุณีเถรีองคหนึ่งไมปรากฏชื่อ. แมบุตรของ
นางนั้น ครัน้ รูความแลวก็บวช ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย ไดปรากฏชื่อวา พระสุมังคลเถระ. มารดาของพระเถระนั้นบวชในหมู
ภิกษุณี เจริญวิปสสนาอยู วันหนึ่งพิจารณาความลําบากที่ตนไดในเวลาเปน
คฤหัสถ เกิดความสังเวช เจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ไดเปลงอุทานกลาวคาถาสองคาถาเหลานี้วา
เราพนดีแลว พนดีแลว เปนผูพนแลวโดย
ชอบจากสาก จากสามีไมมีหริ ิ จากรม จากหมอขาว
และจากงูน้ํา เราตัดราคะและโทสะขาดแลวอยู เรานั้น
เขาไปยังโคนไม เพงฌานโดยความสุขวา โอ !
ความสุข.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุมุตฺติกา แปลวา พนดีแลว ก็ ก
อักษรเปนเพียงทําบทใหเต็ม ความวา พนแลวดวยดีหนอ. พระเถรีนั้นเห็น
สมบัติที่ตนไดในพระศาสนา จึงเรียกดวยความเลื่อมใสหรือดวยสรรเสริญ
สมบัตินั้น กลาววา สุมุตฺติกา สุมุตฺติกา แตเมื่อแสดงความหลุดพนจาก
สิ่งที่ตนรังเกียจเปนพิเศษในเวลาเปนคฤหัสถ จึงกลาวคําเปนตนวา สาธุ
มุตฺติกามฺหิ ดังนี้ บรรดาบทเหลานั้น. บทวา สาธุ มุตฺติกามฺหิ ความ
วา เราเปนผูพนโดยชอบทีเดียวหนอ. บทวา มุสลสฺส แปลวา จากสากเลากันมาวา พระเถรีนี้เวลาเปนคฤหัสถ ตําขาวดวยตนเองทีเดียวเพราะความ
ยากจน ฉะนั้นจึงกลาวอยางนี้. บทวา อหิริโก เม ความวา สามีของเรา
เปนคนไมมีหิริ คือปราศจากความละอาย. เพิ่มคําวา เราไมชอบใจเขา. พระเถรี
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กลาวรังเกียจความเปนไปของพวกหมกมุนในกาม เพราะทานมีจิตคลายกําหนัด
ในกามทั้งหลายแลวโดยปกติทีเดียว. บทวา ฉตฺตก วาป ความวา แมรม
ที่ทําเลี้ยงชีพ เราก็ไมชอบใจ วาศัพทมีเนื้อความรวมถึงสิ่งที่ไมไดกลาวไว
ดวยวาศัพทนั้น ทานรวมถึงผอบและหีบเปนตน พระเถรีกลาวรังเกียจชีวิต
ลําเค็ญ เพราะตองเอาทอนไมไผเปนตนทํารมเปนตนทุกวัน.
อาจารยบางพวกกลาววา ลมในรางกายของเราไมมีประโยชนพัดไป
แลวกลาวเนื้อความวา ลมในรางกายของเราเวลาเปนคฤหัสถ ไมมีประโยชน
นํามาซึ่งชรา พัดไป แตอาจารยพวกอื่นกลาวเนื้อความวา ลมแตรางกายของ
เรา ไมมีประโยชนและมีกลิ่นเหม็นกวาของคนอื่น ๆ พัดไป. บทวา อุกฺขลิกา
เม เทฑฺฑภุ  วาติ ความวา ภาชนะหุงตมภัตตาหารของเรามีกลิ่นงูน้ําคลุง
ไป เพราะหมักหมมไวนานจึงไมบริสุทธิ์สะอาด ประกอบความวา เราเปนผู
พนโดยชอบจากสิ่งนั้น. บทวา ราคฺจ อห โทสฺจ วิจฉินทฺ นฺตี วิหรามิ ความวา เราตัดขาดราคะและโทสะซึ่งเปนกิเลสตัวหัวหนา ไดแก
อยูคือกําจัดพรอมกับเสียงนี้ ความวา ละไดเด็ดขาด. เลากันวาพระเถรีนั้น
รังเกียจสามีของตน ตําหนิเสียงทอนไมไผแหงเปนตนที่สามีผาอยูประจําวันจึง
ไดกลาวการละสามีเทากับการละราคะและโทสะ. บทวา สารุกฺขมูลมุปคมฺม
ความวา เราคือสุมังคลมารดานั้นเขาไปยังโคนไมที่สงัด. บทวา สุขโตชฺฌายามิ ความวา เราเพงวาเปนสุข คือเราเขาสมาบัติตามกาลอันสมควร เสวย
ผลสุขและนิพพานสุข เพงอยูดวยการเพงผล. ก็บทวา อโห สุข นี้ พระเถรี
กลาวดวยอํานาจมนสิการที่เปนไปภายหลังเขาสมาบัติ แมจะกลาววา ดวย
อํานาจความผูกใจเดิมก็ถูกเหมือนกัน.
จบ อรรถกถาสุมังคลมาตุเถรีคาถา
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๔. อัฑฒกาสีเถรีคาถา
[๔๒๓] ชนบทกาสีมีสวยประมาณเทาใด สวยของ
เราก็มปี ระมาณเทานั้น ชาวนิคมกําหนดราคาแควน
กาสีแลว ตั้งราคาเราไวครึ่งหนึ่งของราคาแควนกาสี
ภายหลังเราเบื่อหนายในรูป เมื่อเบื่อหนายจึงคลาย
กําหนัด เราอยาพึงแลนไปสูชาติสงสารอีกบอย ๆ
วิชชา ๓ เราทําใหแจงแลว เราไดปฏิบัติคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว.
จบ อัฑฒกาสีเถรีคาถา
๔. อรรถกถาอัฑฒกาสีเถรีคาถา
คาถาวา ยาว กาสิชนปโท เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
อัฑฒกาสี.
เลากันวา พระเถรีองคนี้เกิดในเรือนตระกูลในกาลพระกัสสปทศพล
รูความแลวไปฟงธรรมยังสํานักภิกษุณีทั้งหลาย ไดศรัทธาบรรพชาแลว ดา
พระเถรีขีณาสพผูบรรลุปฏิสัมภิทาองคหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในศีลของภิกษุณีดวยวาทะ
วา หญิงแพศยา เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวไหมอยูในนรก ในพุทธุปปาทกาลนี้
เกิดในตระกูลเศรษฐีมีสมบัติโอฬารในแควนกาสี เจริญวัยแลวตกจากฐานะลง
เปนหญิงแพศยา เพราะผลของวจีทุจริตที่ทําไวในกอน เธอมีชอื่ วาอัฑฒกาสี
การบรรพชาและการอุปสมบทโดยทูตของเธอมาแลวในขันธกะนั่นแล สมจริง
ดังที่กลาวไววา
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ก็โดยสมัยนั้นแล หญิงแพศยาอัฑฒกาสีบรรพชาในภิกษุณีทั้งหลาย
และนางประสงคจะไปกรุงสาวัตถี เพื่ออุปสมบทในสํานักของพระผูมีพระภาค
เจา พวกนักเลงรูขาววา หญิงแพศยาอัฑฒกาสีประสงคจะไปกรุงสาวัตถี จึง
ดักปลนกลางทาง หญิงแพศยาอัฑฒกาสีรูวาพวกนักเลงดักปลนกลางทาง จึง
สงทูตไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาวา ขาพระองคประสงคจะอุปสมบท จะพึง
ปฏิบัติอยางไรหนอ. ครัง้ นั้นแล พระผูมีพระภาคเจาทรงทําธรรมีกถาใน
เพราะนิทานนี้ ในเพราะเรื่องนี้ ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย เราอนุญาตใหอุปสมบทแมโดยทูต ดังนี้.
พอไดอุปสมบทอยางนี้แลว เธอเจริญวิปสสนาไมนานนักก็ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวใน
อปทานวา
ในภัทรกัปนี้มีพระพุทธเจาเผาพงศพรหมมียศ
มาก พระนามวา กัสสปะ ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต
เสด็จอุบัติแลว ครั้งนั้น ขาพเจาบวชในศาสนาของ
พระพุทธเจานั้น สํารวมในปาติโมกขและอินทรีย ๕
รูจักประมาณในอาหาร ประกอบความเพียรเครื่องตื่น
อยู บําเพ็ญเพียรอยู ขาพเจามีใจชั่วดาภิกษุณีผูปราศ
จากอาสวะ ไดกลาวในคราวนั้นวา อีแพศยา ขาพเจา
ตองหมกไหมอยูใ นนรก เพราะบาปกรรมนั้นและดวย
ธรรมที่ยังเหลืออยูนั้น ขาพเจาไดเกิดในสกุลหญิง
แพศยา ตองอาศัยคนอื่นเขาโดยมากทีเดียว และใน
ชาติหลัง ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีแควนกาสี มี
รูปสมบัติเหมือนอัปสรในเทวโลก ดวยผลแหงพรหม๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๒๗ อัฑฒกาสีเถรีอปทาน.
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จรรย มหาชนเห็นขาพเจางามนาทัศนา จึงตั้งไวใน
ตําแหนงหญิงแพศยา ประจํากรุงราชคฤหอันอุดม
เพราะผลที่ขาพเจาดาภิกษุณี ขาพเจาไดฟงพระสัทธรรมทีพ่ ระพุทธเจาผูประเสริฐตรัสแลว สมบูรณดวย
บุพวาสนา ไดบวชเปนพระภิกษุณี เมือ่ เดินทางไป
เฝาพระพิชิตมารนั้นเพื่อจะอุปสมบท ทราบขาวพวก
นักเลงดักอยูกลางทาง จึงไดอุปสมบทโดยทูต กรรม
ทุกอยางทั้งบุญและบาปหมดสิ้นไปแลว ขามพน
สงสารทั้งปวงแลว ความเปนหญิงแพศยาก็สิ้นไปแลว
ขาแตพระมหามุนี ขาพเจามีความชํานาญในอิทธิฤทธิ์
ทั้งหลาย และในทิพโสตธาตุ มีความชํานาญเจโตปริยญาณ ขาพเจารูบุพเพนิวาสญาณและทิพยจักษุอัน
หมดจดวิเศษ มีอาสวะทั้งปวงสิ้นแลว บัดนี้ภพใหม
ไมมี ขาแตพระมหาวีระ ญาณในอรรถ ในธรรม ใน
นิรุตติ และในปฏิภาณของขาพระองคเกิดขึ้นในสํานัก
ของพระองค ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ ปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระเถรีไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ชนชาวกาสีมีสวยประมาณเทาใด สวยของเรา
ก็มีประมาณเทานั้น ชาวนิคมกําหนดราคาแควนกาสี
แลว ตัง้ ราคาเราไวครึ่งหนึ่งของราคาแควนกาสี ภาย
หลังเราเบื่อหนายในรูป เมื่อเบื่อหนายจึงคลายกําหนัด
เราอยาพึงแลนไปสูชาติสงสารอีกบอย ๆ วิชชา ๓
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เราทําใหแจงแลว เราไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยาว กาสีชนปโท สุงฺโก เม
ตตฺตโก อหุ ความวา สวยมีในชนบทกาสี ชื่อกาสีชนบท กาสีชนบทนั้นมี
สวยประมาณเทาใด สวยของเราก็มีประมาณเทานั้น ก็สว ยนั้นประมาณเทาไร
ประมาณพันหนึ่ง เลากันวา ในแควนกาสีครั้งนั้น รายไดดีเกิดขึ้นแกพระราชาในวันหนึ่งดวยอํานาจสวย ประมาณพันหนึ่ง แมทรัพยที่นางอัฑฒกาสี
ไดในวันหนึ่งจากมือของพวกผูชาย ก็ประมาณเทานั้น เพราะเหตุนั้น ทานจึง
กลาววา ยาว กาสิชนปโท สุงฺโก เม ตตฺตโก อหุ ดังนี้ ก็นางไดชื่อ
วา กาสี เพราะกําหนดดวยสวยในกาสีชนบทนั้น. พวกมนุษยสวนมากเมื่อ
ไมสามารถจะใหถึงพันได จึงใหครึ่งหนึ่งจากกําหนดนั้น แลวไปรื่นรมยกัน
ตอนกลางวันเทานั้น. เพราะมนุษยพวกนั้น นางนี้จึงไดรูกันทั่วไปวา อัฑฒกาสี เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา ต กตฺวา เนคโม อคฺฆ
อฑฺเฒนคฺฆ เปสิ ม ซึง่ มีความวา ชาวนิคม คือชนผูอยูในนิคม ทํา
ทรัพย ๕๐๐ นั้นเปนราคาแลวตั้งเราแมเปนอนัคฆะตีราคาไมได เพราะเปน
นางแกวใหมีราคาครึ่งหนึ่ง มีสมัญญาวา อัฑฒกาสี เปนนิมิต อธิบายวา
เรียกเราอยางนั้น.
บทวา อถ นิพฺพินฺทห รูเป ความวา เราอาศัยรูปรางเลี้ยงชีพ
อยูอยางนี้ ตอมาภายหลังไดอาศัยพระศาสนาจึงเบื่อหนายในรูป คือเห็นวารูป
ไมเทียงแมดวยประการนี้ รูปนี้เปนทุกข ไมงามแมดวยประการนี้ จึงไมพอ
ใจรูปนั้น. บทวา นิพฺพินฺทฺจ วิรชฺชห ความวา และเมื่อเราเบื่อหนาย
จึงถึงความเปนอื่นคือความคลายกําหนัดจากรูปนั้น. ก็ดวยนิพฺพินฺทศัพทใน
คาถานี้ แสดงถึงตรุณวิปสสนา ดวยวิราคศัพทแสดงถึงพลววิปสสนา มี
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อธิบายวา เมื่อหนายยอมคลายความกําหนัด เพราะคลายกําหนัดยอมหลุดพน
ดวยบทวา มา ปุน ชาติสสาร สนธาเวยฺย ปุนปฺปุน นี้ ทานแสดง
ถึงอาการของความเบื่อหนายและความคลายกําหนัด ดวยบทวา ติสฺโส วิชฺชา
เปนตน แสดงการถึงที่สุดของอาการเหลานั้น. ขอนั้นมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาอัฑฒกาสีเถรีคาถา
๕. จิตตาเถรีคาถา
[๔๒๔] ขาพเจาเปนผูมีรางกายผายผอม เปนไข
ทุพพลภาพหนัก ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง ถึง
อยางนั้นก็ยังขึ้นภูเขาได ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและ
คว่ําบาตร นั่งบนภูเขา ทําลายกองความมืดขมตนไว.
จบ จิตตาเถรีคาถา
๕. อรรถกถาจิตตาเถรีคาถา
คาถาวา กิฺจาป โขมฺหิ กิสิกา เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อ จิตตา.
แมพระเถรีชื่อจิตตาองคนี้ ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอนๆ สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ จากภัทรกัปนี้
ไป ๙๔ กัป บังเกิดในกําเนิดกินนร ที่ฝงแมน้ําจันทภาคา วันหนึ่งนางกินรี
นั้นเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งนั่งอยูที่โคนตนไม มีใจเลื่อมใส เอาดอก
ออมาบูชา ไหวแลวประคองอัญชลี ทําประทักษิณแลวหลีกไป ดวยบุญกรรมนั้น
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นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้เกิดในตระกูล
คฤหบดีมหาศาล กรุงราชคฤหรูความแลว ไดศรัทธาในกาลเสด็จเขากรุงราชคฤหของพระศาสดา ภายหลังบวชในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี ในเวลา
แก ไดขึ้นเขาคิชฌกูฎทําสมณธรรมเจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ขาพเจาเปนกินรีที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ในกาล
นั้น ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี เปน
พระสยัมภู ผูอันใคร ๆ ใหแพไมได ขาพเจามีจิต
เลื่อมใส ดีใจ ปลืม้ ใจ กระทําอัญชลีถือเอาดอกออ
บูชาพระสยัมภู ดวยกรรมที่ทาํ ดีนั้น และดวยความ
ตั้งใจมั่น ขาพเจาละรางกินรี ไดไปสูหมูเทวดาชั้น
ไตรทศ ขาพเจาไดเปนมเหสีของเทวราช ๓๖ องค
ไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ องค ขาพเจา
มีจิตสังเวชจึงบวชเปนบรรพชิต จากนี้ไป ๙๔ กัป
ขาพเจาเอาดอกไมบูชา ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้เปนผล
แหงการบูชาพระพุทธเจา ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ
ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ก็พระเถรีนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน
ไดกลาวคาถาสองคาถานี้วา
ขาพเจาเปนผูมีรางกายผายผอม เปนไขทุพพลภาพหนัก ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง ถึงอยาง
นั้นก็ยงั ขึ้นภูเขาได ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและคว่ํา
บาตร นั่งบนภูเขา ทําลายกองความมืดขมตนไว.
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๕ นฬมาลิกาเถรีอปทาน.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิฺจาป โขมฺหิ กิสิกา ความวา ถึง
แมขาพเจา เปนคนคร่ําครา เพราะชรา มีรางกายฝายผอม เพราะมีเนื้อและเลือด
นอย. บทวา คิลานา พาฬฺหทุพฺพลา ความวา เปนไขเพราะธาตุเปนตน
พิการ ทุพพลภาพเหลือเกิน เพราะความไขนั้นเอง. บทวา ทณฺฑโมลุพฺภ
คจฺฉามิ ความวา เมื่อไปในที่ไหนๆ ยอมถือไมเทาไป. บทวา ปพฺพต
อภิรูหิย ความวา แมเปนอยางนี้ก็ขึ้นภูเขาคิชฌกูฏ เพราะตองการวิเวก.
บทวา สงฺฆาฏึ นิกฺขิปตฺวาน ความวา เปนผูเหน็ดเหนื่อยจริงๆ
วางผาสังฆาฏิที่วางไวบนบาตามที่พับไว ไวในหัตถบาส. บทวา ปตฺตกฺจ
นิกุชฺชิย ความวา วางบาตรดินสําหรับใชสอยของขาพเจาคว่ําไวในที่สมควร
แหงหนึ่ง. บทวา เสเล ขมฺเภสึ อตฺตาน ตโมกฺขนฺธ ปทาลิย ความ
วา นั่งบนภูเขา ทําลายกองโมหะที่ไมเคยทําลายเปนเวลายาวนาน ขมตนคือ
อัตภาพ ดวยการทําลายกองโมหะนั้นนั่นแล คือขมสันดานของตน ดวยใหถึง
ความไมเกิดขึ้นตอไปเปนธรรมดา.
จบ อรรถกถาจิตตาเถรีคาถา
๖. เมตติกาเถรีคาถา
[๔๒๕] ขาพเจามีทุกข ทุพพลภาพ ผานความเปนสาว
ไปแลว ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง ถึงอยางนั้นก็
ยังขึ้นภูเขาได ขาพเจาวางผาสังฆาฏิและคว่ําบาตร นั่ง
บนภูเขา ครั้งนั้นจิตของขาพเจาหลุดพนแลว ขาพเจา
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บรรลุวิชชาสามตามลําดับ ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
จบ เมตติกาเถรีคาถา
๖. อรรถกถาเมตติกาเถรีคาถา
คาถาวา กิฺจาป โขมฺหิ ทุกฺขติ า เปนตน เปนคาถาของพระ
เถรีชื่อเมตติกา.
แมพระเถรีชื่อเมตติกาองคนี้ ก็สรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมบุญทีเ่ ปนอุปนิสัยแหงนิพพานไวในภพนั้นๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามสิทธัตถะ นางเกิดในตระกูลคฤหบดีรูความแลว ได
บูชาที่พระเจดียของพระศาสดา ดวยสายรัดเอวประดับ ดวยรัตนะ ดวยบุญกรรม
นั้น นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้เกิดใน
ตระกูลพราหมณมหาศาล เรื่องที่เหลือเหมือนเรื่องติด ๆ กันที่กลาวแลว แต
พระเถรีนี้ขึ้นยอดภูเขาที่คลายกัน ทําสมณธรรมเจริญวิปสสนา ไดบรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวใน
อปทานวา
ขาพเจาไดสรางพระสถูปของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิทธัตถะ ไดถวายสายรัดเอวเพื่อนวกรรม
ของพระศาสดา และเมื่อพระมหาสถูปสําเร็จ แลว
ขาพเจาเลื่อมใสพระมุนีผูเปนนาถะของโลก ไดถวาย
สายรัดเอวอีกดวยมือของตน
ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ ขาพเจาไดถวายสาย
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๒ เมขลทายิกาเถรีอปทาน.
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รัดเอวในคราวนั้น ขาพเจาไมรจู ักทุคติ นี้เปนผลแหง
การสรางพระสถูป ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจา
ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของคน ไดกลาวคาถา
สองคาถานี้เปนอุทานวา
ขาพเจามีทุกข ทุพพลภาพ ผานความเปน
สาวไปแลว ตองถือไมเทาไปไหน ๆ ก็จริง ถึงอยาง
นั้นก็ยงั ขึ้นภูเขาได ขาพเจาวางผาสังฆาฏิ และคว่ํา
บาตรนั่งบนภูเขา ครั้งนั้นจิตของขาพเจาหลุดพนแลว
ขาพเจาบรรลุวิชชาสามตามลําดับ ไดปฏิบตั ิคําสอน
ของพระพุทธเจาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺขิตา ความวา มีทุกข คือถึงความ
ทุกขที่เกิด เพราะมีโรคมาก. บทวา ทุพฺพลา ความวา เพราะถึงความ
ทุกขนั่นแหละดวย เพราะแกหงอมดวย เพราะหมดกําลังดวย ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา คตโยพฺพนา ความวา ถึงวัยกลางคนแลว.
บทวา อถ จิตฺต วิมุจฺจิ เม ความวา ขาพเจาเปนผูนั่งอยูบนศิลา
คือบนแผนหิน ครั้งนั้น คือในลําดับนั้น จิตของขาพเจาหลุดพนแลวจาก
อาสวะแมทั้งหมดตามลําดับมรรค เพราะประกอบโดยชอบทีเดียวดวยความเปน
ผูมีความเพียรสม่ําเสมอ. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาเมตติกาเถรีคาถา
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๗. มิตตาเถรีคาถา
[๔๒๖] ขาพเจาปรารถนาเทพนิกาย เขาจําอุโบสถ
ประกอบดวยองค ๘ ประการตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา
๘ ค่ําแหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ วันนี้
ขาพเจามีภัตตาหารมื้อเดียว มีศีรษะโลน หมผา
สังฆาฏิ ไมปรารถนาเทพนิกาย ขาพเจากําจัดความ
กระวนกระวายในหทัยได.
จบ มิตตาเถรีคาถา
๗. อรรถกถามิตตาเถรีคาถา
คาถาวา จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
มิตตา อีกองคหนึ่ง.
แมพระเถรีชื่อ มิตตา องคนี้ ก็สรางสมบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลที่เปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวิปสสี นางเกิดในตระกูลกษัตริย รูความแลวเปน
นางในของพระเจาพันธุมะ เห็นพระเถรีผูเปนขีณาสพองคหนึ่ง ซึ่งเปนสาวิกา
ของพระผูมีพระภาคเจาวิปสสี มีใจเลื่อมใส รับบาตรจากมือของพระเถรีนั้น
แลวใสของเคี้ยวอันประณีตจนเต็ม ไปถวายพรอมกับผาสาฎกมีคามากสองผืน
ดวยบุญกรรมนั้น นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาท
กาลนี้เกิดในศากยราชตระกูล ในกรุงกบิลพัสดุ รูความแลว ฟงธรรมในสํานัก
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ของพระศาสดา ไดศรัทธา ไดเปนอุบาสิกา เวลาตอมานางบวชในสํานักของ
พระมหาปชาบดีเถรี เจริญวิปสสนาอยูไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต เพราะ
เหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในพระนครพันธุมดี มีกษัตริยพระนามวา พันธุมราช ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ ประพฤติรว ม
กัน ในกาลนั้นขาพเจาอยูในที่ลับนั่งคิดอยางนี้วา บุญ
กุศลที่จะพาเราไปไมไดทําไวเลย เราจะตองตกนรกที่
มีความเรารอนมาก ทั้งเผ็ดรอนรายแรงแสนทารุณเปน
แน เราไมสงสัยในเรื่องนี้ ขาพเจาเขาเฝาพระราชา
กราบทูล คํานี้วา ขอพระองคโปรดประทานสมณะองค
หนึ่งแกหมอมฉัน หมอมฉันจักใหทานฉัน พระเจาขา
พระราชาผูใหญไดประทานสมณะผูอบรมอินทรียแ ลว
แกขาพเจา ขาพเจารับบาตรของทานเอาภัตตาหาร
อยางประณีตใสจนเต็ม ครั้นใหเต็มแลวไดทําภัตตาหาร
และของหอมเครื่องลูบไลอยางประณีต ปดดวยตาขาย
แลวเอาผาเหลืองคลุมไว ขาพเจาระลึกถึงเรื่องนั้นเปน
อารมณของขาพเจาตลอดชีวิต ทําจิตใหเลื่อมใสใน
เรือ่ งนั้น ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ไดเปนมเหสีของ
เทวราช ๓๐ องค สิ่งที่ใจปรารถนาไดเกิดแกขาพเจา
สมปรารถนา ขาพเจาไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๒๐ องค ขาพเจาสรางสรรคตนเองทองเที่ยวไป
ในภพนอยใหญ ขาพเจาพนจากเครื่องผูกพันทุกอยาง
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๖ เอกปณฑปาตทายิกาเถรีอปทาน.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 63

แลว มีการอุบัตไิ ปปราศแลว อาสวะทุกอยางหมดสิ้น
แลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้
ขาพเจาไดใหทานใดในกาลนั้น ดวยทานนั้นขาพเจา
ไมรูจักทุคติ นีเ้ ปนผลแหงบิณฑบาต ขาพเจาเผากิเลส
แลว ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา
แลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตนไดกลาวคาถา
สองคาถานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาปรารถนาเทพนิกาย เขาจําอุโบสถ
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา
๘ ค่ําแหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษ วันนี้ขาพเจา
มีภัตตาหารมื้อเดียว มีศีรษะโลน หมผาสังฆาฏิ ไม
ปรารถนาเทพนิกาย ขาพเจากําจัดความกระวนกระวาย
ในหทัยได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จาตุทฺทสึ ปฺจทสึ ไดแก ดิถีเปน
ที่เต็มแหงวัน ๑๔ ชื่อจาตุททสี ดิถีเปนที่เต็มแหงวัน ๑๕ ชื่อปญจทสี
ตลอดวันจาตุททสี ๑๔ ค่ํา และวันปญจทสี ๑๕ ค่ํา นั้น เชื่อมความวา แหง
ปกษ. ก็บทนี้เปนทุติยาวิภัตติใชในอรรถอัจจันตสังโยค (แปลวา ตลอด)
ประกอบความวาตลอดดิถีที่ ๘ แหงปกษนั้นดวย. บทวา ปาฏิหาริยปกฺขฺจ
ไดแก ปกษสําหรับผูรักษาอุโบสถ และปกษแหงอุโบสถศีลที่พึงรักษาในวัน
๑๓ ค่ํา แรม ๑ ค่ํา ๗ ค่ํา และ ๙ ค่ํา โดยวันตนเปนวันเขา วันสุดทายเปน
วันออกตามลําดับของวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และ ๘ ค่ํา. อฏงฺคสุสมาคต
ความวา ประกอบดวยดีดวยองค ๘ ประการ มีเจตนางดเวน จากปาณาติบาต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 64

เปนตน. อุโปสถ อุปาคจฺฉึ แปลวา เขาไปอยูจํา ความวา อยูจํา. ที่
ทานกลาวหมายถึงวา
ไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาของที่เจาของไมได
ให ไมพึงกลาวเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา พึงงดเวนเมถุน
ซึ่งมิใชพรหมจรรย ไมพึงบริโภควิกาลโภชนในราตรี
ไมพึงทัดทรงดอกไมและใชของหอม พึงนอนบนเตียง
บนแผนดิน หรือบนสันถัตเครื่องปูลาด บัณฑิตทั้ง
หลายกลาวอุโบสถประกอบดวยองค ๘ นีแ้ หละ ที่
พระพุทธเจาทรงประกาศเพื่อคุณคือความสิ้นทุกข .
บทวา เทวกายาภินนฺทินี ประกอบความวา ขาพเจาปรารถนา
อยางยิ่งซึ่งเทพนิกายมีชั้นจาตุมหาราชเปนตน จึงเขาจําอุโบสถ เพราะหวังเกิด
ในเทพนิกายนั้น. บทวา สาชฺช เอเกน ภตฺเตน ความวา ขาพเจานั้น
วันนี้ คือในวันนี้แหละ มีเวลาบริโภคภัตตาหารหนเดียว. บทวา มุณฑ
ฺ า
สงฺฆาฏิปารุตา ความวา โกนผมและคลุมรางกายดวยผาสังฆาฏิบวชแลว.
บทวา เทวกาย น ปตฺเถห ความวา ขาพเจาไมปรารถนาเทพนิกายอะไร ๆ
เพราะแมมรรคอันเลิศขาพเจาก็บรรลุแลว. เพราะเหตุนั้นแหละจึงกลาววา
วิเนยฺย หทเย ทร ความวา กําจัดความกระวนกระวายคือกิเลสที่อยูในจิต
ดวยการถอนขึ้น ก็คํานี้แหละเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระเถรีนั้น.
จบอรรถกถามิตตาเถรีคาถา
๑

๑. อัง. ติก. ๒๐/ขอ ๕๑๐ อุโบสถสูตร.
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๘. อภยมาตาเถรีคาถา
[๔๒๗] ขาแตแม ทานจงพิจารณากายนี้ ซึง่ ไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็นเนา เบือ้ งบนลงมาจนจดพื้นเทา เบื้องลาง
ขึ้นไปจนจดปลายผม เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้ เราถอน
ราคะทั้งปวงไดตัดความเรารอนได เราเปนผูมีความ
เย็น ดับสนิทแลว.
จบ อภยมาตาเถรีคาถา
๘. อรรถกถาอภยมาตุเถรีคาถา
คาถาวา อุทฺธ ปาทตลา เปนตน เปนคาถาของพระเถรีผูเปน
มารดาของพระอภัยเถระ.
แมพระเถรีผูเปนมารดาของพระอภัยเถระองคนี้ ก็สรางสมบุญบารมี
ไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมบุญทั้งหลายในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาติสสะ เกิดในเรือนตระกูล รูความแลววันหนึ่ง
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส รับบาตรแลว ถวายภิกษา
ประมาณทัพพีหนึ่ง ดวยบุญกรรมนั้น นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษย
โลก ในพุทธุปปาทกาลนี้ ไดเปนหญิงนครโสเภณีชื่อวาปทุมวดี ในกรุงอุชเชนี
ดวยวิบากแหงกรรมเชนนั้น พระเจาพิมพิสารทรงสดับคุณมีรูปสมบัติเปนตน
ของเธอ จึงตรัสบอกแกปุโรหิตวา ไดขาววาในกรุงอุชเชนีมหี ญิงงามเมืองชื่อ
ปทุมวดี ฉันใครจะเห็นเธอ ปุโรหิตกราบทูลวา ดีแลว พระเจาขา นํายักษชื่อกุมภีร
๑. พระสูตร เปน อภยมาตาเถรีคาถา.
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มาดวยกําลังมนต แลวใชอานุภาพยักษนําพระราชาไปยังนครอุชเชนีในขณะ
นั้นทีเดียว พระราชาทรงสําเร็จการอยูรวมกับหญิงแพศยานั้นหนึ่งราตรี นางมี
ครรภดวยพระราชา และไดกราบทูลพระราชาวา หมอมฉันตั้งครรภแลว
พระราชาทรงสดับดังนั้นตรัสวา ถาเปนบุตรชาย เธอจงเลี้ยงใหดีแลวแสดง
กะเรา ไดประทานพระธรรมรงคจารึกพระนามแลวเสด็จไป ลวงไปสิบเดือน
นางคลอดบุตร ไดตั้งชื่อวา อภัย ในวันเปนที่ตั้งชื่อ. และในเวลาที่บุตรมีอายุ
๗ ขวบ นางไดสงบุตรไปเฝาพระราชา ดวยบอกวา พระเจาพิมพิสารมหาราชเปนพระบิดาของเจา พระเจาพิมพิสารทรงเห็นพระโอรสนั้นแลวไดความ
รักในบุตร ทรงใหเจริญดวยเครื่องบริหารกุมาร เรื่องพระกุมารนั้นไดศรัทธา
บวชและบรรลุคุณวิเศษ มีมาแลวในหนหลังทั้งนั้น มารดาของกุมารนั้น กาล
ตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระอภัยเถระผูเปนบุตร ไดศรัทธาบวชในหมู
ภิกษุณี เจริญวิปสสนาไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ขาพเจาไดประคองภิกษาทัพพีหนึ่งถวายแด
พระศาสดาพระนานวาติสสะ ผูเปนพระพุทธเจา
ประเสริฐสุด กําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาตอยู พระศาสดา
พระนามติสสะ ผูเปนพระสัมพุทธะเปนผูนําชั้นเลิศ
ของโลกทรงรับแลว ประทับยืนอยูกลางถนน ไดทรง
อนุโมทนาแกขาพเจาวา เธอถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง จัก
ไปสวรรคชั้นดาวดึงส จักไดเปนมเหสีของเทวราช
๓๖ องค จักไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐
องค เธอจักไดทุกอยางที่ใจปรารถนา ในกาลทุกเมื่อ
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๗ กฏัจฉุภกิ ขาทายิกาเถรีอปทาน.
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เธอเสวยสมบัติแลวไมมีกังวล จักบวช เธอกําหนดรู
อาสวะทั้งหมดแลว จักเปนผูไมมีอาสวะนิพพาน พระ
สัมพุทธเจาพระนามติสสะเปนผูนําชั้นเลิศของโลก
เปนนักปราชญตรัสดังนี้แลว ทรงเหาะขึ้นสูนภากาศ
เหมือนพญาหงสบินรอนอยูในอัมพรฉะนัน้ ทาน
ขาพเจาถวายดีแลวทีเดียว ยัญสมบัติขาพเจาบูชาดีแลว
ขาพเจาถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง ถึงบทอันไมหวั่นไหว
แลว ในกัปที่ ๙๒ แตภัทรกัปนี้ ขาพเจาทํากรรมใดไว
ในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้
เปนผลแหงการถวายภิกษา ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ
ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระอภัยเถระบุตรของตนเมื่อกลาวธรรมได
ภาษิตคาถาใด ๆ เปนโอวาท เธอไดกลาวอางคาถานั้น ๆ แหละแมเองเปน
อุทานวา
ขาแตแม ทานจงพิจารณากายนี้ ซึง่ ไมสะอาด
มีกลิ่นเหม็นเนา เบื้องบนลงนาจนจดพื้นเทา เบื้อง
ลางขึน้ ไปจนจดปลายผม. เมื่อพิจารณาอยูอยางนี้ ถอน
ราคะทั้งปวงได ตัดความเรารอนได เราเปนผูมีความ
เย็น ดับสนิทแลว.
บรรดาสองคาถานั้น คาถาแรกมีเนื้อความยอเทานี้วา ขาแตแม
ปทุมวดี ทานจงพิจารณาสรีระนี้ ชือ่ วากายเพราะเปนที่รวมของสิ่งที่นาเกลียด
ทั้งหลาย ชือ่ วาไมสะอาดเพราะเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ ชื่อวามี
กลิ่นเหม็นเนาเพราะกลิ่นเหม็นเนาฟุงทุกเวลา แตพื้นเทาขึ้นไปเบื้องบนแต
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ปลายผมลงมาเบื้องต่ํา ดวยญาณจักษุ ก็คาถานี้เปนคาถาที่บุตรกลาวใหโอวาท
แกพระเถรีนั้น. พระเถรีฟงคาถานั้นแลวบรรลุพระอรหัต เปลงอุทานกลาว
คาถาที่หนึ่งนั้นแหละ เปนการบูชาอาจารยเมื่อกลาวถึงการปฏิบัติของตน จึง
กลาวคาถาที่สองวา เอว วิหรมานาย เปนตน.
ในคาถาที่สองนั้น บทวา เอว วิหรมานาย ความวา เมื่อเราตั้ง
อยูในโอวาทที่พระอภัยเถระผูเปนบุตรใหแลวโดยนัยวา อุทฺธ ปาทตลา
เปนตน เห็นกายทุกสวนวาไมงาม มีจิตแนวแนกําหนดรูปธรรมชนิดมหาภูตรูปและอุปาทายรูปในกายนั้น และอรูปธรรมมีเวทนาเปนตนที่เนื่องดวยรูป
ธรรมนั้น ยกขึ้นสูไตรลักษณพิจารณาดวยอนิจจานุปสสนาญาณเปนตนในกาย
นั้น. บทวา สพฺโพ ราโค สมูหโต ความวา ราคะทั้งหมดเราถอนคือ
ขุดขึ้นแลวดวยอรหัตมรรค ตามลําดับมรรคที่สืบตอดวยมรรค ดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนา. บทวา ปริฬาโห สมุจฺฉินฺโน ความวา ตอจากนั้นแหละ
ความเรารอนคือกิเลสทั้งหมด เราตัดไดโดยชอบทีเดียว และเพราะตัดความ
เรารอนคือกิเลสนั้นไดนั่นเอง เราจึงเปนผูมีความเย็น ดับสนิทดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบ อรรถกถาอภยมาตุเถรีคาถา
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๙. อภยาเถรีคาถา
[๔๒๘] ดูกอนอภยา ปุถุชนของอยูในกายใด กายนั้น
มีสภาพแตกดับ เรามีสติรูสึกตัว จักทอดทิ้งกายนี้
เราอันความทุกขเปนอันมากถูกตองแลว ยินดีแลวใน
ความไมประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแลว ไดปฏิบัติ
คําสอนของพระพุทธเจาแลว.
จบ อภยาเถรีคาถา
๙. อรรถกถาอภยาเถรีคาถา
คาถาวา อภเย ภิทุโร กาโย เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
อภยา เปนสหายของพระอภัยมาตุเถรี.
แมพระเถรีชื่ออภยานี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี เกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล รูความแลว
ไดเปนอัครมเหสีของพระเจาอรุณราช วันหนึ่งพระเจาอรุณราชไดประทาน
ดอกอุบลหอม ๗ ดอกแกเธอ เธอรับดอกอุบลเหลานั้นแลวนั่งคิดวา เรา
ประดับ ดอกอุบลเหลานี้จะมีประโยชนอะไร อยากระนั้นเลย เราจักเอาดอก
อุบลเหลานี้บูชาพระผูมีพระภาคเจา ก็พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาพระราชนิเวศนในเวลาภิกขาจาร เธอเห็นพระผูมีพระภาคเจาแลวมีใจเลื่อมใส ตอนรับ
บูชาพระผูมีพระภาคเจาดวยดอกไมเหลานั้น แลวถวายบังคมดวยเบญจางค
ประดิษฐ ดวยบุญกรรมนั้น เธอทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ใน
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พุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในเรือนแหงตระกูลในกรุงอุชเชนี รูความแลว เปน
สหายของพระอภัยมาตุเถรี เมื่อพระอภัยมาตุเถรีบวช เธอเองก็บวชดวยความ
สิเนหาพระเถรีนั้น อยูใ นกรุงราชคฤหกับพระเถรีนั้น วันหนึง่ ไดไปปาสีตวัน
เพื่อดูอสุภ พระศาสดาประทับนั่งในพระคันธกุฎินั้นเอง ทรงทําอารมณที่เธอ
เคยประสบมาไวตอหนา ประกาศความเปนศพขึ้นพองเปนตนแกเธอ เธอ
เห็นดังนั้น ยืนสลดใจอยู พระศาสดาทรงแผรัศมีแสดงพระองคเหมือนประทับ
นั่งอยูตอหนา ไดตรัสพระคาถาเหลานั้นวา
ดูกอนอภยา ปุถุชนของอยูในกายใด กาย
นั้น มีสภาพแตกดับ เรามีสติรสู ึกตัวจักทอดทิ้งรางกาย
นี้ เราอันความทุกขเปนอันมากถูกตองแลว ยินดีแลว
ในความไมประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแลว ได
ปฏิบัตคิ ําสอนของพระพุทธเจาแลว.
เวลาจบคาถา พระเถรีนนั้ ไดบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว
ในอปทานวา
ในพระนครอรุณวดีมีกษัตริยพระนามวาอรุณราช ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ ขาพเจารอยพวงมาลัยอยู ไดถือดอกอุบลมีกลิน่ หอมเหมือนทิพย นั่ง
อยูใ นปราสาทอันประเสริฐ คิดขึ้นในขณะนั้นเอง
อยางนี้วา เราจะไดประโยชนอะไรที่เอาพวงมาลัย
เหลานี้ประดับบนศีรษะของเรา เราเอาบูชาในพระ
ญาณของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดจะประเสริฐกวา
คนทั้งหลายเขาพากันบูชานับถือพระสัมพุทธเจา เรา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๘ สัตตอุปปลมาลิกาเถรีอปทาน.
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จะนั่งใกลประตู จักบูชาพระมหามุนีสมั พุทธเจาใน
เวลาที่เสด็จมา พระพิชิตมารงามดังตนรกฟา หรือดัง
พญาไกรสรมฤคราช พรอมดวยภิกษุสงฆเสด็จมาตาม
ถนน ขาพเจาเห็นพระรัศมีของพระพุทธองคแลว รา
เริง สลดใจ ยังไมทนั ถึงประตู ก็บูชาพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด ขาพเจาทําดอกอุบลบานเต็มที่ ๗ ดอก
เปนที่กนั แดดในอัมพร ดอกอุบลเหลานั้นกันแดดอยู
เหนือพระเศียรของพระพุทธเจา ขาพเจามีจิตราเริง
ดีใจ ปลื้มใจ ประคองอัญชลี ทําจิตใหเลื่อมใสใน
กาลนั้น ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส เหมือนศีรษะของ
ขาพเจา เขากั้นเศวตฉัตรขนาดใหญ กลิ่นทิพยหอม
ฟุงไป นี้เปนผลแหงดอกอุบล ๗ ดอก บางครั้งเมื่อ
หมูญาตินําขาพเจาไป ครั้งนั้นเศวตฉัตรขนาดใหญก็
กันแดดไวตลอดไปถึงบริษัทของขาพเจา ขาพเจาได
เปนมเหสีของเทวราช ๗๐ องค เปนอิสระในที่ทั้ง
ปวง ทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ ไดเปนมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ ๖๓ องค ชนทั้งปวงประพฤติตาม
ขาพเจา ขาพเจามีวาจานาเชื่อถือ ผิวพรรณของขาพเจาเหมือนดอกอุบล และกลิ่นหอมฟุงไป ขาพเจาไม
รูจักทุคติ นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา ขาพเจา
ฉลาดในอิทธิบาท ยินดีในการเจริญโพชฌงค บรรลุ
อภิญญาบารมี นีเ้ ปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา
ขาพเจาฉลาดในสติปฎฐาน มีสมาธิฌานเปนโคจร
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ขวนขวายสัมมัปปธาน นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธ
เจา ความเพียรของขาพเจานําเอาธุระนอยใหญไป
นําเอาธรรมที่เปนแดนเกษมจากโยคะมาให ขาพเจามี
อาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว บัดนี้ภพใหมไมมี ในกัป
ที่ ๓๑ แคภัทรกัปนี้ ขาพเจาเอาดอกไมบูชา จึงไมรูจัก
ทุคติ นี้เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา ขาพเจาเผา
กิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติตามคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระอภยาเถรีไดเปลี่ยนคาถาเหลานั้นแหละกลาว
เปนอุทาน.
บรรดาบทเหลานั้น พระอภยาเถรีเรียกตนเองดวยบทวา อภเย.
บทวา ภิทุโร แปลวา มีสภาพแตกทําลาย ความวา ไมเที่ยง. บทวา
ยตฺถ สตฺตา ปุถุชฺชนา ความวา อันธปุถุชนเหลานี้ ของ ติด คือติดอยู
แลวในกายใด ที่มีเวลาแตกทําลายเปนปกติ เพราะสภาวะไมสะอาด มีกลิ่น
เหม็น นาเกลียด และปฏิกูล. บทวา นิกขฺ ิปสฺสามิม เทห ความวา
เราไมเพงเล็งเพราะไมยึดถืออีก จักซัด คือจักทิ้งรางกาย คือกายที่เปอยเนานี้.
ในคาถานั้น ทานกลาวเหตุ ดวยบทวา สมฺปชนา ปติสฺสตา.
บทวา พหูหิ ทุกขฺ ธมฺเมหิ อธิบายวา อันความทุกขไมนอยมีชาติ
และชราเปนตนถูกตองแลว. บทวา อปฺปมาทรตาย ความวา ยินดีแลวใน
ความไมประมาท กลาวคือความไมอยูปราศจากสติ เพราะไดความสลดใจ
ดวยความเปนผูหยั่งลงสูทุกขนั้นนั่นเอง. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั้นแล.
ในคาถานี้มีปาฐะโดยทํานองที่พระศาสดาตรัสวา
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ทานพึงยินดีในความไมประมาท จงทอดทิ้ง
กายนี้ จงถึงความสิ้นตัณหา จงปฏิบัติคําสอนของ
พระพุทธเจา.
ก็คาถานี้ พระสังคีติกาจารยยกขึ้นสูสังคีติตามทํานองที่พระเถรีกลาวแลวนัน่ แล.
บทวา อปฺปมาทรตาย เต ความวา ทานพึงเปนผูยินดีแลวในความไม
ประมาท.
จบ อรรถกถาอภยาเถรีคาถา
๑๐. สามาเถรีคาถา
[๔๒๙] เราทําใจใหอยูใ นอํานาจไมได จึงไม
ไดความสงบใจ ตองเขาออกจากวิหาร ๔ ครัง้ ๕ ครั้ง
เรานั้นถอนตัณหาขึ้นแลวในวันที่ ๘ จากวันที่ไดรับ
โอวาทของพระอานนทเถระ เราอันความทุกขเปน
อันมากถูกตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท
บรรลุความสิ้นตัณหาแลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระ
พุทธเจาแลว.
จบ สามาเถรีคาถา
จบทุกนิบาต
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๑๐. อรรถกถาสามาเถรีคาถา
คาถาวา จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อสามา.
แมพระเถรีชื่อสามานี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ทองเที่ยว
อยูในในสุคติทั้งหลายนั่นแล ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลคฤหบดี
มหาศาลในกรุงโกสัมพี มีชื่อวา สามา. นางสามานั้นรูความแลว เปนสหาย
รักของอุบาสิกาสามาวดี เมื่ออุบาสิกาสามาวดีตาย เกิดความสังเวช บวช
ครั้นบวชแลวไมอาจบรรเทาความโศกที่เกิดขึ้นเพราะนึกถึงอุบาสิกาสามาวดี จึง
ไมอาจยึดเอาอริยมรรคไวได. กาลตอมา นางไดฟงโอวาทของพระอานนทเถระ
ผูนั่งอยูบนอาสนศาลา เริ่มตั้งวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย ในวันที่ ๗ แตวันนั้น. ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณา
การปฏิบัติของตน เมื่อประกาศการปฏิบัตินั้น ไดกลาวคาถาสองคาถาเปนอุทาน
วา
เราทําใจใหอยูในอํานาจไมได จึงไมไดความ
สงบใจตองเขาออกจากวิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครัง้ เรานั้น
ถอนตัณหาขึ้นแลวในวันที่ ๘ จากวันที่ไดรับโอวาท
ของพระอานนทเถระ เราอันความทุกขเปนอันมากถูก
ตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท บรรลุความ
สิ้นตัณหาแลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตฺตุ วิหารา
อุปนิกฺขมึ ความวา เรานั่งมนสิการวิปสสนาอยูในวิหารอันเปนที่อยูของเรา
ไมอาจทําสมณกิจใหถึงที่สุดได จึงคิดวา วิปสสนาของเราสืบตอกับมรรค
ไมไดเพราะไมมีฤดูเปนที่สบายหรือหนอ ไดออกนอกวิหารซึ่งเปนที่พักพิง ๔
ครั้ง ๕ ครั้ง รวมเปน ๙ ครั้ง เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา อลทฺธา
เจตโส สนฺตึ จิตฺเต อวสวตฺตินี ดังนี้. บทวา เจตโส สนฺตึ ใน
คาถานั้น ทานกลาวหมายอริยมรรคสมาธิ. บทวา จิตฺเต อวสวตฺตินี ความ
วา ทําภาวนาจิตของเราใหเปนไปในอํานาจไมได เพราะไมมีความเพียรสม่ํา
เสมอ. ไดยนิ วา พระเถรีนั้น ประคับประคองความเพียรมากเกินไป. บทวา
ตสฺสา เม อฏมี รตฺติ ความวา พระเถรีไมเกียจครานทั้งกลางคืนทั้ง
กลางวัน เจริญวิปสสนาตั้งแตไดรับโอวาทในสํานักของพระอานนทเถระ ออก
จากวิหารคืนหนึ่ง ๔-๕ ครั้ง ยังมนสิการใหเปนไป ไมบรรลุคุณวิเศษ ใน
ราตรีที่ ๘ ไดความเพียรสม่ําเสมอ ทํากิเลสทั้งหลายใหสิ้นไปตามลําดับมรรค
เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาววา ตสฺสา เม อฏมี รตฺติ ยโต ตณฺหา
สมูหตา ดังนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบอรรถกถาสามาเถรีคาถา
จบอรรถกถาทุกนิบาต
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เถรีคาถา ติกนิบาต
วาดวยคาถาตาง ๆ ในติกนิบาต
๑. อัญญตราสามาเถรีคาถา
[๔๓๐] ตั้งแตขาพเจาบวชมาแลว ๒๕ พรรษา ขาพเจาไมรูสึกกวาไดความสงบจิตในกาลไหน ๆ เลย ขาพเจาทําใจใหอยูในอํานาจไมได จึงไมไดควานสงบใจ
ตอจากนั้น ขาพเจา ระลึกถึงคําสอนของพระชินเจาจึง
ไดถึงความสังเวช ขาพเจาอันความทุกขเปนอันมาก
ถูกตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท บรรลุ
ความสิ้นตัณหาแลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธ
เจาแลว วันนี้เปนราตรีที่ ๗ นับแตวันที่ขา พเจาทํา
ตัณหาใหแหงสนิทแลว.
จบ อัญญตราสามาเถรีคาถา
๑

อรรถกถาติกนิบาต
๑. อรรถกถาอปราสามาเถรีคาถา
ในติกนิบาตมีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
คาถาวา ปณฺณวีสติ วสฺสานิ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
สามาอีกองคหนึ่ง
แมพระเถรีชื่อสามาอีกองคหนึ่งนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระ
พุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ
ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เกิดในกําเนิดกินนร ที่ฝงแม
๑. อรรถกถา เปน อปราสามาเถรีคาถา.
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น้ําจันทภาคา กินรีนั้นเที่ยวขวนขวายในการเลนเพลินอยูกับเหลากินนรในที่
นั้น อยูมาวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จไปในที่นั้นเพื่อทรงปลูกพืชคือกุศลแกกินรี
แมนั้น เสด็จจงกรมอยูที่ฝงแมน้ํา กินรีนั้นเห็นพระผูมีพระภาคเจา ราเริง
ยินดี ถือเอาดอกไมชางนาวไปเฝาพระศาสดา ถวายบังคมแลวบูชาพระผูมีพระ
ภาคเจาดวยดอกไมเหลานั้น ดวยบุญกรรมนั้นกินรีนั้นทองเที่ยวอยูโนเทวโลก
และมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในเรือนตระกูลในกรุงโกสัมพี เจริญ
วัยแลวเปนสหายของนางสามาวดี เวลานางสามาวดีนั้นตาย เกิดความสังเวช
บวช ๒๕ พรรษายังไมไดสมาธิจิต ในเวลาแกไดโอวาทของพระสุคตแลว
เจริญวิปสสนา ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุ
นั้นทานจึงกลาวไดในอปทานวา
ขาพเจาเปนกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ครั้ง
นั้น ขาพเจาไดเห็นพระนราสภ ผูเปนเทพของทวยเทพ
กําลังเสด็จจงกรมอยู จึงไดเลือกเก็บดอกไมชางนาวมา
ถวายแดพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด พระมหาวีรสัมพุทธเจาพระนามวิปสสีผูเปนนายกของโลก ทรงรับ
ดอกไมชางนาวซึ่งมีกลิ่นเหมือนทิพยทรงดมแลว พระ
มหาวีระ ทรงดม เมื่อขาพเจากําลังเพงดูอยูในกาลนั้น
ขาพเจาประคองอัญชลี ถวายบังคมพระพุทธองคผูสูง
สุดกวาสัตวสองเทา ทําจิตองตนใหเลื่อมใส ตอนั้น
ก็เดินขึน้ ภูเขาไป ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ขาพเจา
ไดถวายดอกไมใดในกาลนั้น ดวยการถวายดอกไม
นั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้เปนผลแหงการบูชาพระ
พุทธเจา.
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๒ สลฬปุปผิกาเถรีอปทาน.
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ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติ
คําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวพิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถาเหลานี้เปน
อุทานวา
ตั้งแตขาพเจาบวชมาแลว ๒๕ พรรษา ขาพเจาไมรูสึกวาไดความสงบจิตในกาลไหน ๆ เลย ขาพเจาทําใจใหอยูใ นอํานาจไมได จึงไมไดความสงบใจ
ตอจากนั้น ขาพเจาระลึกถึงคําสอนของพระชินเจา
ได จึงถึงความสังเวช ขาพเจาอันความทุกขเปนอัน
มากถูกตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท บรรลุ
ความสิ้นตัณหาแลว ไดปฏิบตั ิคําสอนของพระพุทธ
เจาแลว วันนี้เปนราตรีที่ ๗ นับแตวันที่ขา พเจาทํา
ตัณหาใหแหงสนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺตสฺส สม ไดแกความเขาไปสงบแหง
จิต ความวา มรรคสมาธิและผลสมาธิที่เกิดแตความสงบใจ. บทวา ตโต ได
แก จากความเปนผูไมสามารถยังอํานาจจิตใหเปนไป. บทวา สเวคมาปาทึ
ความวา แมเมื่อพระศาสดายังดํารงพระชนมอยู ยังไมอาจทํากิจของบรรพชิต
ใหถึงที่สุดได ภายหลังจักใหถึงไดอยางไร ขาพเจาถึงความสังเวช คือความ
สะดุงเพราะญาณ ดังวามานี้. บทวา สริตฺวา ชินสาสน ไดแกระลึกถึง
โอวาทของพระศาสดามีอุปมาดวยเตาตาบอดเปนตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวแล.
จบ อรรถกถาอปราสามาเถรีคาถา
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๒. อุตตมาเถรีคาถา
[๔๓๑] ขาพเจาทําใจใหอยูใ นอํานาจไมได จึงไมได
ความสงบใจ ตองเขาออกจากวิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง
ขาพเจาไดเขาไปหาภิกษุ ผูมีวาจาที่ขาพเจาพึงเชื่อถือ
ได ภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือขันธ อายตนะ และ
ธาตุ แกขาพเจา ขาพเจาฟงธรรมของภิกษุณีนั้น ได
ปฏิบัติตามที่ทานพร่ําสอนขาพเจา เปนผูเอิบอิ่มดวย
ปติสุข นั่งโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘
ขาพเจาทําลายกองแหงความมืดแลว จึงเหยียดเทาออก.
จบ อุตตมาเถรีคาถา
๒. อรรถกถาอุตตมาเถรีคาถา
คาถาวา จตุกฺขตฺตุ ปฺจกฺขตตุ เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่ออุตตมา.
แมพระเถรีชื่ออุตตมาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เกิดเปนฆรทาสีในเรือนตระกูลของ
กุฎมพีคนหนึ่ง ในพระนครพันธุมดี นางเจริญวัยแลว ทํางานขวนขวายชวย
เหลือตายายของตนเลี้ยงชีพ สมัยนั้น พระเจาพันธุมราชทรงรักษาอุโบสถในวัน
เพ็ญ เวลากอนอาหารทรงใหทาน เวลาหลังอาหารเสด็จไปฟงธรรม ครั้งนั้น
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มหาชนประพฤติสมาทานองคอุโบสถในวันเพ็ญ เหมือนพระราชาทรงปฏิบัติ
ทีเดียว. คราวนั้น ทาสีนั้นไดมีความคิดนี้วา บัดนี้ ทั้งมหาราชและมหาชน
ประพฤติสมาทานองคอุโบสถ อยากระนั้นเลย เราพึงประพฤติสมาทานองค
อุโบสถในวันอุโบสถทั้งหลาย ทาสีนั้นกระทําอยูอยางนั้น รักษาอุโบสถศีล
บริสุทธิ์ดี บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ทองเที่ยวไป ๆ มาๆ อยูในสุคติทั้ง
หลายนั่นแล ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลเศรษฐี กรุงสาวัตถี รูความ
แลว ไดฟงธรรมในสํานักของพระเถรีปฏาจารา เริ่มเจริญวิปสสนา ไมอาจ
ใหวิปสสนานั้นถึงที่สุดได พระปฏาจาราเถรีทราบอาจาระจิตของเธอ จึงไดให
โอวาทเธอตั้งอยูในโอวาทของพระเถรีนั้น ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในพระนครพันธุมดี มีกษัตริยพระนามวา
พันธุมะ ในวันเพ็ญทาวเธอทรงรักษาอุโบสถศีล สมัย
นั้น ขาพเจาเปนกุมภทาสีอยูในพระนครนั้น ในกาล
นั้น เห็นเสนาพรอมดวยพระราชา จึงคิดอยางนี้วา
แมพระราชาก็ยังทรงละราชสมบัติมารักษาอุโบสถศีล
กรรมนั้นตองมีผลแน หมูชนจึงเบิกบานใจ ขาพเจา
พิจารณาทุคติและความเปนคนยากจน โดยแยบคาย
ทําใจใหราเริงแลวรักษาอุโบสถศีล ขาพเจารักษา
อุโบสถศีลในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา เพราะ
ธรรมที่ทําไวดีนั้น ขาพเจาไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส
วิมานที่บุญกรรมสรางใหขาพเจาอยางสวยงามในดาว
ดึงสนั้น สูงขึ้นไปเบื้องบนโยชนหนึ่ง ประกอบดวย
เรือนยอดอันประเสริฐ มีที่นั่งใหญประดับไวอยางดี
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๑ เอกโปสถิกาเถรีอปทาน.
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อัปสรแสนนางตางบํารุงบําเรอขาพเจาอยูทุกเมื่อ
ขาพเจารุงโรจนเกินเทพเหลาอื่นในกาลทั้งปวง ไดเปน
มเหสีของเทวราช ๖๔ องค ไดเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๖๓ องค ขาพเจามีวรรณะดังวรรณะแหง
ทอง ทองเที่ยวไปในภพทั้งหลาย เปนผูประเสริฐใน
ที่ทั้งปวง นี้เปนผลแหงอุโบสลศีล. ขาพเจาไดยานชาง
ยานมา ยานรถ และวอทั้งปวงนี้ นี้เปนผลแหง
อุโบสถศีล. ภาชนะทอง เงิน แกวผลึกและปทมราค
ขาพเจาไดทุกอยาง ผาไหม ผาขนสัตว ผาเปลือกไม
ผาฝาย และผาที่มีราคามาก ขาพเจาไดทุกอยาง ขาว
น้ํา ของเคี้ยว ผาและเสนาสนะ ขาพเจาไดทุกอยาง
นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล. ของหอมอยางดี ดอกไม จุรณ
เครื่องลูบไล ขาพเจาไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล. เรือนยอด ปราสาท มณฑป เรือนโลนและถ้ํา
ขาพเจาไดทุกอยาง นี้เปนผลแหงอุโบสถศีล. ขาพเจา
เกิดได ๗ ปก็บวชเปนบรรพชิต บวชไมถึงครึ่งเดือน
ก็ไดบรรลุพระอรหัต ขาพเจาเผากิเลสแลว ถอนภพ
ทั้งหมดขึ้นแลว อาสวะทุกอยางหมดสิ้นแลว บัดนี้
ภพใหมมิไดมี ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ ขาพเจาทํา
กรรมใดไวในกาลนั้น ดวยกรรมนั้น ขาพเจาไมรูจัก
ทุคติ นีเ้ ปนผลแหงอุโบสถศีล. ขาพเจาเผากิเลสแลว
ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 82

ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถาเหลานี้
เปนอุทานวา
ขาพเจาทําใจใหอยูในอํานาจไมได จึงไมได
ความสงบใจ ตองเขาออกจากวิหาร ๔ ครัง้ ๕ ครั้ง
ขาพเจาไดเขาไปหาภิกษุณีผูมวี าจาที่ขาพเจาพึงเชื่อถือ
ได ภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือ ขันธ อายตนะและ
ธาตุแกขาพเจา ขาพเจาฟงธรรมของภิกษุณีนั้น ได
ปฏิบตั ิตามที่ทานพร่ําสอน ขาพเจาเปนผูเอิบอิ่มดวย
ปติสุข นั่งโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน ในวันที่ ๘
ขาพเจาทําลายกองแหงความมืดแลว จึงเหยียดเทาออก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สา ภิกขฺ ุนึ อุปาคจฺฉึ ยา เม
สทฺธายิกา อหุ ความวา ภิกษุณีใดเปนผูอันขาพเจาพึงเชื่อ คือมีวาจานา
เชื่อ ขาพเจานั้นเขาไปใกล คือเขาไปหาภิกษุณีนั้น ทานกลาวหมายถึงพระ
ปฏาจาราเถรี ปาฐะวา สา ภิกฺขุนี อุปคจฺฉิ ยา เม สาธยิกา ดังนี้ก็มี
บาง ความวา ภิกษุณีใดทําประโยชนของตนใหสําเร็จแกขาพเจา ภิกษุณีนั้น
คือ พระปฏาจาราเถรีไดเขาไปหาขาพเจาเพื่ออนุเคราะห. บทวา สา เม
ธมฺมมเทเสสิ ขนฺธายตนธาตุโย ความวา พระปฏาจาราเถรีนั้นเมื่อแสดง
จําแนกขันธเปนตนวา เหลานี้ขันธ ๕ เหลานี้อายตนะ ๑๒ เหลานี้ธาตุ ๑๘
ไดแสดงธรรมแกขาพเจา.
บทวา ตสฺสา ธมฺม สุณิตฺวาน ความวา ฟงธรรมเรื่องวิปสสนา
อันละเอียดสุขุม ที่แสดงใหถึงอริยมรรคมีการจําแนกขันธเปนตน เปนเบื้อง
ตน ในสํานักของพระเถรีผูบรรลุปฏิสัมภิทานั้น. บทวา ยถา ม อนุสาสิ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 83

สา ความวา ตามที่พระเถรีนั้นพร่ําสอนคือกลาวสอนขาพเจา เมื่อปฏิบัติ
อยางนั้น ขาพเจาไดยังการปฏิบัติใหถึงที่สุด นั่งโดยบัลลังกเดียวตลอด ๗ วัน.
นามวาอยางไร. ตอบวา บทวา ปติสุขสมปฺปตา ไดแก เปนผูพรอม
เพรียงดวยปติสุขซึ่งสําเร็จดวยฌาน. บทวา อฏมิยา ปาเท ปสาเรสึ
ตโมกฺขนฺธ ปทาลย ความวา ทําลายกองโมหะไมใหเหลือดวยอรหัตมรรค
ทําลายบัลลังกเหยียดเทาออกแลวในวันที่ ๘, ก็การเปลงอุทานนี้แหละ เปนการ
พยากรณพระอรหัตผลของพระเถรีนั้น.
จบ อรรถกถาอุตตมาเถรีคาถา
๓. อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา
[๔๓๒] โพชฌงค ๗ ประการเหลานี้ เปนบรรดา
แหงการบรรลุพระนิพพาน ขาพเจาเจริญแลวทั้งหมด
ตามทีพ่ ระพุทธเจาทรงแสดงไวขาพเจาไดสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติ ตามปรารถนา ขาพเจาเปน
ธิดาเกิดแตพระอุระของพระพุทธเจา ยินดียิ่งแลวใน
พระนิพพานทุกเมื่อ กามทั้งปวงทั้งเปนของทิพยและ
ของมนุษย ขาพเจาตัดขาดแลว ชาติสงสารขาดสิ้น
แลว บัดนี้ภพใหมมิไดมี.
จบ อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา
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๓. อรรถกถาอัญญตราอุตตมาเถรีคาถา
คาถาวา เย อิเม สตฺต โพชฺฌงฺคา เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่ออุตตมาอีกองคหนึ่ง.
แมพระเถรีชื่ออุตตมาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนานวาวิปสสี บังเกิดเปนกุลทาสี ในพระนคร
พันธุมดี วันหนึ่งกุลทาสีนั้นเห็นพระเถระขีณาสพองคหนึ่ง ผูเปนสาวกของ
พระศาสดาเที่ยวบิณฑบาตอยู มีใจเลื่อมใสไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น ดวยบุญ
กรรมนั้น นางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้
เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาลตระกูลหนึ่งในโกศลชนบท รูความแลวฟง
ธรรมในสํานักของพระศาสดาผูเสด็จจาริกไปในชนบท ไดศรัทธา บวชไม
นานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ขาพเจาเปน กุมภทาสี อยูในพระนคร พันธุมดี
ขาพเจาถือเอาขนมตมสวนของขาพเจาไปที่ทาน้ํา ได
พบสมณะผูมีจิตสงบ มีใจเปนสมาธิที่หนทาง มีจิต
เลื่อมใส ดีใจ ไดถวายขนมตม ๓ ชิ้น เพราะกรรม
ที่ทําไวดีนั้น และดวยความตั้งใจแนวแน ขาพเจาไม
ไดไปสูวินิบาตเลยตลอดเวลา ๒๙ กัป ขาพเจาทํา
สมบัตแิ ลวไดเสวยสมบัตินั้นทุกอยาง ขาพเจาถวาย
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๓ โมทกทายิกาเถรีอปทาน.
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ขนมตม ๓ ชิ้นแลวไดบรรลุอจลบท ขาพเจาเผากิเลส
แลว ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา
แลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถาเหลานี้
เปนอุทานวา
โพฌงค ๗ ประการเหลานี้เปนบรรดาแหงการ
บรรลุพระนิพพาน ขาพเจาเจริญแลวทั้งหมด ตามที่
พระพุทธเจาทรงแสดงไว ขาพเจาไดสุญญตสมาบัติ
และอนิมิตตสมาบัติตามปรารถนา ขาพเจาเปนธิดา
เกิดแตพระอุระของพระพุทธเจา ยินดียิ่งแลวในพระนิพพานทุกเมื่อ กามทั้งปวงทั้งเปนของทิพยและของ
มนุษย ขาพเจาตัดขาดแลว ชาติสงสารขาดสิ้นแลว
บัดนี้ภพใหมมิไดมี.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สฺุตสฺสานิมิตฺตสฺส ลาภินีห
ยทิจฺฉก ความวา ขาพเจาไดสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติ ดังที่ปรารถนา
อธิบายในขอนั้นวา ขาพเจาปรารถนาจะเขาสมาบัติใด ๆ ในทีใ่ ด ๆ ขาพเจา
ยอมเขาสมาบัตินั้น ๆ ในที่นั้น ๆ ในกาลนั้น ๆ อยู แมถึงจะเกิดผลทั้งสามมี
สุญญตะเปนตนของมรรคใดมรรคหนึ่งที่มีชื่อวาสุญญตะและอัปปณิหิตะเปนตน
ก็จริง ถึงอยางนั้น พระเถรีองคนี้ก็เขาสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติเทานั้น
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาววา สฺุตสฺสานิมิตฺตสฺส ลาภินหี  ยทิจฉฺ ก
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ดังนี้ อีกอยางหนึ่ง คํานี้ทานกลาวตามที่เปนไปโดยมาก อาจารยบางทาน
กลาววา นั่นเปนเพียงชี้แจง.
บทวา เย ทิพฺพา เย จ มานุสา ความวา วัตถุกามทั้งที่นับ
เนื่องในเทวโลกทั้งที่นับเนื่องในมนุษยโลกเหลานั้นทั้งหมด ขาพเจาตัดขาด
โดยชอบทีเดียว ดวยการละฉันทราคะที่เกี่ยวเกาะวัตถุกามนั้น คือทําใหไม
ควรบริโภค ดังที่ตรัสไววา ดูกอนอาวุโส ภิกษุขีณาสพไมควรบริโภคกาม
ทั้งหลาย เหมือนเมื่อเปนคฤหัสถในกาลกอน คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลว.
จบ อรรถกถาอัญญตราอุตตมาเถรีคาถา
๔. ทันติกาเถรีคาถา
[๔๓๓] ขาพเจาออกจากที่พักกลางวันบนภูเขา
คิชกูฌฏ ไดเห็นชางลงสูแมน้ําแลวขึ้นจากแมน้ําที่ฝง
นที นายหัตถาจารยถือขอใหสญ
ั ญาวา จงใหเทา ชาง
ไดเหยียดเทาออก นายหัตถาจารยก็ขึ้นชาง ขาพเจา
เห็นชางที่ไมเคยไดรับการฝก เมื่อไดรับการฝกแลวก็
อยูใ นอํานาจของพวกมนุษย หลังจากเห็นชางนั้น
ขาพเจาเขาปาทําจิตใหเปนสมาธิ เพราะกิรยิ าของ
ชางนัน้ เปนเหตุ.
จบ ทันติกาเถรีคาถา
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๔. อรรถกถาทันติกาเถรีคาถา
คาถาวา ทิวาวิหารา นิกขฺ มฺม เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อทันติกา.
แมพระเถรีชื่อทันติกาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอนๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ เกิดใน
กําเนิดกินนรที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ในเวลาที่วางพระพุทธเจา วันหนึ่งกินรี
นั้นเที่ยวเลนกับเหลากินนร ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งนั่งอยูที่โคนไม
แหงหนึ่ง พอเห็นก็มีใจเลื่อมใส เขาไปหาบูชาดวยดอกสาละ ไหวแลวหลีกไป
ดวยบุญกรรมนั้น เธอทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในเรือนพราหมณผูเปนปุโรหิตของพระเจาโกศล กรุงสาวัตถี
รูความแลวเปนอุบาสิกาไดศรัทธาในกาลรับพระเชตวัน ภายหลังบวชในสํานัก
ของพระมหาปชาบดีโคตมี อยูในกรุงราชคฤห วันหนึ่งฉันอาหารแลวขึ้นเขา
คิชฌกูฏ นั่งพักกลางวันเห็นชางเหยียดเทาเพื่อใหคนขี่ชางขึ้น ทําเรื่องนั้นแหละ
ใหเปนอารมณ เจริญวิปส สนา ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้ง
หลาย เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ขาพเจาเปนกินรีอยูที่ฝงแมน้ําจันทภาคา ใน
กาลนัน้ ขาพเจาไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจาผูปราศจาก
ธุลี ผูอ ันใคร ๆ ใหแพไมได ขาพเจามีจิตเลื่อมใส
ดีใจ ปลื้มใจ กระทําอัญชลี ถือเอาดอกสาละบูชาพระ
สยัมภู ดวยธรรมที่ทําดีนั้น และดวยความตั้งใจมั่น
ขาพเจาละรางกินรี ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ขาพเจา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๖ นฬมาลิการตรีอปทาน.
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ไดเปนมเหสีของเทวราช ๓๖ องค สิ่งที่ใจปรารถนา
บังเกิดแกขาพเจาตามที่ปรารถนา ขาพเจาไดเปน
มเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๑๐ องค ขาพเจาเปนผู
สรางสรรคตนเองทองเที่ยวไปในภพทั้งหลาย ขาพเจามีบญ
ุ กุศลไดบวชเปนบรรพชิต วันนี้ขา พเจาเปน
ปูชารหบุคคลในศาสนาของพระศากยบุตร วันนีข้ าพเจามีใจบริสุทธิ์ ปราศจากใจชั่วชา มีอาสวะทั้งปวง
หมดสิน้ แลว บัดนีภ้ พใหมมิไดมี ในกัปที่ ๙๔ แตภัทรกัปนี้ ขาพเจาไดบูชาพระพุทธะใด ดวยพุทธบูชา
นั้น ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้เปนผลแหงการบูชาดวย
ดอกสาละ ขาพเจาเผากิเลสแลว ฯลฯ ขาพเจาได
ปฏิบัตคิ ําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาการปฏิบัติของตน เกิดปติโสมนัส ได
กลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาออกจากที่พักกลางวันบนภูเขาคิชฌกูฏ
ไดเห็นชางลงสูแมน้ําแลวขึ้นจากแมน้ํา ที่ฝงนที นาย
หัตถาจารยถือขอใหสัญญาวา จงใหเทา ชางไดเหยียด
เทาออก นายหัตถาจารยก็ขึ้นชาง ขาพเจาเห็นชางที่
ไมเคยไดรับการฝก เมือ่ ไดรับการฝกแลว ก็อยูใ น
อํานาจของพวกมนุษย หลังจากเห็นชางนั้น ขาพเจา
เขาปาทําจิตใหเปนสมาธิ เพราะกิริยาของชางนั้น
เปนเหตุ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาค โอคาหมุตฺติณฺณ ความวา
ชางทําการลงคือลงในแนน้ําแลวขึ้นจากแมน้ํานั้น. อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา
โอคยฺห อุตตฺ ิณฺณ ลงแลวขึ้น ดังนี้ ม อักษรทําหนาที่เชื่อมบท. บทวา
นทีตีรมฺหิ อทฺทส ความวา ไดเห็นที่ฝงแหงแมน้ําจันทภาคา.
บทวา ปุรโิ ส เปนตนที่กลาวเพื่อแสดงความนี้วา ทําอะไร.
บาทคาถาวา เทหิ ปาทนฺติ ยาจติ ในคาถานั้น ความรา ใหสัญญาเหยียด
เทาเพื่อขึ้นหลัง วาจงใหเทา ก็ผูใหสญ
ั ญาตามที่ฝกกัน ไว ทานกลาวในที่นี้วา
ยาจติ.
บทวา ทิสฺวา อทนฺต ทมิต ความวา ตามปกติชางที่ไมเคยฝก
มากอน บัดนี้ไดรับการฝกที่นายหัตถาจารยฝกดวยการศึกษาสําหรับชาง
ประกอบความวา ฝกเชนไรจึงอยูในอํานาจของมนุษยทั้งหลาย เห็นชางที่พวก
มนุษยบังคับนั้น ๆ. บทวา ขลุ ในบทวา ตโต จิตฺต สมาเธสึ ขลุ
ตาย วน คตา เปนนิบาตลงในอรรถหามความอื่น ความวา หลังจากนั้น
คือจากที่เห็นชาง ขาพเจาไปยังวนะคือปา ทําจิตใหเปนสมาธิทีเดียว ดวย
กิริยาของชางนั้นเปนเหตุอยางไร ขาพเจาคิดวา ชางแมนี้ชื่อวาเปนดิรัจฉาน
ยังถึงการฝกดวยความสามารถของผูฝกชางได เหตุไรจิตของเราผูเปนมนุษย
จึงจักไมถึงการฝก ดวยความสามารถของพระศาสดาผูฝกคนเลา ดังนี้ เกิด
ความสังเวชเจริญวิปสสนา ทําจิตของขาพเจาใหเปนสมาธิดวยอรหัตมรรคสมาธิ
คือทํากิเลสใหสิ้นไปโดยประการทั้งปวงดวยสมาธิอันแนวแน.
จบ อรรถกถาทันติกาเถรีคาถา
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๕. อุพพิริเถรีคาถา
พระศาสดาตรัสถามวา
[๔๓๔] แนะอุพพิริ เธอคร่ําครวญอยูในปาวาลูกชีวา
เอย เธอจงรูจักตน ธิดาของเธอที่มีชื่อวา ชีวา ทั้งหมด
มีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ถูกเผาอยูในปาชานี้ บรรดา
ธิดาเหลานั้น เธอเศราโศกถึงธิดาคนไหน.
นางอุพพิริทูลวา
ลูกศรคือความโศกที่เห็นไดยาก เสียบอยูแ ลวใน
หทัยของขาพระองค ขาพระองคถอนขึ้นไดแลว ขาพระองคบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของขาพระองค
ผูถูกความโศกครอบงําไดแลว วันนี้ขาพระองคถอน
ลูกศรคือความโศกขึ้นแลว หมดความอยาก ดับรอบ
แลว ขาพระองคเขาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาผูเปนนัก
ปราชญกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ วาเปนสรณะ.
จบ อุพพิริเถรีคาถา
๕. อรรถกถาอุพพิริเถรีคาถา
คาถาวา อมฺม ชีวา เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่ออุพพิริ.
แมพระเถรีชื่ออุพพิรินี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
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พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ เกิดในเรือนแหงตระกูลในพระนครหังสวดี รูค วามแลว วันหนึ่งเมื่อบิดามารดาไปเรือนอื่นเพื่อรวมงานมงคล
ตนเองไมมีเพื่อนถูกละไวในเรือน ในเวลาใกลภิกขาจารแลว เห็นพระเถระขีณาสพองคหนึ่ง ซึ่งเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจา เดินเขามาใกลประตูเรือน
ประสงคจะถวายภิกษาจึงกลาววา นิมนตทานเขามาในที่นี้เจาขา เมื่อพระเถระ
เขาเรือนแลว ไหวพระเถระดวยเบญจางคประดิษฐ ไดปูลาดอาสนะดวยพรม
ที่ทําดวยขนแกะเปนตนถวาย พระเถระนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว นางรับบาตรใส
บิณฑบาตจนเต็มแลววางในมือพระเถระ พระเถระอนุโมทนาแลวหลีกไป ดวย
บุญกรรมนั้น นางเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส เสวยทิพยสมบัติโอฬารในดาวดึงสนั้นจนตลอดอายุ จุติจากดาวดึงสนั้นทองเที่ยวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายเทา
นั้น ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล กรุงสาวัตถี ไดนาม
วา อุพพิริ เปนหญิงมีรูปงามนาทัศนานาเลื่อมใส เมื่อเจริญวัยแลว นาง
ถูกนําไปสูพระตําหนักสวนพระองคของพระเจาโกศล ลวงไป ๒-๓ ป ไดธิดา
คนหนึ่ง ญาติพี่นองทั้งหลายไปตั้งชื่อธิดานั้นวา ชีวา พระเจาโกศลทอด
พระเนตรเห็นธิดาของนาง ทรงมีพระทัยยินดี ไดพระราชทานอภิเษกดวย
แผนดินมีพืชอุดม แตธิดาของนางไดตายเสีย ในเวลาที่เที่ยววิ่งไปวิ่งมาได
มารดาไปปาชาที่เขาเอารางของธิดาไปทิ้ง คร่ําครวญอยูทุกวัน.
วันหนึ่ง นางไปเฝาพระศาสดาถวายบังคมแลว นั่งอยูหนอยหนึ่ง ก็
ไปยืนที่ฝงแมน้ําอจิรวดีคร่ําครวญถึงลูก พระศาสดาทรงเห็นดังนั้น ประทับนั่ง
ในพระคันธกุฏิอยางเดิมนั่นเอง แสดงพระองคตรัสถามวา เธอบนเพอเพราะ
เหตุไร นางกราบทูลวา บนเพอถึงลูกสาวของขาพระองคพระเจาขา พระศาสดา
ตรัสวา ที่ปาชานี้เขาเผาลูกสาวของเธอประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน บรรดาลูกสาว
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เหลานั้น เธอบนเพอถึงคนไหน ดังนี้แลว ทรงแสดงที่เผาศพของลูกสาว
เหลานั้น ตรงนั้น ๆ แลวตรัสพระคาถาครึ่งวา
แนะอุพพิริ เธอคร่ําครวญอยูในปาวา ลูก
ชีวาเอย เธอจงรูจักตน ธิดาของเธอที่มีชื่อวาชีวา ทั้ง
หมดมีประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ถูกเผาอยูในปาชานี้
บรรดาธิดาเหลานั้น เธอเศราโศกถึงธิดาคนไหน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อมฺม ชีวา เปนคําเรียกธิดาตามชื่อ
ที่ใกลเคียงมารดา อนึ่งคํานี้เปนคําแสดงอาการบนเพอของนาง. บทวา วนมฺหิ
กนฺทสิ แปลวา คร่ําครวญอยูกลางปา. บทวา อตฺตาน อธิคจฺฉ อุพฺพิริ
ความวา แนะอุพพิริ เธอจงรูจัก คือจงรูตามความเปนจริง ซึ่งตัวของเธอ
นั่นแหละกอน. บทวา จุลฺลาสีติสหสฺสานิ แปลวา แปดหมื่นสี่พัน.
บทวา สพฺพา ชีวสนามิกา ความวา ธิดาเหลานั้นแมทั้งหมด มีชื่อ
เหมือนกันวา ชีวา. บทวา เอตมฺหาฬาหเน ทฑฺฒา แปลวา เผาในปา
ชานี้. บทวา ตาส กมนุโสจสิ ความวา บรรดาธิดาประมาณ ๘๔,๐๐๐
คนที่มีชื่อวาชีวาเหลานั้นเธอเศราโศก คือถึงความเศราโศกถึงคนไหน เมื่อ
พระศาสดาทรงแสดงพระธรรมอยางนี้ดวยประการฉะนี้แลว นางสงญาณไป
ตามกระแสพระเทศนาปรารภวิปสสนา ดวยความไพเราะแหงเทศนาของพระศาสดา และดวยความสมบูรณแหงเหตุของตน นางยืนอยูอยางนั้นแหละ
ขวนขวายวิปสสนา ตัง้ อยูในพระอรหัต ซึ่งเปนผลเลิศตามลําดับมรรค
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไดในอปทานวา
ในกาลนั้น ขาพเจาเปนชางกรองดอกไมอยูใน
พระนครหังสวดี บิดามารดาของขาพเจาทานไปทํางาน
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๔ เอกาสนทายิกาเถรีอปทาน.
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ขาพเจาไดเห็นพระสมณะกําลังเดินไปตามถนนในเวลา
เที่ยงวัน ขาพเจาไดปูลาดอาสนะไว ครั้นปูลาดอาสนะ
ดวยผาที่ทําดวยขนแกะอันวิจิตรเปนตนแลวมีจิตเลื่อม
ใส ดีใจ ไดกลาวคํานี้วา ภูมภิ าครอนแรง แกกลา
เวลาเที่ยงวัน ลมก็ไมพัด และเวลานี้ก็จวนจะเลยเวลา
แลว ขาแตพระมหามุนี อาสนะนี้ดิฉันปูลาดถวายแด
ทาน ขอทานไดโปรดอนุเคราะหนั่งบนอาสนะของ
ดิฉันเถิด พระสมณะผูฝกตนดีแลว มีใจบริสุทธิ์ ได
นั่งบนอาสนะนั้น ขาพเจารับบาตรของทานแลว ได
ถวายบิณฑบาตตามที่หุงตมไว เพราะกรรมที่ทําไวดีนั้น
และเพราะความตั้งใจอยางแนวแน ขาพเจาละราง
มนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส วิมานที่บุญกรรม
สรางไวใหขาพเจานัน้ สวยงาม สูง ๖๐ โยชน กวาง
๓๐ โยชน ไดสรางขึ้นอยางดีเพราะการถวายอาสนะ
บัลลังกของขาพเจามีหลายอยาง ตาง ๆ ชนิด สําเร็จ
ดวยทองก็มี ดวยแกวมณีก็มี ดวยแกวผลึกก็มี ดวย
แกวปทมราคก็มี บัลลังกของขาพเจาปูลาดดวยนวม
ก็มี ดวยผาลาดอันวิจิตรดวยรูปราชสีหและเสือโครง
เปนตนก็มี ดวยผาลาดทอดวยไหม ประดับแกวอัน
วิจิตรก็มี ดวยเครื่องลาดมีขนสัตวขางบนดานเดียวก็มี
เมื่อใดขาพเจาตองการจะเดินทาง เมื่อนั้นขาพเจา
เพรียบพรอมดวยการรื่นเริงสนุกสนานไปยังที่ที่ขาพเจา
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ปรารถนา พรอมดวยบัลลังกอันประเสริฐ ขาพเจา
ไดเปนมเหสีของเทวราช ๘๐ องค เปนมเหสีของพระ
เจาจักรพรรดิ ๗๐ องค เมื่อขาพเจายังทองเที่ยวอยูใน
ภพนอยภพใหญ ไดโภคะมากมาย ขาพเจาไมบกพรอง
โภคะเลย นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว ขาพเจา
ทองเทีย่ วไปแตในสองภพ คือเทวโลกและมนุษยโลก
ภพอื่น ๆ ขาพเจาไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะผืน
เดียว ขาพเจาเกิดแตในสองตระกูล คือตระกูลกษัตริย
และตระกูลพราหมณ ขาพเจาเกิดในตระกูลสูงทุก ๆ
ภพ นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว ความโทมนัสที่
ทําจิตของขาพเจาใหเรารอนขาพเจาไมรูจัก ความเปน
ผูไมมีวรรณะ ขาพเจาก็ไมรูจัก นี้เปนผลแหงอาสนะ
ผืนเดียว พี่เลี้ยงนางนมตางก็บํารุงขาพเจา หญิงคอม
และเด็กรับใชมีมาก ขาพเจาจากคนหนึ่งไปยังอีกคน
หนึ่ง นีเ้ ปนผลแหงอาสนะผืนเดียว พี่เลี้ยงนางนม
พวกหนึ่งใหขาพเจาอาบน้ํา พวกหนึ่งใหรบั ประทาน
ขาว พวกหนึ่งประดับตกแตงขาพเจา พวกหนึ่งคอย
ทําใหขา พเจายินดีทุกเมื่อ พวกหนึ่งไลทาของหอม
นี้เปนผลแหงอาสนะผืนเดียว เมื่อขาพเจาอยูในมณฑป
ก็ตาม ที่โคนไมก็ตาม ในเรือนวางก็ตาม บัลลังกดัง
จะรูความดําริของขาพเจา ยอมปรากฏขึ้น นี้เปน
อัตภาพสุดทายของขาพเจา ภพหลังกําลังเปนไป
แมวันนีข้ าพเจาก็ไดสละราชสมบัติบวชเปนบรรพชิต
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ในแสนกัปแตภัทรกัปนี้ ขาพเจาไดใหทานใดในกาล
นั้น ดวยทานนั้น ขาพเจาไมรจู ักทุคติ นี้เปนผลแหง
อาสนะผืนเดียว ขาพเจาเผากิเลสแลว ถอนภพทั้ง
หลายขึ้นหมดแลว ขาพเจาตัดกิเลสเครื่องผูกพัน
เหมือนชางพังตัดเชือก เปนผูไมมีอาสวะอยู การมา
เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา เปนการมาดี
แลวหนอ ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดปฏิบัติคํา
สอนของพระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพเจาทํา
ใหแจงแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจา
แลว.
ครั้นตั้งอยูในพระอรหัตแลว เมื่อประกาศคุณวิเศษที่ตนบรรลุ ไดกลาวสอง
คาถาเหลานี้วา
ลูกศรคือความโศกที่เห็นไดยาก เสียบอยูแลว
ในหทัยของขาพระองค ขาพระองคถอนขึ้นไดแลว
ขาพระองคบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของขาพระองคผถู ูกความโศกครอบงําไดแลว วันนีข้ าพระองค
ถอนลูกศรคือความโศกขึ้นแลว หมดความอยาก ดับ
รอบแลว ขาพระองคเขาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจาผูเปน
มักปราชญ กับทัง้ พระธรรมและพระสงฆ วาเปน
สรณะ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อพฺพุหิ วต เม สลฺล ทุทฺทส
ททยนิสฺสิต ความวา ขาพระองคไดถอนขึ้นแลวหนอ คือไดนําออกแลว
หนอ ซึ่งความโศกและความยาก ที่ไดชื่อวา สัลละ ลูกศร เพราะใหเกิด
ความเบียดเบียน เพราะถอนออกไปไดยาก และเพราะแทงอยูในภายในที่เห็น
โดยแนนอนไดยาก เพราะมิไดสั่งสมกุศลสมภารไว ที่เสียบอยูในใจของของขาพระองค. บทวา ย เม โสกปเรตาย ประกอบความวา เพราะขาพระองค
ไดบรรเทา คือนําออกโดยไมเหลือ ซึ่งความเศราโศกถึงธิดาของขาพระองค
ผูถูกความโศกครอบงําแลว ฉะนั้น ขาพระองคจึงถอนลูกศรคือความโศกที่
เสียบอยูในหทัยของขาพระองคไดแลว.
บทวา สาชฺช อพฺพูฬฺหสลฺลาห ความวา วันนี้ ขาพระองคนั้น
ไดถอนลูกศรคือความอยากขึ้นได โดยประการทั้งปวงแลว เพราะเหตุนั้นแหละ
จึงเปนผูหมดความอยาก ดับรอบแลว. บทวา มุนึ ความวา ขาพระองค
เขาถึง คือเขาไปใกลดวย รูดวย เสพดวย ซึ่งพระพุทธเจาผูสัพพัญูดวย
ซึ่งโลกุตรธรรม ๙ อยาง จําแนกเปนมรรค ผล และนิพพาน ที่พระพุทธเจา
พระองคนั้นทรงแสดงไวดวย ซึ่งพระสงฆกลาวคือหมูพระอริยบุคคล ๘ ผู
ดํารงอยูในโลกุตรธรรมนั้นดวย วาเปนสรณะ คือเปนที่ตานทาน เปนที่
เรน เปนที่พึ่ง เพราะประกอบดวยพระรัตนตรัยที่ยอดเยี่ยมเหลานั้น และ
เพราะทําวัฏฏทุกขทั้งสิ้นใหพินาศ.
จบ อรรถกถาอุพพิริเถรีคาถา
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๖. สุกกาเถรีคาถา
[๔๓๕] พวกมนุษยใน กรุงราชคฤหเหลานี้ทํา
อะไรกัน มัวดื่มน้าํ ผึ้งดีดนิ้วมืออยู ไมเขไปหาพระ
สุกกาเถรี ผูแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจากันเลย
เหมือนชนเหลาอื่นผูมีปญญา ยอมดื่มคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจานั้น ซึง่ เปนธรรมไมนํากลับหลัง เปน
ธรรมทําผูฟงใหชุมชื่น มีโอชะ เหมือนคนเดินทาง
ไกล ดืม่ น้ําฝนฉะนั้น. พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธิ์
ปราศจากราคะ มีจิตตั้งมั่นชนะมารพรอมทั้งพาหนะ
ทรงไวซึงรางกายอันมีในที่สุด.
จบ สุกกาเถรีคาถา
๖. อรรถกถาสุกกาเถรีคาถา
คาถาวา กึ เม กตา ราชคเห เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อสุกกา.
แมพระเถรีชื่อสุกกาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอนๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาลแหง
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี เกิดในเรือนตระกูลในพระนครพันธุมดี
รูความแลวไปวิหารกับอุบาสิกาทั้งหลาย ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา
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ไดศรัทธาบวชแลวไดเปนพหูสูต ทรงธรรม มีปฏิภาณ เธอประพฤติพรหมจรรยในที่นนั้ หลายพันป ตายอยางปุถุชนนั่นเอง บังเกิดในสวรรคชั้นดุสติ .
เธอรักษาศีลในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ๓ พระองคอยางนี้
คือกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี แมแหงพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาสิขี แมแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาเวสสภูก็เหมือนกัน ได
เปนพหูสูต ทรงธรรม เธอบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
กกุสันธะ โกนาคมนะ และกัสสปะ ไดเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ เปนธรรมกถึก
เหมือนกัน.
เธอสั่งสมบุญเปนอันมากในภพนั้น ๆ ดวยประการฉะนี้ ทองเที่ยวอยู
ในสุคติภูมิทั้งหลายเทานั้น ในพุทธุปปาทกาลนี้เกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล
กรุงราชคฤห ไดนามวา สุกกา เธอรูความแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกาใน
คราวพระศาสดาเสด็จเขาพระราชนิเวศน ตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระธัมมทินนาเถรี เกิดความสังเวช บวชในสํานักของพระธัมมทินนาเถรีนั้นเอง
เจริญวิปสสนา ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในกัปที่ ๙๑ แตภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาผูเปนนายก
ของโลก พระนามวาวิปสสีมีพระเนตรงาม ทรงเห็นแจง
ซึ่งธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้นแลว ครั้งนัน้ ขาพเจา
เกิดในตระกูลหนึ่งในพระนครพันธุมดีไดฟงธรรมของ
พระมุนีแลวบวชเปนภิกษุณี เปนพหูสูต ทรงธรรม
มีปฏิภาณ กลาวธรรมกถาไพเราะ ปฏิบัตติ ามพระพุทธศาสนา ครั้งนั้น ขาพเจาแสดงธรรมกถา เพื่อ
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๕ สุกกาเถรีอปทาน.
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ประโยชนแกชุมชนทุกเมื่อ ขาพเจาเคลื่อนจากอัตภาพนัน้ แลว เกิดในสวรรคชนั้ ดุสิต เปนเทพธิดามี
ยศ ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระนาม
วาสุขี มีรัศมีดังไฟ งามสงาอยูในโลกดวยยศ ประเสริฐกวาเหลาบัณฑิต เสด็จอุบัติขึ้นแลว แมในครั้ง
นั้น ขาพเจาบวชแลว เปนผูฉลาดในพระพุทธศาสนา
ยังพระพุทธพจนใหกระจาง แลวเคลื่อนจากอัตภาพ
แมนั้นไปสวรรคชั้นไตรทิพย ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัป
นี้ พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวา
เวสสภู ผูมีธรรมดังวายานใหญ เสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว
แมในครั้งนั้น ขาพเจาก็เปนเหมือนอยางกอนนั้นแล
บวชแลวเปนผูทรงธรรม ยังพระพุทธศาสนาใหกระจางแลว ไปเมืองสวรรคที่นารื่นรมย ไดเสวยความ
สุขมาก ในภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารผูอุดมพระนามวา
กกุสันธะ ผูเปนสรณะของนรชน เสด็จอุบตั ิขึ้นแลว
แมในครั้งนั้น ขาพเจาก็เปนเหมือนอยางกอนนั้นแล
บวชแลวยัง พระพุทธศาสนาใหกระจางจนตลอดชีวิต
เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลว ไดไปสูสวรรคชั้นไตรทศ
เหมือนอยางไปที่อยูของตน ในภัทรกัปนี้แล พระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก พระนามวาโกนาคมนะ
ผูประเสริฐกวาเหลาบัณฑิต สูงสุดกวาสรรพสัตวเสด็จ
อุบัติขนึ้ แลว แมในครั้งนั้น ขาพเจาก็บวชในศาสนา
ของพระองคผูคงที่ เปนพหูสูต ทรงธรรม ยังพระ-
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พุทธศาสนาใหกระจาง ในภัทรกัปนี้เหมือนกันพระมุนี
ผูสูงสุดพระนามวากัสสปะ ผูเปนสรณะแหงสัตวโลก
ไมมีขาศึก ถึงที่สุดแหงมรณะ เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ขาพเจาบวชในศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงเปน
ปราชญของนรชนแมพระองคนั้น ศึกษาพระสัทธรรม
แลวชํานาญในปริปุจฉา ขาแตพระมหามุนี ขาพเจา
มีศีลงาม มีความละอาย ฉลาดในไตรสิกขา แสดง
ธรรมกถามากจนตลอดชีวิต ดวยวิบากแหงกรรมนั้น
และดวยความตั้งใจอันแนวแน ขาพเจาละรางกาย
มนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส ในภพหลังครั้งนี้
ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีที่มั่งคั่ง สั่งสมรัตนะไว
มาก. ในกรุงราชคฤหอันอุดม เมื่อพระผูเปนนายก
ของโลกอันภิกษุขณ
ี าสพพันหนึ่งเปนบริวารสรรเสริญ
แลว เสด็จเขากรุงราชคฤห พระผูมีพระภาคเจาทรง
ฝกอินทรียแลวพนขาดจากสรรพกิเลส มีพระฉวีเปลง
ปลั่งดังแทงทองสิงคี พรอมดวยพระขีณาสพ ซึ่งเคย
เปนชฏิลผูฝกอินทรียแลว พนขาดจาก สรรพกิเลส
เสด็จเขากรุงราชคฤห.
ขาพเจาไดเห็นพระพุทธานุภาพนั้น และไดฟง
พระธรรมเปนที่สั่งสมคุณแลว ยังจิตใหเลือ่ มใสใน
พระพุทธเจา บูชาพระองคผูมีพลธรรมมาก กาลตอมา
ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนภิกษุณี ในสํานักของ
พระธัมมทินนาเถรี ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลายในเมื่อ
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กําลังปลงผมอยู บวชแลวไมนาน ศึกษาศาสนธรรม
ไดทั่ว. แตนั้นไดแสดงธรรมในสมาคมมหาชน เมื่อ
ขาพเจาแสดงธรรมอยู ธรรมาภิสมัยไดมีแกประชุมชน
หลายพัน. มียักษตนหนึ่งไดทราบธรรมนัน้ แลวเกิด
อัศจรรยใจเลื่อมใสขาพเจา ไปยังกรุงราชคฤห. พวก
มนุษยในกรุงราชคฤหเหลานี้ทําอะไรกัน มัวดื่มน้ําผึ้ง
ดีดนิ้วมืออยู ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรีผูแสดงอมตบท
กันเลย เหมือนชนเหลาอื่นผูมีปญ
 ญา ยอมดื่มอมตบท
นั้น ซึง่ เปนธรรมไมนํากลับหลัง เปนธรรมทําผูฟง
ใหชุมชืน่ มีโอชะ เหมือนคนเดินทางไกลดื่มน้ําฝน
ฉะนั้น. ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคเปนผูมีความ
ชํานาญในฤทธิ์ มีความชํานาญในทิพโสตธาตุ มี
ความชํานาญในเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณและ
ทิพยจักษุอันหมดจดวิเศษมีอาสวะทั้งปวงหมดสิ้นแลว
บัดนี้ภพใหมมิไดมี ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองคมี
ญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติ และปฏิภาณ เกิดขึ้น
แลวในสํานักของพระองค ขาพเจาเผากิเลสแลว ถอน
ภพทั้งหลายไดหมดแลวตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพัง
ตัดเชือก เปนผูไมมีอาสวะอยู การมาเฝาพระพุทธเจา ผูประเสริฐของขาพเจา เปนการ มาดีแลวหนอ
ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดปฏิบัติคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือ ปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ขาพเจาทําใหแจงแลว ขาพเจา
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ไดปฏิบตั ิตามคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวไดเปนมหาธรรมกถึก มีภิกษุณีประมาณ
๕๐๐ องคเปนบริวาร วันหนึ่งพระเถรีนั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห ฉัน
เสร็จแลวเขาไปยังสํานักภิกษุณี แสดงธรรมแกบริษัทใหญที่นั่งประชุมกันอยู
เหมือนคั้นรวงผึ้งใหคนดื่มรสน้ําผึ้ง เหมือนรดดวยน้ําอมฤต บริษัทเงี่ยโสต
ฟงธรรมกถาของพระเถรีนั้นมีใจไมฟุงซาน ฟงอยูโดยเคารพ ขณะนั้นเทวดา
ผูสิงอยูบนตนไมทายที่จงกรมของพระเถรี เลื่อมใสในธรรมเทศนาจึงเขาไป
ยังกรุงราชคฤห เที่ยวประกาศคุณของพระเถรีนั้นจากถนนนี้ไปตามถนนนั้น
จากสี่แยกนี้ไปสีแยกนั้น ไดกลาวคาถา ๒ คาถาเหลานี้วา
พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลานี้ทําอะไรกัน
มัวดืม่ น้ําผึ้งดีดนิ้วมืออยู ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรี
ผูแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจากันเลย เหมือนชน
เหลาอื่นผูมีปญญา ยอมดืม่ คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
นั้น ซึ่งเปนธรรมไมนํากลับหลัง เปนธรรมทําผูฟง
ใหชมุ ชื่น มีโอชะ เหมือนคนเดินทางไกลดื่มน้ําฝน
ฉะนัน้ .
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิ เม กตา ราชคเห มนุสฺสา
ความวา พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลานี้ทําอะไร คือขวนขวายในกิจชื่อ
อะไร. บทวา มธุ ปตา ว อจฺฉเร ความวา คนทั้งหลายถือรวงผึ้ง ดืม่
น้ําผึ้งอยู เปนผูปราศจากสัญญา ไมอาจยกศรีษะขึ้นไดฉันใด แมพวกมนุษย
ในกรุงราชคฤหเหลานั้น ก็ฉันนั้น เหมือนเปนผูปราศจากสัญญาในธรรม.
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สัญญา ยอมไมอาจยกศีรษะขึ้นได อธิบายวา มัวดีดนิ้วมืออยูอยางเดียวเทา
นั้น. บทวา เย สุกฺก น อุปาสนฺติ เทเสนฺตึ พุทฺธสาสน ความวา
ไมเขาไปหา คือไมเขาไปนั่งใกลพระเถรีสุกกา ผูแสดงคือประกาศคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา คือของพระผูมีพระภาคเจา โดยแนนอน ประกอบความ
วา พวกมนุษยในกรุงราชคฤหเหลานั้น มัวทําอะไรกัน.
บทวา ตฺจ อปฺปฏิวานีย ความวา ซึ่งธรรมนั้นอันเปนธรรม
ไมนํากลับ เปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข เปนธรรมทําความชุมชื่น ชื่อวา
เปนธรรมทําผูพึงใหชุมชื่น เพราะเปนธรรมไพเราะหรือเปนธรรมจับใจโดย
การฟงของชนผูฟง ไมเติมของปรุงรสอาหาร มีรสมากตามปกตินั่นแหละ
เพราะเหตุนั้นเองจึงชื่อวามีโอชะ. บาลีวา โอสธ ก็มี ความวา เปนยา
สําหรับเยียวยาพยาธิคือวัฏทุกขทั้งหลาย. บทวา ปวนฺติ มฺเ สปฺปฺา
วลาหกมิวทฺธคู ความวา ผูมีปญญา คือคนผูเปนบัณฑิต เหมือนยอมดื่ม
คือยอมฟง ราวกะวาดื่มอยูซึ่งธรรมนั้น เหมือนคนเดินทางในที่กันดารเพราะ
ขาดน้ํา ดื่มน้ําที่ไหลจากระหวางเมฆฉะนั้น.
มนุษยทั้งหลายไดฟงดังนั้นแลวมีใจเลื่อมใส เขาไปยังสํานักของพระ
เถรี ฟงธรรมโดยเคารพ กาลตอมา ในกาลเปนที่ปรินิพพาน ซึ่งเปนกาล
สิ้นสุดอายุของพระเถรี พระเถรีพยากรณพระอรหัตผล เพื่อประกาศวาศาสนธรรมเปนธรรมนําสัตวออกจากทุกข ไดกลาวคาถานี้วา
พระสุกกาเถรีมีธรรมบริสุทธิ์ ปราศจากราคะ
มีจิตตั้งมั่น ชนะมาร พรอมทั้งพาหนะ ทรงไวซึ่ง
รางกายอันมีในทีส่ ุด.
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พระสุกกาเถรีแสดงตนนั่นแหละเปนเหมือนผูอื่น ดวยบทวา สุกฺกา
ในคาถานั้น. บทวา สุกฺเกหิ ธมฺเมหิ ไดแก มีธรรมบริสุทธิด์ ี คือ
โลกุตรธรรม. บทวา วีตราคา สมาหิตา ความวา มีราคะไปปราศแลว
โดยประการทั้งปวง ดวยอรหัตมรรค มีจิตตั้งมั่นดวยอรหัตผลสมาธิ. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวนั่นแล.
จบ อรรถกถาสุกกาเถรีคาถา
๗. เสลาเถรีคาถา
มารกลาวกะพระเสลาเถรีวา
[๔๓๖] นิพพานอันเปนที่สลัดออกไมมีในโลก
ทานจักทําประโยชนอะไรไดดวยวิเวกเลา ทานจงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อยาไดเปนผูเดือด
รอนภายหลังเลย.
พระเสลาเถรีกลาววา
กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาวครอบงํา
ขันธทงั้ หลายไว ทานกลาวถึงความยินดีในกามใด
บัดนี้เราไมมีความยินดีในกามนั้นแลว เรากําจัดความ
เพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแลว ทําลายกองแหงความมืด
ไดแลว ดูกอนมารผูมีบาป ทานจงรูอยางนี้ ดูกอน
มารผูทําที่สุด ตัวทานถูกเรากําจัดแลว.
จบ เสลาเถรีคาถา
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๗. อรรถกถาเสลาเถรีคาถา
คาถาวา นตฺถิ นิสฺสรณ โลเก เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อเสลา.
แมพระเถรีชื่อเสลาองคนี้ ก็ไดสรางบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองค
กอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ เกิดใน
เรือนแหงตระกูลในพระนครหังสวดี รูความแลว บิดามารดายกใหแกกุลบุตร
ผูมีชาติตระกูลเสมอกัน อยูรวมกับกุลบุตรนั้นอยางสุขสบายหลายรอยป เมื่อ
กุลบุตรนั้นตาย แมตนเองก็ลวงกาลผานวัยมาโดยลําดับแลว เกิดความสังเวช
แสวงหาวาอะไรเปนกุศล เที่ยวไปจากอารามนั้น ไปอารามนั้น จากวิหารนี้ไป
วิหารนั้น อยูตลอดเวลา ดวยปรารถนาจักฟงธรรมในสํานักของสมพราหมณ
วันหนึ่งเขาไปยังตนไมเปนที่ตรัสรูของพระศาสดา นั่งคิดอยูวา ถาพระผูมีพระภาคพุทธเจา เปนผูไมมีใครเสมอ เปนผูเสมอดวยผูที่ไมมีใครเสมอ
เปนผูหาบุคคลเปรียบมิไดจริง ขอตนโพธิ์นี้จงแสดงปาฏิหาริยแกขาพเจา
ตนโพธิ์ไดสวางโพลงในลําดับจิตตุปบาทเชนนั้นของนางนั้นทันที กิ่งทั้งหลาย
ปรากฏเปนทองไปหมด สวางไสวไปทุกทิศ นางเห็นปาฏิหาริยดังนั้นมีใจ
เลื่อมใส แสดงความเคารพความนับถือ นั่งประคองอัญชลีไวเหนือศีรษะอยู
ณ ที่นั้นเอง ตลอดเจ็ดคืนเจ็ดวัน ในวันที่ ๗ ไดกระทําบูชาสักการะอยาง
โอฬาร ดวยบุญกรรมนั้นนางทองเที่ยวอยูในเทวโลกและมนุษยโลก ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดเปนราชธิดาของพระเจาอาฬวีกราช มีนามวา เสลา เเตคน
ทั้งหลายเรียกเธอวา อาฬวิกา เพราะเปนธิดาของพระเจาอาฬวีกราช เธอรู
ความแลว เมื่อพระศาสดาทรงทรมานอาฬวกยักษ ประทานบาตรและจีวรไว

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 106

ในมือของอาฬวกยักษ เสด็จเขาพระนครอาฬวีกับอาฬวกยักษนั้น เธอเปน
ทาริกาเขาไปเฝาพระศาสดากับพระราชา ฟงธรรมแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกา.
กาลตอมา เธอเกิดความสังเวช บวชในหมูภิกษุณี ทํากิจเบื้องตน
แลวเริ่มเจริญวิปสสนา พิจารณาสังขารทั้งหลาย มีญาณแกกลาเพราะสมบูรณ
ดวยอุปนิสัย ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวไว
ในอปทานวา
ครั้งนั้น ขาพเจาเปนหญิงทองเที่ยวอยูใน
พระนครหังสวดี ขาพเจาตองการกุศลจึงเที่ยวจาก
อารามนี้ไปอารามนั้น ไดเห็นตนโพธิ์อันอุดมในวัน
กาฬปกษ ยังจิตใหเลื่อมใสในตนโพธินั้นแลวนั่งที่
โคนตนโพธิ์ ตั้งจิตเคารพกระทําอัญชลีไวเหนือศีรษะ
แสดงควานโสมนัส แลวคิดอยางนี้ในขณะนั้นวา ถา
พระพุทธเจามีพระคุณนับไมได ไมมีบุคคลเปรียบ
เสมอไซร ก็ขอไดโปรดแสดงปาฏิหาริยแกเราเถิด
ขอโพธิ์ตนนี้จงเปลงรัศมีเถิด ทันใดนั้นเอง ตนโพธิ์
ก็สวางโพลงพรอมกับที่ขาพเจานึก ไดมรี ัศมีเปนสีทอง
ลวน สวางไสวไปทุกทิศ ขาพเจานั่งที่โคนตนโพธิ์
นั้น ๗ คืน ๗ วัน ครั้นถึงวันที่ ๗ ขาพเจาไดบูชาดวย
ประทีป ประทีป ๕ ดวงสวางโพลงลอมรอบอาสนะ
ครั้งนัน้ ประทีปของขาพเจาสวางโพลงอยูจนพระอาทิตย
ขึ้น ดวยกรรมที่ทาํ ไวดีนั้น และดวยความตั้งใจอัน
แนวแน ขาพเจาละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้น
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๙ ปญจทีปก าเถรีอปทาน.
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ดาวดึงส วิมานทีบ่ ุญกรรมสรางใหขาพเจาอยางสวย
งามในดาวดึงสนั้น เรียกวาเบญจประทีปวิมาน สูง
๑๐๐ โยชน กวาง ๖๐ โยชน ประทีปนับไมถวนสอง
สวางรอบขาพเจา ทั่วเทพพิภพโชติชวงดวยแสงประทีป คนที่หันหนาไปทางทิศบูรพา ถาขาพเจาปรารถนา
จะเห็น ขาพเจายอมเห็นไดดวยจักษุทุกคน ทั้งเบื้อง
บนเบื้องลางและเบื้องขวางขาพเจาหวังจะเห็นกรรมดี
และกรรมชั่วที่คนทําในที่มีประมาณเทาใด ที่มีประมาณ
เทานั้น ยอมไมมีตน ไมหรือภูเขามากางกั้น ขาพเจา
ไดเปนมเหสีของเทวราช ๘๐ องค ไดเปนมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ ๑๐๐ องค ขาพเจาเขาถึงกําเนิดใด ๆ
คือเปนเทวดาหรือมนุษย ในกําเนิดนั้น ๆ ประทีปตั้ง
แสนสองสวางรอบขาพเจา ขาพเจาจุติจากเทวโลกแลว
เกิดในครรภของมารดา เมื่อขาพเจาอยูในครรภของ
มารดา นัยนตาของขาพเจาไมหลับ ประทีปตั้งแสน
ดวงสองสวางอยูในเรือนคลอดของขาพเจาผูพรอม
เพรียงดวยบุญกรรม นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง เมือ่
ถึงภพสุดทาย ขาพเจากลับไดฉันทะที่มีในใจ เห็น
พระนิพพานซึ่งไมมีชราไมมมี รณะ เปนสภาวะเยือก
เย็น พอเกิดได ๗ ขวบ ขาพเจาก็ไดบรรลุพระอรหัต
พระโคตมะพุทธเจาทรงทราบคุณ จึงใหขาพเจาอุปสมบทขาพเจาเขาฌานอยูในมณฑป โคนไม ปราสาท
ถ้ํา หรือเรือนวางก็ตาม ประทีป ๕ ดวงยอมสองสวาง
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ใหขาพเจา ขาพเจามีทิพยจักษุบริสุทธิ์ ฉลาดในสมาธิ
บรรลุอภิญญาบารมี นี้เปนผลแหง ประทีป ๕ ดวง
ขาพเจาอยูจบพรหมจรรยทั้งปวง ทํากิจเสร็จแลว ไม
มีอาสวะ ขาแตพระมหาวีระผูมจี ักษุ ขาพระองคผูชื่อ
วาปญจทีปา ขอถวายบังคมพระยุคลบาท ในกัปที่หนึ่ง
แสนแตภัทรกัปนี้ ขาพระองคไดถวายประทีปใดใน
กาลนัน้ ดวยการถวายประทีปนั้น ขาพระองคไมรู
จักทุคติเลย นี้เปนผลแหงประทีป ๕ ดวง ขาพเจา
เผากิเลสแลว ถอนภพทั้งหลายไดหมดแลว ตัดเครื่อง
ผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือก เปนผูไมมีอาสวะอยู
การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจาเปน การ
มาดีแลวหนอ ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดปฏิบัติ
คําสอนของพระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้คือปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ขาพเจาทําใหแจง
แลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระเถรีอยูในกรุงสาวัตถี วันหนึ่งเวลาปจฉาภัต
ออกจากกรุงสาวัตถี เขาสูปาอันธวันเพื่อตองการพักผอนกลางวัน นั่งอยูที่
โคนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้น มารประสงคจะกําจัดพระเถรีนั้นใหพนจากวิเวกจึง
แปลงรูปเขาไปกลาวคาถาวา
นิพพานอันเปนที่สลัดออกไมนึกในโลก ทาน
จักทําประโยชนอะไรไดดวยวิเวกเลา ทานจงบริโภค
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ความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อยาไดเปนผูเดือดรอน
ในภายหลังเลย.
คาถานั้นมีความวา เมื่อสอบสวนดูแมลัทธิทั้งปวงชื่อวานิพพานอัน
เปนที่สลัดออก ไมมีในโลก. คํานี้เปนเพียงโวหาร ที่สมณพราหมณทั้งหลาย
นั้น ๆ ปฏิญาณตามความพอใจเทานั้น เพราะฉะนั้น ทานจักทําประโยชนอะไร
ดวยวิเวกเลา คือทานยังตั้งอยูในปฐมวัยที่สมบูรณเห็นปานนี้ จักทําประโยชนอะไรดวยกายวิเวกนี้เลา เมื่อเปนเชนนี้ ทานจงบริโภคความยินดีในกาม
ทั้งหลาย คือจงกลับเสวยความยินดีในการเลน ที่อาศัยวัตถุกามและกิเลสกาม
เถิด เพราะเหตุไร. บทวา มาหุ ปจฺฉานุตาปนี อธิบายวา ทานอยาได
มีความเดือดรอนภายหลังวา เราประพฤติพรหมจรรยเพื่อนิพพานใด นิพพาน
นั้นไมมีเลย เพราะเหตุนั้นเองเราจึงไมไดบรรลุนพิ พานนั้น ทั้งยังเสื่อมจาก
กามโภคะเสียดวย เราพินาศหนอ.
พระเถรีไดฟงดังนั้นคิดวา มารที่คัดคานพระนิพพานซึ่งประจักษแก
เรา และยังเชื้อเชิญเราในกามทั้งหลาย ไมรูวาเราเปนผูมีอาสวะสิ้นแลว ผูนี้
โงแท เอาเถอะ เราจักใหเขารูเรื่องนั้นแลวจักคุกคามเขา จึงกลาวคาถา
๒ คาถานี้วา
กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว ครอบ
งําขันธทั้งหลายไว ทานกลาวถึงความยินดีในกามใด
บัดนี้เราไมมีความยินดีในกามนัน้ แลว เรากําจัด
ความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแลว ทําลายกองแหง
ความมืดไดแลว ดูกอนมารผูมบี าป ทานจงรูอยางนี้
ดูกอนมารผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานถูกเรากําจัดแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตฺติสูลูปมา กามา ความวา ชื่อวา
กามทั้งหลาย พึงเห็นวาเหมือนหอกและเหมือนหลาวที่ติดอยู เพราะแทงตลอด
สัตวผูยึดมั่นนั้น. บทวา ขนฺธา ไดแก อุปาทานขันธ. บทวา อาส ไดแก
เหลานั้น. บทวา อธิกุฏฏ นา ไดแก เปนที่ตั้งมั่นเพื่อการตัด ความวา เปน
ที่ยึดถืออยางยิ่ง เพราะสัตวทั้งหลาย ยึดถืออยางยิ่ง ซึ่งขันธทั้งหลายแลว ยอมถูก
ประหารถูกทําลายดวยกามทั้งหลาย. บทวา ย ติว กามรตึ พฺรูสิ
อรตี ทานิ สา มม ความวา ดูกอนมารผูมีบาป ทานกลาวความยินดีใน
กามใดวานายินดี นาเสพ บัดนี้ ความยินดีในกามนั้นเปนเชนกับอุจจาระ
เพราะเราไมยินดี เราไมมีความตองการอะไร ๆ ดวยความยินดีในกามนั้น.
ดวยบทวา สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ เปนตน ในคาถานั้น ทาน
กลาวถึงเหตุ. บทวา เอว ชานาหิ ในคาถานั้น ความวา ทานจงรูวาเรา
ละตัณหาและอวิชชาไดหมดแลว อธิบายวา ดูกอ นมารผูกระทําซึ่งที่สุด ผูมี
ความประพฤติลามก เพราะเหตุนั้นแหละ เราจึงไดกําจัดคือเบียดเบียนทาน
ดวยการทําลายกําลังและกาวลวงวิสัย แตทานจะเบียดเบียนเราไมได.
มารถูกพระเถรีคกุ คามอยางนี้แลว ไดอันตรธานไปในที่นั้นเอง. แม
พระเถรีก็พักผอนอยูตลอดวันในปาอันธวัน ดวยความสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ
เวลาเย็นจึงไดไปยังที่อยูนั่นแล.
จบ อรรถกถาเสลาเถรีคาถา
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๘. โสมาเถรีคาถา
มารกลาววา
[๔๓๗] ฐานะคือพระอรหัต อันฤาษีทั้งหลายพึง
บรรลุบุคคลเหลาอื่นใหเจริญไดยาก ทานเปนหญิงมี
ปญญาเพียง ๒ นิ้ว ไมสามารถจะบรรลุฐานะนั้นได.
พระโสมาเถรีกลาววา
เมื่อจิตตั้งมั่นดี เมื่อญาณเปนไปอยู เมื่อเราเห็น
แจงซึง่ ธรรมโดยชอบ ความเปนหญิงจะทําอะไรได
เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแลว ทําลาย
กองแหงความมืดไดแลว ดูกอนมารผูมีบาป ทาน
จงรูอยางนี้ ดูกอนมารผูกระทําซึ่งที่สุด ตัวทานถูกเรา
กําจัดแลว.
จบ โสมาเถรีคาถา
๘. อรรถกถาโสมาเถรีคาถา
คาถาวา ยนฺต อิสีหิ ปตฺตพฺพ เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อโสมา.
แมพระเถรีชื่อโสมาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอนๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพนั้น ๆ ในกาล
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามสิขี เกิดในตระกูลกษัตริยมหาศาล รูค วาม
แลวไดเปนอัครมเหสีของพระเจาอรุณราช เรื่องอดีตทั้งหมดเหมือนเรื่องของ
พระอภยาเถรี สวนเรื่องปจจุบันดังนี้ พระเถรีทองเที่ยวอยูในเทวโลกและ
มนุษยโลกนัน้ ๆ ในพุทธุปปาทกาลนี้เกิดเปนธิดาปุโรหิตของพระเจาพิมพิสาร

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 112

กรุงราชคฤหมีนามวา โสมา เธอรูความแลวไดศรัทธาเปนอุบาสิกาในคราว
พระศาสดาเสด็จเขาพระราชนิเวศน เวลาตอมา เกิดควานสังเวช บวชในหมู
ภิกษุณี ทํากิจเบื้องตนแลว เจริญวิปสสนา ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในพระนครอรุณวดีมกี ษัตริยพระนามวา อรุณราช ขาพเจาเปนมเหสีของทาวเธอ ขาพเจารอยพวง
มาลัยอยู ฯลฯ ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
เรื่องทั้งหมด เหมือนอปทานของพระอภยาเถรี.
พระโสมาเถรีนั้น ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว อยูในกรุงสาวัตถีดวย
วิมุตติสุข วันหนึ่งเขาสูปาอันธวันเพื่อตองการพักผอนกลางวัน นั่งอยูท ี่โคน
ตนไมแหงหนึ่ง ครั้งนั้น มารประสงคจะตัดพระเถรีนั้นจากวิเวก หายตัวเขา
ไปยืนอยูในอากาศ กลาวคาถานี้วา.
ฐานะคือพระอรหัต อันฤาษีทั้งหลายพึงบรรลุ
บุคคลเหลาอื่นใหเจริญไดยาก ทานเปนหญิงมีปญญา
เพียง ๒ นิ้ว ไมสามารถจะบรรลุฐานะนั้นได.
คาถานั้นมีความวา ฐานะนั้นคือฐานะอันประเสริฐอยางยิ่ง กลาวคือ
พระอรหัต ผูมีปญญามากมีพระพุทธเจาเปนตน ที่ไดนามวา ฤาษี เพราะ
อรรถวาแสวงหาคุณธรรมมีศีลขันธเปนตนพึงบรรลุ แตคนเหลาอื่นใหเจริญได
ยาก คือใหสําเร็จไดโดยยาก ผูหญิงมีปญญาแค ๒ นิ้ว คือมีปญญาทราม ไม
สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได ธรรมดาหญิงทั้งหลาย ตั้งแตอายุได ๗-๘ ขวบ
ก็หุงขาวอยูตลอดกาล เอาขาวสารใสในน้ําเดือด ยอมไมรูวา ขาวสุกแลวดวย
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๘ สัตตอุปปลมาลิกาเถรีอปทาน.
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เหตุเพียงเทานี้ แตเมื่อขาวสารกําลังเดือด เอาทัพพีตักขึ้นแลวบี้ดวยนิ้วมือ ๒
นิ้ว ยอมรูได ฉะนั้นมารจึงกลาววา ทฺวงฺคุลิปฺาย ดังนี้.
พระเถรีไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะกําหราบมารไดกลาวคาถา ๒ คาถา
นอกนี้วา
เมื่อจิตตั้งมัน่ ดี เมื่อญาณเปนไปอยู เมื่อเราเห็น
แจงซึง่ ธรรมโดยชอบ ความเปนหญิงจะทําอะไรเราได
เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแลว ทําลาย
กองแหงความมืดไดแลว ดูกอนมารผูมีบาป ทานจงรู
อยางนี้ดูกอนมารผูทําที่สุด ตัวทานลูกเรากําจัดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิตฺถิภาโว โน กึ กยิรา ความวา
ความเปนมาตุคามจะพึงทําอะไรแกพวกเราได คือจะพึงใหเกิดความพรากจาก
การบรรลุพระอรหัตไดอยางไร. บทวา จิตฺตมฺหิ สุสมาหิเต ความวา เมื่อจิต
ตั้งมั่นดวยดีดวยอรหัตมรรคสมาธิ. บทวา าณมฺหิ วตฺตมานมฺหิ ความวา
ตอแตนั้น เมื่ออรหัตมรรคญาณเปนไป. บทวา สมฺมา ธมฺม วิปสฺสโต
ความวา เมื่อเราเห็นสัจธรรม ๔ โดยชอบทีเดียว ดวยวิธีมีกําหนดรูเปนตน
ก็ในขอนี้มีความยอดังนี้วา ดูกอนมารผูมีบาป หญิงก็ตาม ชายก็ตาม จงยกไว
เมื่อบรรลุอรหัตมรรคแลว ความเปนพระอรหันตก็อยูในเงื้อมมือเทานั้นแล.
บัดนี้ พระเถรีเมื่อจะแสดงวาตนบรรลุแลวตรง ๆ ทีเดียวแกมารนั้น
จึงกลาวคาถาวา สพฺพตฺถ วิหตา นนฺทิ เปนตน คาถานั้นมีเนื้อความได
กลาวไวแลวแล.
จบ อรรถกถาโสมาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาติกนิบาต
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เถรีคาถา จตุกกนิบาต

วาดวยคาถาในจตุกกนิบาต
๑. ภัททกาปลานีเถรีคาถา
[๔๓๘] พระมหากัสสปเถระผูเปนบุตร เปน
ทายาทของพระพุทธเจา มีจิตตั้งมั่นดี ทานรูขันธที่
อยูอาศัยในกอน เห็นสวรรคและอบาย ถึงความสิ้น
ชาติ เปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี เปน
พราหมณผูไดวิชชา ๓ ดวยวิชชา ๓ เหลานี้ นาง
ภัททกาปลานีก็ไดวิชชา ๓ เหมือนพระมหากัสสปะ
ละมัจจุได ทรงรางกายนี้เปนที่สุด ชนะมารพรอมทั้ง
พาหนะ เราทั้งสองเห็นโทษในโลกแลวจึงบวช เปน
ผูสิ้นอาสวะ ฝกตนแลว มีความเย็น ดับสนิทแลว.
จบ ภัททกาปลานีเถรีคาถา
จบ จตุกกนิบาต
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อรรถกถาจตุกกนิบาต
๑. อรรถกถาภัททกาปลานีเถรีคาถา
ในจตุกกนิบาต มีวินิจฉัยดังตอไปนี้ :คาถาวา ปุตฺโต พุทฺธสฺส ทายาโท เปนตน เปนคาถาของ
พระเถรีชื่อภัททกาปลานี.
ไดยนิ วา ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ พระ
เถรีนั้นเกิดในเรือนแหงตระกูล ในพระนครหังสวดี รูความแลว ฟงธรรมใน
สํานักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่งไวในตําแหนง
เลิศของภิกษุณีผูระลึกชาติไดจึงการทําบุญญาธิการปรารถนาตําแหนงนั้นแม
เอง กระทําบุญตลอดชีวติ เคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวทองเที่ยวอยูในเทวโลก
และมนุษยโลก เมื่อพระพุทธเจายังมิไดเสด็จอุบัติขึ้น เกิดในเรือนตระกูล ใน
กรุงพาราณสี แลวไปสูตระกูลสามี วันหนึ่งทะเลาะกับนองสาวสามี เมื่อนอง
สาวสามีถวายบิณฑบาตแดพระปจเจกพุทธเจา นางคิดวาหญิงนี้ถวายทานแด
พระปจเจกพุทธเจานี้แลว จักไดสมบัติโอฬาร รับบาตรจากหัตถของพระปจเจกพุทธเจาเทภัตตาหารทิ้ง เอาเปอกตมใสเต็มถวาย มหาชนติเตียนวา
นางคนพาล พระปจเจกพุทธเจาทานทําผิดอะไรเจาหรือ นางละอายเพราะคํา
ของคนเหลานั้น รับบาตรมาอีก เอาเปอกตมออกลางบาตรแลวขัดถูดวยผง
เครื่องหอม เอาของมีรสอรอย ๔ อยางใสเต็ม และวางบาตรที่สวางดวยเนยใส
ซึ่งมีสีเหมือนดอกบัว ทีร่ าดไวขางบน ตั้งความปรารถนาวา บิณฑบาตนี้มีแสง
สวางฉันใด ขอรางกายของเราจงมีแสงสวางฉันนั้น นางเคลื่อนจากอัตภาพนั้น
แลว ทองเที่ยวอยูในสุคติภูมิทั้งหลายเทานั้น ในกาลแหงพระกัสสปพุทธเจา
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เกิดเปนธิดาเศรษฐีมีสมบัติมาก ในกรุงพาราณสี ดวยผลแหงบุพกรรมจึงมี
รางกายเหม็น พวกมนุษยรังเกียจ นางเกิดความสังเวชจึงเอาเครื่องประดับ
ของตนสรางอิฐทองประดิษฐานไวที่เจดียของพระผูมีพระภาคเจา และถือดอก
อุบลบูชา ดวยบุญกรรมนั้นรางกายของนางมีกลิ่นหอมจับใจในภพนั้นเอง นาง
เปนที่รักเปนที่ชอบใจของสามี ทํากุศลตลอดชีวิตเคลื่อนจากอัตภาพนั้นเกิดใน
สวรรค แมในสวรรคนั้นก็ไดเสวยทิพยสุขตลอดชีวิต จุติจากสวรรคนั้นเปน
ราชธิดาของพระเจาพาราณสี เสวยสมบัติเชนกับสมบัติเทวดาในกรุงพาราณสี
นั้น บํารุงพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลายเปนเวลานาน เมื่อพระปจเจกพุทธเจา
เหลานั้นปรินิพพานแลว เกิดความสังเวช เปนดาบสอยูในพระราชอุทยาน
เจริญฌานทั้งหลายแลวเกิดในพรหมโลก จุติจากพรหมโลกนั้นเกิดในเรือนของ
ตระกูลพราหมณโกสิยโคตร ในสาคลนคร เติบโตขึ้นดวยบริวารใหญ เจริญ
วัยแลวบิดามารดานําไปสูเรือนของปปผลิกุมารในมหาติตถคาม เมื่อปปผลิกุมาร
ออกบวช นางละโภคะกองใหญและญาติหมูใหญออกเพื่อตองการบวช เขาไป
อยูในอารามเดียรถีย ๕ ป เวลาตอมา นางไดบรรชาและอุปสมบทในสํานัก
ของพระมหาปชาบดีโคตมี เริ่มตั้งวิปสสนา ไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต
เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
ในกัปที่หนึง่ แสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร
พระนามวาปทุมุตตระ ผูรูจบธรรมทั้งปวง เปนนายก
ของโลก เสด็จอุบัตขิ ึ้นแลว ครัง้ นั้น ในพระนคร
หังสวดี มีเศรษฐีชื่อวาวิเทหะ เปนผูมีรัตนะมาก
ขาพเจาเปนชายาของเขา บางครั้ง เศรษฐีนนั้ พรอมกับ
ชนบริวารเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูเปนดังดวงอาทิตย
ของนรชนไดฟงธรรมของพระพุทธองคซึ่งเปนเหตุนํา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๗. ภัททกาปลานีเถรีอปทาน.
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มาซึ่งความสิ้นทุกขทั้งปวง พระผูเปนนายกของโลก
ทรงประกาศสาวกองคหนึ่ง วาเปนเลิศของสาวกผู
กลาวสรรเสริญธุดงค เศรษฐีสามีของขาพเจาไดฟง
แลว ไดถวายทานแดพระพุทธเจาผูคงที่ ตลอด ๗ วัน
แลวซบเศียรลงแทบพระยุคลบาท ปรารถนาตําแหนง
นั้น ก็ในกาลนั้นพระพุทธเจาผูประเสริฐกวานรชน
เมื่อจะทรงใหบริษทั รื่นเริง ไดตรัสพระคาถาเหลานี้
เพื่อทรงอนุเคราะหเศรษฐีวา ดูกอนลูก เธอจักได
ตําแหนงที่ปรารถนา จงเย็นใจเถิด ในกัปที่หนึ่งแสน
แตภัทรกัปนี้ พระศาสดาพระนานวาโคตมะ มีพระสมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจักมีในโลก พระศาสดาพระองคนั้นจักมีธรรมทายาท จักมีโอรสอัน
ธรรมนิรมิต จักมีสาวกนามวากัสสปะ เศรษฐีไดฟง
พุทธพยากรณดังนั้น เบิกบานใจ มีจิตประกอบดวย
เมตตาบํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายกวิเศษ ดวยปจจัย
ทั้งหลายจนตลอดชีวิตในกาลนั้น พระผูมพี ระภาคเจา
องคนั้นทรงทําพระศาสนาใหรุงเรื่อง ทรงกําจัดเหลา
เดียรถียชั่ว ๆ ทรงแนะนําผูที่ควรแนะนําแลวพระองค
กับทั้งพระสาวกก็ปรินิพพาน เมือ่ พระองคผูเปนเลิศ
ในโลกนั้นปรินิพพานแลว เศรษฐีนั้นเชิญญาติและ
มิตรมาประชุมกัน พรอมกับญาติและมิตรเหลานั้นได
สรางพระสถูปสําเร็จดวยรัตนะ สูง ๗ โยชน รุงเรือง
ดังดวงอาทิตย และตนพระยารังที่มีดอกบานสะพรั่ง
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เพื่อบูชาพระศาสดา ขาพเจาไดใหชาง ๗ คน เอา
รัตนะ ๗ อยาง ทําตะเกียง ๗๐๐,๐๐๐ ดวง เอาน้ํามัน
หอมใสเต็มทุกดวงตามประทีปไวในที่นั้น ๆ ลุกโพลง
ดังไฟไหมปาออ เพื่อบูชาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ผู
อนุเคราะหสัตวทั้งปวง ขาพเจาใหชางทําหมอ
๗๐๐,๐๐๐ ใบ เต็มดวยรัตนะตาง ๆ มีวัตถุที่ควรบูชา
อันเปน ทอง ตั้งไวในทามกลางระหวาง หมอทุกๆ ๘
หมอมีวรรณะรุงเรืองเหมือนพระอาทิตยในสารทกาล
เพื่อบูชาพระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ที่ประตู
ทั้ง ๔ มีเสาระเนียดลวนแลวไปดวยรัตนะ มีแทนที่
สําเร็จดวยรัตนะตั้งไว งดงามนารื่นรมย มีคูปลูก
พรรณดอกไมน้ําเปนระเบียบดี มีธงรัตนะยกขึ้นไว
ลวนแตงามไพโรจน พระเจดียที่สําเร็จดวยรัตนะนั้น ๆ
สรางไวมีสีสุกปลั่งงามดี มีวรรณะรุงเรื่องเหมือน
พระอาทิตยที่มีรัศมีงามพระสถูปของขาพเจามี ๓ ดาน
ดานหนึง่ เต็มดวยหรดาล ดานหนึ่งเต็มดวยมโนศิลา
ดานหนึง่ เต็มดวยแรพลวง ขาพเจาสรางเครื่องบูชาที่
นารื่นรมยเชนนี้แลว ไดถวายทานแดพระสงฆผูกลาว
ธรรมอันประเสริฐตามกําลัง ตลอดชีวิต ขาพเจากับ
เศรษฐีนั้นทํายัญเหลานั้นโดยประการทั้งปวง ตลอด
ชีวิต ไดไปสูสุคติพรอมกัน ไดเสวยสมบัติทั้งที่เปน
ของเทวดาและของมนุษย ทองเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้น
เหมือนเงาไปกับตัวฉะนั้น ในกัปที่ ๙๑ แตภทั รกัปนี้
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พระพุทธเจาพระนามวาวิปสสี ผูเปนนายกของโลก มี
พระเนตรงาม ทรงเห็นแจงธรรมทั้งปวง เสด็จอุบัติขึ้น
แลว ครั้งนั้นในพระนครพันธุมดี มีพราหมณที่ได
รับยกยองวาเปนผูดี เปนผูมั่งคั่ง สมบูรณดวยคุณธรรมและทรัพย แตภายหลังกลับตกยาก แมครั้งนั้น
ขาพเจาเปนพราหมณีของเขา มีใจเสมอกันบางคราว
พราหมณนั้นเขาไปเฝาพระมหามุนี ซึ่งประทับนั่ง
แสดงอมตบทอยูในหมูชน ฟงธรรมแลวเบิกบานใจ
ไดถวายผาหมผืนหนึ่ง มีผานุงผืนเดียวกลับไปเรือน
บอกขาพเจาวา แนะเธอผูมีบุญมาก จงอนุโมทนาเถิด
ฉันไดถวายผาหมแดพระพุทธเจาแลว ครั้งนั้นขาพเจา
ทราบดีแลวประนมมืออนุโมทนาวา ขาแตนาย ผาหม
ทานถวายดีแลวแดพระพุทธเจา ผูประเสริฐ ผูคงที่
พราหมณกับขาพเจามีความเจริญดวยสุขสมบัติรวมกัน
ทองเทีย่ วไปในภพนอยภพใหญ ไดเปนพระราชาผูยิ่ง
ใหญในกรุงพาราณสีที่รื่นรมย ครั้งนั้นขาพเจาไดเปน
มเหสีของทาวเธอ สูงกวาพวกพระสนม เปนที่สอง
ของทาวเธอ ทาวเธอโปรดปรานขาพเจาเพราะสิเนหา
เนื่องมาแตภพกอน ๆ พระราชานั้นทอดพระเนตรเห็น
พระปจเจกพุทธเจา ๘ องคกําลังเที่ยวบิณฑบาต ทรง
เบิกบานพระทัย ไดถวายบิณฑบาตอันควรแกคามาก
แลวทรงนิมนตไว ทรงสรางมณฑปรัตนะผสมดวย
ทอง ทีพ่ วกชางทองทําไวอยางงดงาม สูง ๑๐๐ ศอก
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ทาวเธอทรงเลื่อมใส รับสั่งใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นทั้งหมด ไดถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นผูเขาไปในพระราชนิเวศน ดวยพระหัตถของพระองคเอง แมครั้งนัน้ ขาพเจาก็ไดถวาย
ทานรวมกับพระเจากาสีอีก ทาวเธอพรอมดวยพระ
ภาดามาเกิดในตระกูลกุฏมพีทมี่ ั่งคั่ง มีความสุข
ขาพเจาเปนภรรยาของพราหมณผูพี่ ไดประพฤติวัตร
ในสามีเปนอยางดี. นองชาย ของสามีของขาพเจา
เห็นพระปจเจกพุทธเจาแลวเอาอาหารของพีช่ ายถวาย
แดพระปจเจกพุทธเจานั้น เมือ่ พี่ชายมา ไดบอกวา
พระปจเจกพุทธเจาทานมิไดยินดีทาน ขณะนั้น
ขาพเจาไดถวายทานแดพระปจเจกพุทธเจานั้นสามี
ของขาพเจาถวายอาหารอันควรแกพระปจเจกพุทธเจา
เวลานัน้ ขาพเจาโกรธเททานของพระปจเจกพุทธเจา
นั้นเสีย ไดถวายบาตรที่เต็มดวยเปอกตมแกพระ
ปจเจกพุทธเจาผูคงที่นั้น ครั้งนั้นขาพเจาเห็นสามีมี
หนาแสดงวามีจิตสม่ําเสมอในการให การรับ การ
ไมเคารพ และการประทุษราย จึงสลดใจมาก สามี
ของขาพเจารับบาตรมาแลว เอาน้ําหอมอยางดีลาง
ใหสะอาด ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ไดถวายน้ําตาล
กรวดกับเปรียงเต็มบาตร ขาพเจาเกิดในภพไหน ๆ
ก็มีรูปงาม เพราะถวายทาน แตมีกลิ่นตัวเหม็น
เพราะทําความไมดี หยาบหยามพระปจเจกพุทธเจา
๑

๑. อรรถกถาเถรีคาถา เปนนองสาว.
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เมื่อสามีสรางพระเจดียแหงพระกัสสปธีรเจาสําเร็จ
แลว ขาพเจามีความยินดีไดถวายแผนอิฐทองคําอยาง
ดี เอาแผนอิฐนั้นชุบจนเปยกดวยน้ําหอมที่เกิดแต
เครื่องหอม ๔ ชนิด จึงพนจากโทษที่มีกลิน่ ตัวเหม็น
งดงามดีทั่วสรรพางค แลวใหชา งเอารัตนะ ๗ ประการ
ทําตะเกียง ๗๐๐,๐๐๐ ดวง ใสเปรียงเต็ม ใหใสไส
๑,๐๐๐ ไส ตามประทีปตั้งไว ๗ แถว เพื่อบูชาพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งของสัตวโลก ดวยจิตที่เลื่อมใส
แมในครั้งนั้น ขาพเจาก็มีสวนในบุญนั้นเปนพิเศษ
สามีของขาพเจาเกิดในแควนกาสี มีนามปรากฏวา
สุมิตตะ ขาพเจาเปนภรรยานายสุมิตตะนั้น เจริญดวย
สุขสมบัติ เปนที่รกั ของสามี ครั้งนั้นสามีไดถวายผา
โพกศีรษะเนื้อดีแกพระปจเจกมุนี แมขาพเจาก็มีสวน
แหงทานนั้นอนุโมทนาทานอันอุดม สามีเกิดในกําเนิด
ชาวโกลิยะในแควนกาสี ครั้งนัน้ สามีของขาพเจา
พรอมกับบุตรชาวโกลิยะ ๕๐๐ คน ไดบํารุงพระปจเจก
พุทธเจา ๕๐๐ องค อาราธนาพระปจเจกพุทธเจาเหลา
นั้นใหอยูจําพรรษาตลอดไตรมาส และไดถวายไตร
จีวร ขาพเจาเปนไปตามครรลองแหงบุญกรรม ได
เปนภรรยาของโกลิยบุตรคนนั้นในกาลนั้น โกลิยบุตร
นั้นเคลือ่ นจากอัตภาพนั้นแลวเปนพระราชาพระนาม
วา นันทะ มีพระอิสริยยศใหญ แมขาพเจาก็ไดเปน
มเหสีของทาวเธอ เปนผูมั่งคั่งดวยกามสุขทุกอยาง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 122

พระเจานันทะนั้นเคลื่อนจากอัตภาพนั้นแลวเปนพระ
เจาพรหมทัต ผูเปนใหญในแผนดิน ครั้งนัน้ ขาพเจา
กับพระเจาพรหมทัต ไดอาราธนาพระปจเจกพุทธเจา
๕๐๐ องค ผูเปนพระโอรสของพระนางปทุมวดี ใหอยู
ในพระราชอุทยานแลวบํารุง และบูชาพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นผูนิพพานแลว จนตลอดชีวิต เรา
ทั้งสองสรางพระเจดียไวหลายองค บวชแลวเจริญ
อัปปมัญญา ไดไปสูพรหมโลก จุติจากพรหมโลกแลว
สามีของขาพเจาเกิดเปนพราหมณชื่อปปผลายนะ บาน
มหาติตถะ มารดาชื่อสุมนเทวี บิดาเปนพราหมณ
โกสิโคตร ขาพเจาเกิดเปนธิดาของพราหมณนามวา
กปละ มารดาชื่อสุจีมดีในมัททชนบท เมืองสากลบุรี
ที่อุดม บิดาหลอรูปขาพเจาดวยทองแทง แลวถวายรูป
หลอแกพระกัสสปพุทธเจาผูเวนจากกามคุณทั้งหลาย
พราหมณปปผลายนะนั้นเปนหนุม ไปตรวจตราการ
งานในบางคราว เห็นสัตวทั้งหลายที่ถูกกาเปนตนกัด
กินแลวสลดใจ ครัง้ นั้นขาพเจาเห็นเมล็ดงาที่มีอยูได
เรือน เอาออกผึ่งแดด มีเหลาหนอนกัดกินอยูใน
ความสลดใจ ครั้งนัน้ ปปผลายพราหมณผมู ีปญญา
ออกบวชแลว ขาพเจาก็บวชตาม อยูอาศัยในสํานัก
ปริพาชก ๕ ป เมือ่ พระนางโคตมี ผูเปนคนเลี้ยงดู
พระพิชติ มารทรงผนวชแลว ขาพเจาเขาไปหาทานใน
คราวนัน้ พระพุทธเจาทรงสั่งสอนแลวไมนานนักก็ได

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 123

บรรลุพระอรหัต โอ เรามีพระกัสสปะผูมีศิริเปน
กัลยาณมิตร พระกัสสปเถระผูเปนบุตรเปนทายาทของ
พระพุทธเจา มีจิตตั้งมั่นดี ทานรูขันธที่อยูอาศัยใน
กอน เห็นสวรรคและอบาย ถึงความสิ้นชาติเปนผู
เสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี เปนพราหมณผูได
วิชชา ๓ ดวยวิชชา ๓ เหลานี้ นางภัททกาปลานีก็
เหมือนกัน ไดวิชชา ๓ ละมัจจุราชได ทรงรางกาย
นี้เปนที่สุด ชนะมารพรอมทั้งพาหนะ เราทั้งสองเห็น
โทษในโลกแลวบวช เปนผูสิ้นอาสวะ ฝกตนแลว มี
ความเย็นดับสนิทแลว ขาพเจาเผากิเลส ถอนภพได
หมดแลว ตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือกเปน
ผูไมมอี าสวะอยู การที่ขาพเจาเฝาพระพุทธเจา ผู
ประเสริฐนี้ เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ ขาพเจา
บรรลุแลวโดยลําดับ ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้ คือปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพเจาไดทําใหแจงแลว
ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระเถรีภทั ทกาปลานีไดเปนผูมีความ
ชํานาญอยางเชี่ยวชาญในปุพเพนิวาสญาณ เพราะไดสรางสมบุญบารมีไวอยาง
ดียิ่งในภพนั้น ๆ กาลตอมาพระศาสดาประทับนั่งทามกลางอริยสงฆ ณ พระ
เชตวัน ทรงตั้งเหลาภิกษุณีไวในตําแหนงทั้งหลายตามลําดับ ไดทรงตั้งพระ
เถรีนั้นไวในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีทั้งหลายผูระลึกชาติได วันหนึ่งพระเถรีนั้น เมือ่ เปลงอุทานซึ่งเริ่มตนดวยการชมเชยคุณธรรมของพระมหากัสสป-
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เถระ ดวยการชี้แจงคุณมีความที่ตนทํากิจสําเร็จแลวเปนตนเปนขอสําคัญ ได
กลาวคาถาเหลานี้วา
พระกัสสปเถระผูเปนบุตรเปนทายาทของพระ
พุทธเจา มีจิตตั้งมั่นดี ทานรูขันธที่อยูอาศัยในกอน
เห็นสวรรคและอบาย ถึงความสิ้นชาติ เปนผูเสร็จกิจ
แลวเพราะรูยิ่งเปนมุนี เปนพราหมณผูไดวิชชา ๓
ดวย วิชชา ๓ เหลานี้ นางภัททกาปลานีก็ไดวิชชา
๓ เหมือนกัน ละมัจจุราชได ทรงรางกายนี้เปนที่สุด
ชนะมารพรอมทั้งพาหนะ เราทั้งสองเห็นโทษในโลก
แลวบวช เปนผูสนิ้ อาสวะ ฝกตนแลวมีความเย็น
ดับสนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปุตฺโต พุทฺธสฺส ทายาโท ความวา
พระกัสสปเถระเปนอนุชาตบุตรของพระสัมมาสัมพุทธเจา โดยความเปนผู
ตรัสรูตามพระพุทธเจา เปนทายาทโดยการถือเอาโลกุตรธรรม ๙ ซึ่งเปน
การใหนั้น จากพระพุทธเจานั้นแล ชื่อวามีจิตตั้งมั่นดี เพราะความเปนผูมี
มีจิตตั้งมั่นดวยดีดวยสมาธิที่เปนโลกิยะและโลกุตระ. บทวา ปุพฺเพนิวาส
โส เวที ความวา พระมหากัสสปเถระนั้น ไดรูแลว คือรูทั่วแลว คือแทง
ตลอดแลว ซึ่งขันธที่อยูอาศัยในกอน คือซึ่งขันธสันดานที่เคยอยูอาศัยทั้งของ
ตนและของคนอื่น ๆ ทําใหปรากฏดวยปุพเพนิวาสานุสสติญาณ. บทวา
สคฺคาปายฺจ ปสฺสติ ความวา เห็นสวรรค ซึ่งแบงเปนเทวโลก ๒๖ ภูมิ
และอบายภูมิ ๔ ภูมิ ดวยทิพยจักษุ เหมือนเห็นมะขามปอมในฝามือ.
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บทวา อโถ ชาติกฺขย ปตฺโต ความวา บรรลุพระอรหัตกลาวคือ
ความสิ้นชาติ ตอจากนั้น เปนผูเสร็จกิจแลว คือถึงแลวซึ่งความสําเร็จ คือ
เปนผูทํากิจเสร็จแลว เพราะรูยิ่ง คือเพราะรูยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง เพราะ
กําหนดรูซึ่งธรรมที่ควรกําหนดรู เพราะละซึ่งธรรมที่ควรละ เพราะทําใหแจง
ซึ่งธรรมที่ควรทําใหแจง ดวยญาณอันนาปรารถนายิ่ง คือประเสริฐยิ่ง ชื่อวา
เปนมุนี เพราะบรรลุโมนะกลาวคือปญญาเปนเครื่องทําอาสวะใหสิ้นไป.
บทวา ตเถว ภทฺทกาปลานี ความวา พระมหากัสสปะเปนผูได
วิชชา ๓ ดวยวิชชา ๓ เหลานั้น คือตามที่กลาวแลว และเปนผูละมัจจุราชได
ฉันใด พระเถรีภัททกาปลานีก็ไดวิชชา ๓ และละมัจจุได ฉันนั้นเหมือนกัน
ตอจากนั้น พระเถรีแสดงตนนั่นแหละ ทําใหเปนเหมือนผูอื่น ดวยบทวา
ธาเรติ อนฺติม เทห เชตฺวา มาร สวาหน.
บัดนี้ พระเถรีภทั ทกาปลานีเมื่อแสดงวา ความงามในเบื้องตน ความ
งามในทามกลาง ความงามในที่สุดแหงการปฏิบัติ ของพระเถระฉันใด แม
ของเราก็ฉันนั้น จึงกลาวคาถาสุดทายวา ทิสฺวา อาทีนว เปนตน. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา ตฺยมฺห ขีณาสวา ทนฺตา ความวา เราทั้งหลาย
เหลานั้น คือพระมหากัสสปเถระและขาพเจา เปนผูฝกตนแลวดวยการฝกสูงสุด
และเปนผูมีอาสวะสิ้นแลวโดยประการทั้งปวง. บทวา สีติภตู ามฺห นิพฺพตุ า
ความวา เปนผูมีความเย็น เพราะไมมีความเรารอนคือกิเลสนั้นเอง และเปน
ผูดับสนิทดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ.
จบอรรถกถาภัททกาปลานีเถรีคาถา
จบอรรถกถาจตุกกนิบาต
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เถรีคาถา ปญจกนิบาต

วาดวยคาถาตาง ๆ ในปญจกนิบาต
๑. อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา
[๔๓๙] ตั้งแตขาพเจาบวชมาตลอด ๒๕ ป ยัง
ไมประสบความสงบจิตแมชั่วเวลาเพียง ลัดนิ้วมือ เลย
ขาพเจาไมไดความสงบจิต มีจิตชุมดวยกามราคะ
ประคองแขนทั้งสองคร่ําครวญเขาไปสูวิหาร ขาพเจา
นั้นไดเขาไปหาภิกษุณีที่ขาพเจาควรเชื่อถือ ภิกษุณี
นั้นไดแสดงธรรม คือขันธ อายตนะ และธาตุแก
ขาพเจา ขาพเจาฟงธรรมของทานแลวเขาไปนั่ง ณ ที่
ควรแหงหนึ่ง ระลึกชาติได ขาพเจาชําระทิพยจักษุ
ใหหมดจดแลว ชําระเจโตปริยญาณและโสตธาตุให
หมดจดแลว แมฤทธิ์ขาพเจาก็ทําใหแจงแลว ขาพเจา
บรรลุธรรมเปนที่สนิ้ อาสวะแลว ทําอภิญญา ๖ ใหแจง
แลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
จบ อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา
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อรรถกถาปญจกนิบาต
๑. อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา
คาถาวา ปณฺณวีสติ วสฺสานิ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีองค
๑

หนึ่ง.
แมพระเถรีองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาล
นี้ เปนแมนมของพระมหาปชาบดีโคตมี ในกรุงเทวทหะ เจริญแลวแตไม
ปรากฏชื่อและโคตร พระเถรีนั้นในเวลาที่พระมหาปชาบดีโคตมีบวช ตนเอง
ก็บวชดวย ถูกกามราคะรบกวนอยู ๒๕ ป ไมไดเอกัคคตาจิต ชั่วกาลแม
เพียงลัดนิ้วมือ ประคองแขนคร่ําครวญอยู ไดฟงธรรมในสํานักของพระธัมมทินนาเถรี มีใจคลายจากกามทั้งหลาย เรียนกัมมัฏฐาน ประกอบภาวนาอยู
เนือง ๆ ไมนานนักก็เปนผูไดอภิญญา ๖ พิจารณาการปฏิบัติของตน ได
กลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ตั้งแตขาพเจาบวชมาตลอด ๒๕ ป ยังไมประ
สบความสงบจิตแมชั่วเวลาเพียงลัดนิ้วมือเลย ขาพเจา
ไมไดความสงบจิต มีจิตชุมดวยกามราคะ ประคอง
แขนทัง้ สองคร่ําครวญเขาไปสูวิหาร ขาพเจานั้นไดเขา
ไปหาภิกษุณีที่ขาพเจาควรเชื่อถือ ภิกษุณีนนั้ ไดแสดง
ธรรม คือขันธ อายตนะ และธาตุแกขาพเจา ขาพเจาฟงธรรมของทานแลวเขาไปนั่ง ณ ที่ควรแหงหนึ่ง
๑. บาลี เปน อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา.
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ระลึกชาติได ขาพเจาชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว
ชําระเจโตปริยญาณและโสตธาตุใหหมดจดแลว แม
ฤทธิ์ขา พเจาก็ทําใหแจงแลว ขาพเจาบรรลุธรรมเปน
ที่สิ้นอาสวะแลว ทําอภิญญา ๖ ใหแจงแลว ไดปฏิบัติ
คําสอนของพระพุทธเจาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นาจฺฉราสงฺฆาตมตฺตมฺป ไดแก ชั่ว
ขณะแมเพียงลัดนิ้วมือ ความวา ชั่วเวลาแมเพียงดีดนิ้วมือ. บทวา จิตฺตสฺสูปสมชฺฌค ประกอบความวา ไมบรรลุความสงบแหงจิต คือเอกัคคตาจิต
อธิบายวา ยังไมได.
บทวา กามราเคนวสฺสุตา ความวา มีจติ ชุมดวยฉันทราคะเปน
อยางมาก เพราะยึดไวอยางมั่นในวัตถุกามทั้งหลายกลาวคือกามคุณ.
ดวยบทวา ภิกฺขุนึ ทานกลาวหมายเอาพระธัมมทินนาเถรี.
บทวา เจโตปริจฺจาณฺจ เชื่อมความวา และเจโตปริยญาณ
ขาพเจาก็ชําระใหหมดจดแลว. อธิบายวา บรรลุแลว. คําที่เหลือมีนัยดังกลาว
แลวแล.
จบ อรรถกถาอัญญตราเถรีคาถา
๒. วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา
[๔๔๐] ขาพเจาเปนผูเมาวรรณะ รูปสมบัติ
ความสวยงาม บริวารสมบัติ และมีจิตกระดางดวย
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ความเปนสาว ดูหมิ่นหญิงอื่น ขาพเจาประดับกายนี้
ใหวิจิตรงดงาม สําหรับลวงผูชายโง ๆ ไดยืนอยูที่
ประตูเรือนหญิงแพศยา ดุจนายพรานที่คอยดักเนื้อ
ฉะนั้น ขาพเจาแสดงเครื่องประดับตาง ๆ และอวัยวะ
ที่ควรปกปดเปนอันมากใหปรากฏ กระทํามายาหลาย
อยางใหขายเปนอันมากยินดี วันนี้ขาพเจานั้นมีศีรษะ
โลน หมผาสังฆาฏิเที่ยวบิณฑบาตแลวมานั่งอยูที่โคน
ตนไม ไดฌานอันไมมีวิตก ขาพเจาตัดเครื่องเกาะ
เกี่ยวทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปน ของมนุษย ไดทั้งหมด
ทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป มีความเย็นดับสนิทแลว.
จบ วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา
๒. อรรถกถาวิมลาเถรีคาถา
คาถาวา มตฺตา วณฺเณน รูเปน เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อวิมลา.
แมพระเถรีชื่อวิมลาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอนๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ใน
พุทธุปปาทกาลนี้ เกิดเปนธิดาของหญิงผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพคนหนึ่งในกรุงเวสาลี
มีชื่อวา วิมาลา นางวิมลาครั้นเจริญวัยแลวก็เลี้ยงชีพอยางนั้นเหมือนกัน
วันหนึ่งนางเห็นทานพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลี มีจิต
ปฏิพัทธจึงไปถึงที่อยูของพระเถระเริ่มทําการเลาโลมมุงพระเถระ อาจารยบาง
ทานกลาววา ถูกพวกเดียรถียสงไปจึงไดทําอยางนั้น พระเถระคุกคามแลวได
๑. บาลี เปน วิมลาปุราณคณิกาเถรีคาถา.
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ใหโอวาทแกนางโดยการชี้แจงถึงอสุภกัมมัฏฐานเปนขอสําคัญ เรื่องนั้นมีมาใน
เถรคาถาที่แลวมานั่นแล เมื่อพระเถระใหโอวาทอยางนั้นแลว นางเกิดความ
สังเวช เกิดหิริโอตตัปปะ ไดศรัทธาในพระศาสนา เปนอุบาสิกา เวลาตอมาได
บวชในหมูภิกษุณี เพียรพยายามอยูไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัต เพราะ
เปนผูสมบูรณดวยเหตุ พิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถาเหลานั้นเปน
อุทานวา
ขาพเจาเปนผูเมาวรรณะ รูปสมบัติ ความ
สวยงาม บริวารสมบัติ และมีจิตกระดางดวยความ
เปนสาว ดูหมิ่นหญิงอื่น ขาพเจาประดับกายนี้ให
วิจิตรงดงามสําหรับลวงผูชายโง ๆ ไดยืนอยูที่ประตู
เรือนหญิงเพศยา ดุจนายพรานที่คอยดักเนื้อฉะนั้น
ขาพเจาแสดงเครื่องประดับตาง ๆ และอวัยวะที่ควร
ปกปดเปนอันมากใหปรากฏ กระทํามายาหลายอยาง
ใหชายเปนอันมากยินดี วันนีข้ าพเจานั้นมีศีรษะโลน
หมผาสังฆาฏิเที่ยวบิณฑบาตแลว มานั่งอยูที่โคนตน
ไม ไดฌานอันไมมีวิตก ขาพเจาตัดเครื่องเกาะเกี่ยว
ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของมนุษยไดทั้งหมด ทํา
อาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป มีความเย็น ดับสนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มตฺต วณฺเณน รูเปน ไดแก ดวย
วรรณะคือคุณ และดวยรูปสมบัติ. บทวา โสภคฺเคน ไดแก ดวยความนา
พึงใจ. บทวา ยเสน ไดแก ดวยบริวารสมบัติ ความวา เปนผูเมา คือถึง
ความเมาซึ่งไดแกเมาวรรณะ เมารูป เมาความงาม และเมาบริวาร. บทวา
โยพฺพเนน จุปตฺถทฺธา ความวา กระดางยิ่ง ๆ ขึ้น ดวยความเมาในความ
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เปนสาว คือมีจิตกระดาง ไดแกมีใจไมสงบระงับดวยอหังการ ซึ่งมีความสาว
เปนนิมิต. บทวา อฺาสมติมฺิห ความวา ขาพเจาไดดูหมิ่นหญิง
อื่น ๆ ดวยคุณมีวรรณะเปนตนของตน แมโดยประการทั้งปวง อีกอยางหนึ่ง
ขาพเจาดูหมิ่น คือดูหมิ่นแลว ไดแก ไดทําการดูหมิ่นคุณมีวรรณะเปนตน
ของหญิงอื่นๆ.
บทวา วิภูสิตฺวา อิม กาย สุจิตฺต พาลลาปน ความวา
ขาพเจาประดับ คือตกแตงใหสวยงามนาเลื่อมใส ซึ่งกายของขาพเจานี้ ที่เต็ม
ไปดวยของไมสะอาดหลายอยาง นาเกลียด ใหวจิ ิตรงดงามดวยการประเทือง
ผิวและแตงผมเปนตน ดวยพัสตราภรณทั้งหลาย สําหรับลวงผูชายโง ๆ โดย
ลวงคือพูดกับพวกผูชายโง ๆ วา ของฉัน. บทวา อฎาสึ เวสิทฺวารมฺหิ
ลุทฺโธ ปาสมิโวฑฺฑิย ความวา ขาพเจาไดยืนเอากายของขาพเจาตามที่
กลาวแลวซึ่งเปนบวงมารลอเหยื่ออยูที่ประตูเรือนหญิงแพศยา คือที่ประตูเรือน
ของหญิงแพศยา ดุจนายพรานเนื้อดักบวงเนื้อมีตาขายผูกทอนไมเปนตน เพื่อ
ตองการผูกมัดเนื้อทั้งหลาย.
บทวา ปลนฺธน วิทเสนฺตี คุยฺห ปกาสิก พหุ ความวา
แสดงอวัยวะที่ควรปกปดมีขา ตะโพก และกนเปนตน และอวัยวะที่ควรให
ปรากฏมีเทาเขาและศีรษะเปนตน คือแสดงอวัยวะที่ควรปกปดใหปรากฏ และ
เครื่องประดับคืออาภรณมีประการตาง ๆ เปนอันมาก. บทวา อกาสึ วิวิธ
มาย อุชฺฌคฺฆนฺตี พหุ ชน ความวา ขาพเจาหัวเราะเพื่อประเลาประโลมชายโงเปนอันมากที่มัวเมาความสาว ไดกระทําการลอลวงมีอยางตาง ๆ คือ
มีประการตาง ๆ ดวยการปกปดสภาพของสรีระ ดวยของหอมดอกไมและ
พัสตราภรณเปนตน และดวยทีทานั้น ๆ มีหัวเราะและภาวะที่มีเสนหเปนตน.
บทวา สาชฺช ปณฺฑ จริตฺวาน มุณฺฑา สงฺฆาฏิปารุตา
นิสินฺนา รุกขฺ มูลมฺหิ อวิตกฺกสฺส ลาภินี ประกอบความวา ขาพเจา
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นั้นเปนผูอยูดวยความประมาทอยางนี้ วันนี้คือเดี๋ยวนี้ไดตั้งอยูในโอวาทของ
พระผูเปนเจามหาโมคคัลลานเถระ บวชในพระศาสนา มีศีรษะโลน หมผา
สังฆาฏิเที่ยวบิณฑบาต นั่งฉันภิกษาหาร คือนั่งที่โคนตนไม คือบนอาสนะที่
สงัด ณ โคนตนไม เปนผูไดฌานอันไมมีวิตก ดวยการบรรลุพระอรหัตผล
ซึ่งมีทุติยฌานเปนบาท.
บทวา สพฺเพ โยคา ไดแก เครื่องเกาะเกี่ยวแมทั้ง ๔ มีเครื่อง
เกาะเกี่ยวคือกามเปนตน. บทวา สมุจฺฉินฺนา ความวา ตัดทิ้งคือละโดย
ชอบทีเดียวตามสมควร ดวยปฐมมรรคเปนตน. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาวิมลาเถรีคาถา
๓. สีหาเถรีคาถา
[๔๔๑] เมือ่ กอน ขาพเจาถูกกามราคะเบียด
เบียน มีจิตฟุงซาน ทําจิตใหอยูในอํานาจไมได
เพราะไมมนสิการโดยอุบายที่แยบคาย ขาพเจาถูก
กิเลสกลุมรุม เปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปน
สุข ตกอยูในอํานาจของจิตอันสัมปยุตดวยราคะ จึง
ไมไดความสงบจิต ขาพเจาเปนผูผอมเหลือง ปราศจากผิวพรรณอยู ๗ ป มีแตทกุ ข ไมไดความสุขทั้ง
กลางวันกลางคืน เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงถือเอา
เชือกเขาไปสูราวปา ดวยคิดวาจะผูกคอตายเสียในที่นี้
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ดีกวาที่จะกลับไปสูความเปนคฤหัสถอีก ขาพเจาทํา
บวงใหมั่น ผูกทีก่ ิ่งไมแลวสวมบวงที่คอ ทันใดนั้น
จิตของขาพเจาก็หลุดพนจากกิเลส.
จบ สีหาเถรีคาถา
๓. อรรถกถาสีหาเถรีคาถา
คาถาวา อโยนิโสมนสิการา เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อสีหา.
แมพระเถรีชื่อสีหาองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจา
องคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ใน
พุทธุปปาทกาลนี้ เปนธิดาของนองสาวสีหเสนาบดี กรุงเวสาลี ญาติพี่
นองทั้งหลายตั้งชื่อใหวา สีหา เพราะตั้งตามชื่อลุงของเธอ นางสีหานั้นรูความ
แลว วันหนึ่งพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกสีหเสนาบดี เธอฟงธรรมนั้นได
ศรัทธา ขออนุญาตบิดามารดาบวช ครั้นบวชแลวแมเริ่มวิปสสนาก็ไมอาจทํา
จิตที่พลานไปในอารมณอนั กวางใหญภายนอกใหกลับได ถูกมิจฉาวิตกเบียด
เบียนอยู ๗ ป ไมไดความชื่นจิตจึงคิดวา ประโยชนอะไรดวยชีวิตอันลามก
ของเรานี้ เราจักผูกคอตายดังนี้ ถือบวงคลองที่กิ่งไมแลวสวมบวงนั้นที่คอของ
ตน นอมจิตไปในวิปสสนาดวยอํานาจบุญกุศลที่ตนสั่งสมไวในกอน ดวยความ
เปนผูมีภพมีในที่สุด บวงที่ผูกไดอยูตรงที่คอ. พระเถรีนั้นเจริญวิปสสนาได
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในขณะนั้นเอง. เพราะญาณแก
กลาแลว. บวงที่ผูกคอไวหลุดออกพรอมกับเวลาที่บรรลุพระอรหัตนั่นแหละ.
พระเถรีตั้งอยูในพระอรหัตแลว ไดกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
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เมื่อกอนขาพเจาถูกกามราคะเบียดเบียน มีจิต
ฟุงซาน ทําจิตใหอยูในอํานาจไมได เพราะไมมนสิการโดยอุบายที่แยบคาย ขาพเจาถูกกิเลสกลุมรุม
เปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปนสุข ตกอยูใน
อํานาจของจิตอันสัมปยุตดวยราคะ จึงไมไดความสงบ
จิต ขาพเจาเปนผูผอมเหลืองปราศจากผิวพรรณอยู ๗
ป มีแตทุกข ไมไดความสุขทั้งกลางวันกลางคืน
เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงถือเชือกเขาไปสูราวปา ดวย
คิดวาจะผูกคอตายเสียในที่นี้ ดีกวาที่จะกลับไปสูความ
เปนคฤหัสถอีก ขาพเจาทําบวงใหมั่น ผูกทีก่ ิ่งไมแลว
สวมบวงที่คอ ทันใดนั้นจิตของขาพเจาก็หลุดพนจาก
กิเลส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อโยนิสมนสิการา ไดแก เพราะไม
มนสิการโดยอุบาย คือเพราะถือคลาดเคลื่อนในสิ่งที่ไมงามวางาม. บทวา
กามราเคน อทฺทิตา ความวา ถูกฉันทราคะในกามคุณทั้งหลายบีบคั้น.
บทวา อโหสึ อุทฺทิตา ปุพฺเพ จิตฺเต อวสวตฺตินี ความวา เมื่อกอน
เมื่อจิตของขาพเจาไมเปนไปในอํานาจของขาพเจา ขาพเจามีจิตฟุงซาน คือมี
จิตฟุงซานในอารมณตางๆ คือมีจิตไมตั้งมั่น. บทวา ปริยุฏิตา กิเลเสหิ
สุขสฺานิวตฺตินี ความวา อันกิเลสทั้งหลายมีกามราคะเปนตนที่ถึงความ
กลุมรุมครอบงําแลว มีปกติเปนไปตามกามสัญญาที่เปนไปในรูปเปนตนวางาม.
บทวา สม จิตฺตสฺส นาลภึ ราคจิตฺตวสานุคา ความวา ไปตามอํานาจ
ของจิตที่สัมปยุตดวยกามราคะ จึงไมไดความสงบแหงจิต คือความสงบใจ คือ
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ความที่จิตมีอารมณเดียว แมเล็กนอย. บทวา กิสาปณฺฑุวิวณฺณา จ ความ
วา เปนผูผอมคือมีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เหลืองขึ้น ๆ เพราะความเปนผู
กระสันอยางนี้ เพราะเหตุนั้นแหละจึงเปนผูปราศจากผิวพรรณ คือผูมีผิวพรรณไปปราศแลว. บทวา สตฺต วสฺสานิ แปลวา ตลอด ๗ ป. บทวา
จาริห แปลวา ขาพเจาเที่ยวไปแลว. บทวา นาห ทิวา วา รตฺตึ วา
สุข วินฺทึ สุทุกฺขิตา ความวา ขาพเจาถึงทุกข ดวยกิเลสทุกขใน ๗ ป
อยางนี้ ไมไดความสุขของสมณะทั้งกลางวันทั้งกลางคืน. บทวา ตโต ได
แก เพราะไมไดความสุขของสมณะในเพราะความกลุมรุมของกิเลส. บทวา
รชฺชุ คเหตฺวาน ปาวิสึ วนมนฺตร ความวา ถือเชือกบวงเขาไปยังราว
ปา หากจะมีผูถามวา เขาไปทําไม (พึงตอบวา). บทวา วร เม อิธ
อุพฺพนฺธ ยฺจ หีน ปุนาจเร ความวา เพราะขาพเจาไมอาจบําเพ็ญ
สมณธรรม พึงกลับมาประพฤติ คือพึงประพฤติโดยเอื้อเฟอ คือพึงดํารงเพศที่
ทรามคือความเปนคฤหัสถอีก ฉะนั้น ขาพเจาผูกคอตายเสียในราวปานี้ ดีกวา
คือประเสริฐกวาดวยคุณตั้งรอยตั้งพัน. บทวา อถ จิตฺต วิมุจจิ ิ เม ความ
วา ขาพเจาสวมบวงที่ผูกกับกิ่งไมเขาที่คอในกาลใด ในกาลนั้นคือในลําดับ
นั่นเอง จิตของขาพเจาหลุดพน คือไดหลุดพนแลวจากอาสวะทั้งปวงตาม
ลําดับมรรค เพราะสืบตอดวยวุฏฐานคามินีวิปสสนาและมรรค.
จบอรรถกถาสีหาเถรีคาถา
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๔. นันทาเถรีคาถา
[๔๔๒] แนะนันทา เธอจงดูรางกายอันกระสับ
กระสายไมสะอาด เปอยเนา จงอบรมจิตใหตั้งมั่น
ดวยดี มีอารมณเปนหนึ่ง ดวยอสุภสัญญา รางกายนี้
ฉันใด รางกายของเธอนั่นก็ฉันนั้น รางกายของเธอ
นั่นฉันใด รางกายนี้ก็ฉันนั้น รางกายเปนของเปอย
เนา มีกลิ่นเหม็นฟุง ไป ที่พวกชนพาลเพลิดเพลินกัน
ยิ่งนัก เมื่อเธอพิจารณารายกายนี้อยางนี้ ไมเกียจคราน
ทั้งกลางคืนกลางวัน ตอนั้นจักแทงตลอดแลวเห็นได
ดวยปญญาของตน เมื่อขาพเจานั้นเปนผูไมประมาท
คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย ไดเห็นกายทั้งภายใน
และภายนอก ตามความเปนจริง ที่นั้นขาพเจาจึงเบื่อ
หนายในกาย และคลายกําหนัดในภายใน เปนผูไม
ประมาท ไมเกาะเกี่ยวในสิ่งอะไร ๆ เปนผูสงบระงับ
ดับสนิทแลว.
จบ นันทาเถรีคาถา
๑

๑. อรรถกถา เปน สุนทรีนนั ทาเถรีคาถา.
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๔. อรรถกถาสุนทรีนันทาเถรีคาถา
คาถาวา อาตุร อสุจึ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อสุนทรี
นันทา.
เลากันวา แมพระเถรีชื่อสุนทรีนันทาองคนี้ก็บังเกิดในเรือนตระกูล
ในพระนครหังสวดี เธอรูความแลว ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา เห็น
พระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่ง ในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีทั้งหลายผู
ไดฌาน จึงสรางสมบุญญาธิการปรารถนาตําแหนงนั้น สั่งสมกุศลทองเที่ยว
ในเทวโลกและมนุษยโลกอยูหนึ่งแสนกัป ในพุทธุปปาทกาลนี้บังเกิดในศากยราชตระกูล พระญาติทั้งหลายตั้งนามใหเธอวา นันทา.
กาลตอมา รูกันทั่วไปวา นันทาผูสวยงามและสาวงามของชนบท ใน
หอง ๑๒ ศอกที่มือมิดไมตองใชประทีป ดุจพระเถรีภัททกาปลานี สวางดวย
แสงสวางของสรีระ เปนผูทรงยศงดงามดวยคุณตั้งรอยกวาแสงสวางเหลานั้น.
นางสุนทรีนันทานั้น เธอพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายบรรลุ
ความเปนพระสัพพัญูแลว เสด็จไปกรุงกบิลพัสดุโดยลําดับ ทรงใหนันทกุมารและราหุลกุมารบวชแลวเสด็จไป เมื่อพระเจาสุทโธทนมหาราชเสด็จปรินิพพานแลว เมื่อพระมหาปชาบดีโคตมีและพระพิมพาราหุลมารดาบวชแลว
เธอคิดวา พระเชษฐภาคา ของเราทรงละความเปนพระเจาจักรพรรดิ บวชเปน
พระพุทธเจาผูอัครบุคคลในโลก แมราหุลกุมารพระโอรสของพระองคก็บวช
เจานันทราชภัสดาของเราก็ดี พระมหาปชาบดีโคตมีพระมารดาก็ดี ราหุลมารดา
พระภคินีก็ดี ก็บวชกันหมดแลว บัดนี้เราจักทําอะไรในเรือน เราจักบวช
เธอไปสํานักภิกษุณี บวชดวยความรักพวกพระญาติ ไมไดบวชดวยศรัทธา
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ฉะนั้น ถึงบวชแลวก็ยังเกิดความเมาอาศัยรูป ไมไปที่บํารุงพระพุทธเจา ดวย
คิดวาพระศาสดาทรงตําหนิติเตียนรูป ทรงแสดงโทษในรูปโดยอเนกปริยาย
เรื่องทั้งหมดเปนตนดังที่กลาวนี้ พึงทราบตามนัยที่กลาวแลวในเรื่องของพระอภิรูปนันทาเถรีที่กลาวมาแลว สวนความแปลกกันดังนี้ เมื่อพระเถรีเห็นรูป
หญิงที่พระศาสดาทรงเนรมิต ถูกชราครอบงําแลวโดยลําดับ จึงมนสิการเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา จิตไดมุงตรงกัมมัฏฐาน พระศาสดาทรงเห็นดังนั้น
เมื่อทรงแสดงธรรมเปนสัปปายะแกเธอไดตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาเหลานี้วา
แนะนันทา เธอจงดูรางกายอันกระสับกระสาย
ไมสะอาด เปอยเนา จงอบรบจิตใหตั้งมัน่ ดวยดี มี
อารมณเปนหนึ่ง ดวยอสุภสัญญา รางกายนี้ฉันใด
รางกายของเธอนั่นก็ฉันนั้น รางกายของเธอนั่นฉันใด
รางกายนี้ก็ฉันนั้น รางกายเปนของเปอยเนา มีกลิ่น
เหม็นฟุงไป ที่พวกชนพาลเพลิดเพลินกันยิ่งนัก เมื่อ
เธอพิจารณารางกายนี้อยางนี้ ไมเกียจครานทั้งกลาง
คืนกลางวัน ตอนั้นจักแทงตลอด แลวเห็นไดดวย
ปญญาของตน.
พระเถรีนั้น สงญาณไปตามแนวพระธรรมเทศนา ดํารงอยูในโสดาปตติผล พระศาสดาเมื่อตรัสบอกกัมมัฏฐานเพื่อประโยชนแกมรรคเบื้องบน
แกพระเถรีนั้น เพื่อทรงแสดงวา แนะนันทา ในสรีระนี้ไมมีสาระแมมีประมาณนอยเลย กายนี้มีเนื้อและเลือดฉาบทาไว เปนที่อยูของชราเปนตน เปน
เพียงกองกระดูกเทานั้น ดังนี้ จึงตรัสพระคาถานี้ในธรรมบทวา
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รูปนี้อันธรรมดาสรางขึ้นใหเปนนคร แหงกระดูก
มีเนื้อและเลือดฉาบทาไว เปนที่ตั้งแหงชรา มัจจุ
มานะ และมักขะ.
เวลาจบเทศนา พระเถรีนั้นไดบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทาน
จึงกลาวไวในอปทานวา
ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมารพระ
นามวาปทุมุตตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง เปนนายก
ของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนพระพุทธเจา
ผูฉลาดในเทศนาวิธี ตรัสสอนเหลาสัตวใหรแู จง ทรง
ชวยสรรพสัตวใหขา มได ไดทรงใหหมูชนขามพนไป
เปนอันมาก ทรงพระกรุณาอันเคราะหแสวงทาประโยชนแกสรรพสัตว ทรงตั้งพวกเดียรถียที่มาเฝาทั้ง
หมดไวในเบญจศีล พระศาสนาของพระองคไมอากูล
วางจากพวกเดียรถีย งดงามไปดวยพระอรหันตทั้ง
หลายที่มีความชํานาญ เปนผูคงที่ พระองคทรงเปน
พระมหามุนีมีพระวรกายสูง ๘ ศอก มีพระรัศมีงาม
ดังทองคําที่มีคา มีพระลักษณะอันประเสริฐ ๓๒
ประการ มีพระชนมายุแสนป พระองคดํารงอยูโดย
กาลเทานั้นไดทรงชวยใหหมูชนขามพนไปเปนอันมาก
ครั้งนั้น ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีในพระนคร
หังสวดี มีความรุงเรื่องดวยรัตนะตางๆ เพียบพรอม
ไปดวยความสุขเปนอันมาก ขาพเจาเขาเฝาพระมหา๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๕ นันทาเถรีอปทาน.
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วีระเจาพระองคนั้น ไดฟงพระธรรมอยางจับใจยิ่ง ซึ่ง
เปนอมตะ ครั้งนั้นขาพเจาเลื่อมใสไดนิมนตพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวยพระสงฆแลว ถวาย
มหาทานแดพระองคดวยมือของตน ขาพเจาไดซบ
เศียรลงใกลพระวีระเจาผูเปนนายกของโลกพรอมดวย
พระสงฆ ปรารถนาตําแหนงอันเปนเลิศของเหลา
ภิกษุณที ี่ไดฌาน ครั้งนั้น พระสุคตเจาผูฝกนรชนที่ยัง
ไมไดฝก ทรงเปนสรณะของโลกสาม เปนผูใหญทรง
นรชนไวใหดี ทรงพยากรณวา เธอจักไดตําแหนงที่
ปรารถนาดีแลวนั้น แตกัปนี้ไปหนึ่งแสนกัปพระศาสดาพระนามวาโคตมะ มีพระสมภพในวงศพระ
เจาโอกกากราชจักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก เธอจักไดเปน
ทายาทในธรรมของพระองคจักเปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักเปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามวานันทาครั้ง
นั้นขาพเจาไดฟงพระพุทธพจนนั้นแลว มีความยินดี มี
จิตประกอบดวยเมตตา บํารุงพระพิชิตมารผูเปนนายก
พิเศษ ดวยปจจัยทั้งหลายตลอดชีวิต ดวยกุศลกรรม
ที่ทําไวดีนั้น และดวยเจตนาอันแนวแน ขาพเจาละ
รางกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส จุติจาก
ชั้นดาวดึงสนั้นแลวไดไปชั้นยามาจากชั้นยามาไปชั้น
ดุสิต จากชั้นดุสิตไปชั้นนิมมานรดี จากชั้นนิมมานรดี
ไปชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น
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ขาพเจาเกิดในภพใด ๆ ก็ไดครองตําแหนงมเหสีของ
พระเจาจักรพรรดิ และของพระเจาเอกราช เสวยสมบัติ
ในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผูมีความสุขในที่ทุก
สถาน ทองเที่ยวไปในกัปมิใชนอ ย ในภพหลังที่มา
ถึงบัดนี้ ขาพเจาเปนราชธิดาของพระเจาสุทโธทนะใน
กรุงกบิลพัสดุ มีรปู สมบัติที่ประชาชนพากันสรรเสริญ
ราชตระกูลนั้นเห็นขาพเจามีรูปงามดังดวงอาทิตยจึงพา
กันชื่นชม เพราะเหตุนั้นขาพเจาจึงมีนามวา นันทา
เปนผูมลี ักษณะงามบวร ในกรุงกบิลพัสดุซึ่งเปนนคร
ที่รื่นรมยนั้น นอกจากพระนางยโสธรา ปรากฏวา
ขาพเจางามกวายุวนารีทั้งปวง พระเชษฐภาดาเปนพระ
พุทธเจาผูเลิศในไตรโลก พระภาดาองครองก็เปน
พระอรหันตเหมือนกัน ขาพเจาเปนคฤหัสถอยูผูเดียว
พระมารดาทรงตักเตือนวา แนะลูกรักลูกเกิดในศากยตระกูล เปนพระกนิษฐภคินีของพระพุทธเจา เมื่อเวน
จากนันทกุมารเสียแลว ลูกจักไดประโยชนอะไรใน
เรือนเลา รูปถึงมีความเปนหนุมสาวก็มีความแกเปน
อวสาน รูกันวาไมสะอาด เมื่อยังไมมีโรค ก็มีโรค
ในที่สุด ชีวิตมีความตายเปนที่สุด รูปของลูกนี้ แม
จะงามจับใจนาใครดังดวงจันทร เมื่อตกแตงดวยเครื่อง
ประดับก็ยิ่งมีสิริงามเปลงปลั่ง เปนที่กําหนดหมาย
เปนที่ยนิ ดีแหงนัยนตาทั้งหลาย คลายทรัพยที่เปนสาระ
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ของโลกที่บูชากัน เปนรูปที่ใหเกิดความสรรเสริญ
เพราะบุญทั้งหลายที่ไดบําเพ็ญไว เปนที่ชื่นชมแหง
วงศโอกกากราช โดยกาลไมนานนัก ชราก็จักมาย่ํายี
ลูกจงละเรือนและรูปที่บัณฑิตตําหนิ ประพฤติพรหมจรรยเถิด ขาพเจายังหลงใหลในความเปนสาวแหงรูป
ไดฟงพระดํารัสของพระมารดาแลว ก็บวชเปนบรรพ
ชิตดวยรางกาย แตมิไดบวชดวยใจ ขาพเจาระลึกถึง
ตัวเอง จึงพากเพียรเลาเรียนฌานเปนอันมาก พระ
มารดาก็ตรัสเตือนใหประพฤติธรรม แตขาพเจามิได
ขวนขวายในเรื่องนั้น ลําดับนั้นพระพิชิตมารผูทรง
พระมหากรุณา ทอดพระเนตรเห็นขาพเจาซึ่งมีผิวหนา
ดังดอกบัว ทรงเนรมิตหญิงงามนาทัศนางามรุงเรือง
มีรูปงามกวาขาพเจาเสียอีกใหขาพเจาเห็น ดวยอานุภาพของพระองคเพื่อใหขาพเจาเบื่อหนายในรูป ขาพเจาเปนคนสวย เห็นหญิงนั้นซึ่งมีรางกายสวยยิ่งกวา
จึงคิดวา เราเห็นหญิงมนุษยดังนี้ มีผลดี และเปน
ลาภนัยนตาของเรา เชิญเถิดแมคนงาม แมจงบอกสิ่ง
ที่ตองประสงคแกฉัน แมจงบอกตระกูลชื่อและโคตร
ของแม ซึ่งเปนที่รักของแมแกฉนั เถิด เวลานี้ไมใช
เวลาแหงปญหานะคนสวย แมจงใหฉันอยูบนตักอวัยวะทั้งหลายของฉันจะทับอยู จงใหฉันหลับสักครูเถิด
ตอแตนนั้ แมคนสวย พึงนอนเอาศีรษะไวบนตักของ
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ฉัน ของแข็งที่หยาบมากตกลงที่หนาผากของเธอบวม
ปูดขึ้นทันทีแลวแตก มีสิ่งโสโครกหนองและเลือด
ไหลออก หนาแตกมีกลิ่นเหม็นเนาอยางซากศพ ทั่วตัว
ขึ้นพอง มีสีเขียว เธอมีอวัยวะทั้งปวงสั่นเทา หายใจถี่
เสวยทุกขของตน คร่ําครวญอยูอยางนาสงสาร เพราะ
เธอประสบทุกข ขาพเจาจึงมีทุกข ตองทุกขเวทนา
จมลงในมหาทุกข ขอเธอจงเปนที่พึ่งเปนเพื่อนของฉัน
หนาที่งามของเธอหายไปไหน จมูกที่โดงงามของเธอ
หายไปไหน ริมฝปากที่งามเหมือนสีลูกมะพลับสุกของ
เธอหายไปไหน วงหนาที่งามดังดวงจันทรและลําคอที่
คลายแทงทองคําของเธอหายไปไหน ใบหูของเธอที่
เปนดังพวงดอกไม ก็มีสหี มดสวยเสียแลว ถันทั้งคู
ของเธอที่เหมือน ดอกบัวตูม เพียงดังหมอน้ํามนต
พราหมณ แตกแลวมีกลิ่นเหม็นเหมือนศพเนา เธอมี
สะเอวกลม มีตะโพผึ่งผาย บัดนี้เต็มไปดวยสิ่งชั่ว
ทราม โอ รูปไมเที่ยง อวัยวะที่เนื่องในสรีระทั้ง
หมดมีกลิ่นเหม็นเนา นากลัว นาเกลียด เหมือน
ซากศพที่เขาทิ้งไวในปาชา เปนที่ยินดีของพวกพาลชน
ครั้งนั้นพระภาดาของขาพเจา ผูประกอบดวยพระมหากรุณาทรงเปนนายกของโลก ทอดพระเนตรเห็นขาพเจามีจิตสลด ไดตรัสพระคาถาเหลานี้วา แนะนันทา
เธอจงดูรูปที่กระสับกระสาย เปอยเนาดังซากศพ จง

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 144

อบรมจิตใหตั้งมั่นดวยดี มีอารมณเดียว ดวยอสุภสัญญา รูปนี้เปนฉันใด รูปเธอก็เปนฉันนั้น รูปเธอเปน
ฉันใด รูปนี้ก็เปนฉันนั้น รูปนีม้ ีกลิ่นเนาฟุงไป พวก
คนพาลยินดียิ่งนัก พวกบัณฑิตผูไมเกียจคราน ยอม
พิจารณาเห็นรูปนั้นเปนอยางนั้น ทั้งกลางคืนกลางวัน
เหตุนั้นเธอจงเบื่อหนาย พิจารณาดูรูปนั้นดวยปญญา
ของตน ลําดับนั้น ขาพเจาไดฟงคาถาเปนสุภาษิตแลว
มีความสลดใจ ตั้งอยูในธรรมนั้น แลไดบรรลุพระอรหัตแลว ในกาลนั้นขาพเจานั่งอยูในที่ไหน ๆ ก็มีฌาน
เปนเบื้องหนา พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น ไดทรงตั้งขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ
ขาพเจาเผากิเลสแลว ถอนภพทั้งหลายไดหมดแลว
ตัดเครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือกเปนผูไมมีอาสวะอยู การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา
เปนการมาดีแลวหนอ ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว ได
ปฏิบัตคิ ําสอนของพระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ขาพเจา
ทําใหแจงแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พระเถรีพิจารณาการปฏิบัติของตน ได
กลาวคาถา ๒ คาถาเหลานี้ พรอมดวยคาถา ๓ คาถาที่พระศาสดาทรงแสดงวา
อาตุร อสุจึ ปูตึ เปนตน เปนอุทานวา
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เมื่อขาพเจานั้น เปนผูไมประมาท คนควาอยูโดย
อุบายอันแยบคาย ไดเห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอก
ตามความเปนจริง ทีนั้น ขาพเจาจึงเบื่อหนายในกาย
และคลายกําหนัดในภายใน เปนผูไมประมาท ไม
เกาะเกีย่ วในสิ่งอะไร ๆ เปนผูสงบระงับดับสนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เอวเมต อเวกฺขนฺตี รตฺตินทฺ ิวมตนฺทิตา ตโต สกาย ปฺาย อภินิพฺพิชฌ
ฺ ทกฺขิส ความวา พวกบัณฑิต
เปนผูไมเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน คือตลอดกาลทั้งปวง พิจารณา
คนควากายนั้นคือมีสภาพกระสับกระสายเปนตน เปนอยางนั้น คือโดยประการ
ที่กลาวแลววา รูปนี้เปนฉันใด รูปเธอก็เปนฉันนั้นเปนตน ดวยญาณจักษุ
ซึ่งเปนสวนเบื้องตน มีความผูกใจเปนปุเรจาริกวา เราสงสุตามยญาณซึ่งมี
เสียงผูอื่นเปนเหตุ เบื่อหนายเพราะทําการแยกฆนะความเปนกอน ตามความ
เปนจริง เพราะเหตุนั้น คือเพราะนิมิตนั้นเกิดในตน จักดู คือ จักเห็นดวย
ภาวนามยปญญาของตน ไดอยางไรหนอ.
เพราะเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาวคําเปนตนวา ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย ดังนี้ คํานั้นมีเนื้อความวา เมื่อขาพเจานั้นเปนผูไมประมาท
เพราะไมอยูปราศจากสติ คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย คือดวยปญญาที่
เห็นแจงถึงอนิจจลักษณะเปนตน เห็นกายนี้ กลาวคือขันธปญจก ทั้งภายใน
และภายนอก โดยแบงเปนสันดานของตนและสันดานของผูอื่น ตามความ
เปนจริง.
ทีนั้น คือหลังจากที่เห็นอยางนั้น ขาพเจาเบื่อหนายในกาย คือเบื่อ
หนายแลวในอัตภาพ เพราะประกอบดวยวิปสสนาปญญา ขาพเจาคลาย
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กําหนัด คือถึงความคลายกําหนัดในสันดานในภายในโดยพิเศษทีเดียว ขาพเจา
เปนผูไมประมาท เพราะบรรลุที่สุดแหงการปฏิบัติอัปปมาทธรรมตามที่เปน
จริง เปนผูไมเกาะเกี่ยวในสิ่งอะไร ๆ เพราะถอนสังโยชนขึ้นไดหมดแลว
เปนผูสงบระงับและดับสนิทแลวแล.
จบ อรรถกถาสุนทรีนันทาเถรีคาถา
๕. นันทุตตราเถรีคาถา
[๔๔๓] ขาพเจาไหวไฟ พระจันทร พระอาทิตย
และเทวดา ไปสูทาน้ําแลวลงดําน้ํา ขาพเจาสมาทาน
วัตรเปนอันมาก โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง นอนบน
แผนดิน ไมบริโภคภัตตาหารในราตรี แตยังยินดีการ
ตกแตงและการประดับ บํารุงกายนี้ดวยการอาบน้ํา
และขัดสี ถูกกามราคะครอบงําแลว ตอมา ขาพเจา
ไดศรัทธาในพระศาสนา บวชเปนบรรพชิต เห็นกาย
ตามความเปนจริง จึงถอนกามราคะได ตัดภพความ
อยากและความปรารถนาไดทั้งหมด ไมเกาะเกี่ยวดวย
กิเลสเครื่องประกอบทุกอยาง บรรลุความสงบใจแลว.
จบ นันทุตตราเถรีคาถา
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๕. อรรถกถานันทุตตราเถรีคาถา
คาถาวา อคฺคึ จนฺทฺจ เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อนันทุตตรา.
แมพระเถรีชื่อนันทุตตราองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ
ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกัมมาสธัมมนิคมแควนกุรุ
เรียนวิชาพื้นฐานและศิลปศาสตรบางอยาง เขาบวชเปนนิครนถ ขวนขวาย
ในการกลาวโตตอบ ถือกิ่งหวาเที่ยวไปในพื้นชมพูทวีป เหมือนพระภัททากุณฑลเกสาเถรี เขาไปหาพระมหาโมคคัลลานเถระ ถามปญหา ถึงความ
ปราชัย ตั้งอยูในโอวาทของพระเถระ บวชในพระศาสนา บําเพ็ญสมณธรรม
อยูไมนานนักก็ไดบรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พิจารณาการ
ปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถา ๕ คาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาไหวไฟ พระจันทร พระอาทิตยและ
เทวดา ไปสูทาน้ําแลวลงดําน้ํา ขาพเจาสมาทานวัตร
เปนอันมาก โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง นอนบนแผนดิน
ไมบริโภคภัตตาหารในราตรี แตยังยินดีการตกแตง
และการประดับ บํารุงกายนี้ดวยการอาบน้าํ และขัดสี
ถูกกามราคะครอบงําแลว ตอมา ขาพเจาไดศรัทธา
ในพระศาสนา บวชเปนบรรพชิต เห็นกายตามความ
เปนจริง จึงถอนกามราคะได ตัดภพความอยากและ
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ความปรารถนาไดทั้งหมด ไมเกาะเกี่ยวดวยกิเลส
เครื่องประกอบทุกอยาง บรรลุความสงบใจแลว.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อคฺคึ จนฺทฺจ สูริยฺจ เทวตา
จ นมสฺสิห ความวา ขาพเจาเมื่อแสวงหาทางบริสุทธิ์ ไดไหวคือไดทํา
การนอบนอมไฟ โดยประคองเครื่องบูชา เพื่อใหเทวดาทั้งหลายมีพระอินทร
เปนตนโปรดปราน ดวยคิดวา เทวดาทั้งหลายมีไฟเปนประมุข ไหวพระจันทร
ในวันขึ้น ๒ ค่ํา ทุก ๆ เดือน ไหวพระอาทิตยเชาเย็นทุก ๆ วัน ไหวแม
พวกเทวดาภายนอกอื่น ๆ มีพวกหิรญ
ั ญคัพภะเปนตน. บทวา นทีติตฺถานิ
คนฺตฺวาน อุทก โอรุหามิห ความวา ขาพเจาเขาไปยังทาเปนที่บูชาของ
แมน้ําคงคาเปนตน ซึง่ ประดิษฐานไวอยางดี ลงน้ําคือคําลงในน้ํา ชําระ
รางกายเชาเย็น.
บทวา พหูวตฺตสมาทานา ไดแก สมาทานวัตรมีอยางตาง ๆ ๕
ประการ มีเผาผลาญกิเลสดวยตบะเปนตน ที่ทีฆะเปน พหู ก็เพื่อสะดวกใน
การแตงฉันท. บทวา อฑฺฒ สีสสฺส โอลิขึ ความวา ขาพเจาโกนศรีษะ.
ของขาพเจาเสียครึ่งหนึ่ง. อาจารยบางทานกลาวเนื้อความของบทวา อฑฺฒ
สีสสฺส โอลิขึ วา เอาปอยผมครึ่งหนึ่งผูกเปนชฎา อีกครึ่งหนึ่งปลอยสยาย.
บทวา ฉมาย เสยฺย กปฺเปมิ ความวา ขาพเจาเปนผูนอนบนแผนดิน
ยอมนอนบนพื้นดินซึ่งมีประโยชนไมมีระหวาง. บทวา รตฺตึ ภตฺต น
ภฺุชิห ความวา ขาพเจาเปนผูงดอาหารในเวลากลางคืน ยอมไมบริโภค
โภชนาหารในราตรี.
บทวา วิภูสาบณฺฑนรตา ความวา ขาพเจาลําบากกายเพราะ
อัตตกิลมถามุโยคมาเปนเวลานาน คิดวา เพราะรางกายลําบากอยางนี้ ความ
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บริสุทธิ์แหงปญญายอมมีไมได แตถารางกายเอิบอิ่มเปนที่ยินดีแหงอินทรีย
ทั้งหลาย ความบริสุทธิ์พึงมีได เมื่อจะอนุเคราะหกายนี้จึงยินดีในการตกแตง
และการประดับ คืนยินดียิ่งในการตกแตงดวยเครื่องตกแตงคือผา และในการ
ประดับดวยของหอมและดอกไมเปนตน. บทวา นฺหาปนุจฺฉาทเนหิ จ
ไดแก ดวยใหคนอื่น ๆ นวดฟนเปนตนแลวใหอาบน้ําและขัดสี. บทวา
อุปกาสึ อิม กาย ความวา อนุเคราะหกายของเรานี้ คือใหอิ่มหนํา.
บทวา กามราเคน อฏฏิตา ความวา ขาพเจาเปนผูมีรางกายแข็งแรงเจริญ
ถูกกามราคะที่กลุมรุมเพราะเหตุไมมีโยนิโสมนสิการครอบงําแลว คือเบียดเบียนเนือง ๆ.
บทวา ตโต สทฺธ ลภิตฺวาน ความวา ทําลายพรตที่สมาทาน
อยางนี้แลว มีรางกายแข็งแรงเจริญ เปนผูขวนขวายในการกลาวโตตอบเที่ยว
ไปในที่นั้น ๆ หลังจากนั้น คือเวลาตอมา ไดรับโอวาทและอนุสาสนในสํานัก
ของพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดศรัทธา. บทวา ทิสฺวา กาย ยถาภูต
ความวา ขาพเจาเห็นกายของขาพเจานี้ตามความเปนจริง ดวยมรรคปญญา
พรอมดวยวิปสสนา ถอนกามราคะไดทั้งหมดดวยอนาคามิมรรค. บทวา สพฺเพ
ภวา สมุจฉฺ นิ ฺนา อิจฺฉา จ ปตฺถนาป จ ประกอบความวา ตอจากนั้น
ภพทั้งหลาย ทั้งที่เปนความอยาก กลาวคือตัณหาในภพปจจุบัน ทั้งที่เปน
ความปรารถนา กลาวคือตัณหาในภพตอไป ขาพเจาตัดไดหมดแลวดวยมรรค
อันเลิศ. บทวา สนฺตึ ปาปุณึ เจตโส ความวา ถึง คือบรรลุความสงบ
คือพระอรหัตผล อยางแนนอน.
จบ อรรถกถานันทุตตราเถรีคาถา
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๖. มิตตากาลีเถรีคาถา
[๔๔๔] ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
ดวยศรัทธา แตเปนผูขวนขวายในลาภสักการะ เที่ยว
ไปดวยเหตุนั้น ๆ ขาพเจาละประโยชนอันเยี่ยมแลว
ถือเอาประโยชนอันเลว อยูในอํานาจของกิเลส ไม
รูประโยชนของความเปนสมณะ เมื่อขาพเจานั่งในที่
อยู ไดเกิดความสังเวชวา เราเดินทางผิดเสียแลว ตก
อยูใ นอํานาจของตัณหา ชีวิตของเรานอย ถูกชราและ
พยาธิย่ํายี กายนี้ยอ มทําลายไปกอน ไมใชเวลาที่เรา
จะประมาท เมื่อขาพเจาพิจารณาเห็นตามความเปน
จริงถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธทั้งหลาย
จึงไดมีจิตหลุดพนแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของ
พระพุทธเจาแลว.
จบ มิตตกาลีเถรีคาถา
อรรถกถามิตตากาฬีเถรีคาถา
คาถาวา สทฺธาย ปพฺพชิตฺวาน เปนตน เปนคาถาของพระเถรี
ชื่อมิตตากาฬี.
แมพระเถรีชื่อมิตตากาฬีองคนี้ ก็ไดสรางสมบุญบารมีไวในพระพุทธเจาองคกอน ๆ สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น ๆ ใน
๑

๑. อรรถกถาวา มิตตากาฬีเถรีคาถา.
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พุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ ในกัมมาสธัมมนิคมแควนกุรุ รู
ความแลว ไดศรัทธาเพราะมหาสติปฏฐานเทศนา บวชในหมูภิกษุณี มีความ
ตองการลาภสักการะ บําเพ็ญสมณธรรมเที่ยวไปในที่นั้น ๆ ๗ ป เวลาตอมา
มีโยนิโสมนสิการเกิดขึ้น เกิดความสังเวช เริ่มเจริญวิปสสนา ไมนานนักก็
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทาทั้งหลาย พิจารณาการปฏิบัติของตนแลว
ไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตดวย
ศรัทธา แตเปนผูขวนขวายในลาภสักการะ เที่ยวไป
ดวยเหตุนั้น ๆ ขาพเจาละประโยชนอันเยี่ยมแลวถือ
เอาประโยชนอันเลว ตกอยูในอํานาจของกิเลส ไมรู
ประโยชนของความเปนสมณะ เมื่อขาพเจานั่งในที่อยู
ไดเกิดความสังเวชวา เราเดินทางผิดเสียแลว ตกอยู
ในอํานาจของตัณหา ชีวิตของเรานอย ถูกชราและ
พยาธิย่ํายี กายนี้ยอมทําลายไปกอน ไมใชเวลาที่เรา
จะประมาท เมื่อขาพเจาพิจารณาเห็นตามความเปน
จริงถึงความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของขันธทั้ง
หลาย จึงไดมีจิตหลุดพนแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคํา
สอนของพระพุทธเจาแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิจรึห เตน เตน ลาภสกฺการอุสฺสุกา ความวา ขาพเจาเปนผูขวนขวาย คือประกอบแลว ประกอบทั่วแลว
ในลาภและสักการะ เที่ยวไปดวยเหตุนั้น ๆ คือดวยเหตุที่เกิดลาภมีกลาว
พาหุสัจธรรมเปนตน.
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บทวา ริฺจิตฺวา ปรม อตฺถ ความวา ละ คือสละประโยชนสูง
สุด มีฌานวิปสสนามรรคและผลเปนตน. บทวา หีนมตฺถ อเสวิห ความ
วา ขาพเจาไดถือเอาประโยชนอันเลว คือลามก เพราะเปนอามิสกลาวคือ
ปจจัยสี่ ดวยการแสวงหาโดยไมแยบคาย. บทวา กิเลสา น วส คนฺตวา
ความวา ตกอยูในอํานาจของกิเลสทั้งหลาย มีมานะความถือตัว มทะความมัว
เมา และตัณหาความอยากเปนตน. บทวา สามฺตฺถ นิรชฺชหิ  ความวา
ขาพเจาไมรู คือไมทราบหนาที่ของสมณะ.
บทวา นิสินฺนาย วิหารเก ความวา เมื่อขาพเจานั่งอยูในหองซึ่ง
เปนที่อยู ไดเกิดความสังเวช หากจะถามวา เกิดความสังเวชอยางไร
ตอบวา เกิดความสังเวชวา เราเดินทางผิดเสียแลว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
อุมฺมคฺคปฏิปนฺนามฺหิ ความวา พระศาสนานี้ก็เพื่อปรินิพพานโดยไมถือ
มั่นเทานั้น เราบวชในพระศาสนานั้นแลวไมมนสิการกัมมัฏฐาน เปนผูปฏิบัติ
ผิดทางของพระศาสนานั้น บทวา ตณฺหาย วสมาคตา ความวา ตกอยูใน
อํานาจของความอยากที่เกิดแตปจจัย.
บทวา อปฺปก ชีวิต มยฺห ความวา ชีวติ ของเรานอย คือนิด
หนอยคือเร็ว เพราะไมมีกําหนดเวลา และมีอันตรายมาก. บทวา ชรา พฺยาธิ
จ มทฺทติ ความวา ชราและพยาธิยอมย่ํายี คือบดขยี้กายนั้น เหมือนภูเขา
กลิ้งบดขยี้ไปโดยรอบ. ปาฐะวา มทฺทเร ก็มี. บทวา ปุราย ภิชฺชติ
กาโย ความวา กายนี้ยอมทําลายไปขางหนา ประกอบความวา เพราะกาย
นั้นมีการแตกทําลายโดยสวนเดียว ฉะนั้นจึงไมใชกาลที่เราจะประมาท กาลนี้
เวนขณะทั้งแปด เปนขณะที่เกา ซึ่งไมควรที่จะประมาท พระเถรีนั้นมีความ
สังเวชดังนี้.
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บทวา ยถาภูตมเวกฺขนฺตี ความวา เกิดความสังเวชอยางนี้แลว
เริ่มเจริญวิปสสนา พิจารณาตามความเปนจริง ดวยมนสิการถึงอนิจจลักษณะ
เปนตน เพื่อจะหลีกเลี่ยงคําถามวา พิจารณาอะไร พระเถรีจึงกลาววา พิจารณา
ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปแหงขันธทั้งหลาย ขาพเจาพิจารณาความเกิด
และความดับแหงอุปาทานขันธหา ซึ่งมีประเภทครบหาสิบ โดยนัยเปนตนวา
เพราะอวิชชาเกิด รูปจึงเกิด ดังนี้ ดวยอุทยัพยานุปสสนาญาณ ขวนขวาย
เจริญวิปสสนา ไดมีจิตหลุดพนจากกิเลสและภพทั้งหลายโดยประการทั้งปวง
ตามลําดับมรรค คือไดเปนผูออกแลวจากภพทั้งสาม ดวยความเพียรทั้งกาย
และใจ และดวยมรรคดวยประการฉะนี้. คําที่เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถามิตตากาฬีเถรีคาถา
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๗. สกุลาเถรีคาถา
[๔๔๕] เมื่อขาพเจาอยูในเรือน ฟงธรรมของภิกษุ
แลวไดเห็นพระนิพพาน ซึ่งเปนธรรมปราศจากธุลี
เปนเครื่องถึงความสุข ไมจุติ ขาพเจาจึงละบุตรธิดา
ทรัพยและขาวเปลือก โกนผมบวชเปนบรรพชิต
ขาพเจาเปนสิกขมานาอยู เจริญมรรคเบื้องบน จึงละ
ราคะ โทสะ และอาสวะทั้งหลายที่ตั้งอยูรวมกับราคะ
โทสะนั้นได ขาพเจาอุปสมบทเปนภิกษุณีแลว ระลึก
ชาติกอนได ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ หมดมลทิน
อบรมแลวอยางดี ขาพเจาเห็นสังขารทั้งหลายเปน
อนัตตา เปนของเกิดแตเหตุ มีอันทรุดโทรมไปเปน
สภาพ แลวละอาสวะทั้งปวง เปนผูมีความเย็น ดับ
สนิทแลว.
จบ สกุลาเถรีคาถา
๑

๑. สิกขมานา หญิงผูกําลังศึกษา, สามเณรีผูมีอายุถึง ๑๘ ปแลว อีก ๒ ปจะครบบวชเปนภิกษุณี
ภิกษุณีสงฆสวดใหสิกขาสมมติ คือตกลงใหสมาทานสิกขาบท ๖ ประการ ตั้งแตปาณาติปาตา
เวรมณี จนถึง วิกาลโภชนา เวรมณี ใหรักษาอยางเครงครัดไมขาดเลย ตลอดเวลา ๓ ปเต็ม
(ถาลวงขอใดขอหนึ่ง ตองสมาทานตั้งตนไปใหมอกี ๒ ป) ครบ ๒ ป ภิกษุณีสงฆจึงทําพิธี
อุปสมบทให ขณะที่สมาทานสิกขาบท ๖ ประการอยางเครงครัดนี้เรียกวา นางสิกขมานา.
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๗. อรรถกถาสกุลาเถรีคาถา
คาถาวา อคารสฺมึ วสนฺตีห เปนตน เปนคาถาของพระเถรีชื่อ
สกุลา.
ไดยนิ วา พระเถรีชื่อสกุลาองคนี้เกิดเปนราชธิดาของพระเจาอานันทราช ในพระนครหังสวดี ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามปทุมุตตระ
เปนภคินีตางพระมารดาของพระศาสดา มีนามวา นันทา เธอรูความแลว วัน
หนึ่งฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงตั้งภิกษุณีองคหนึ่ง
ในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีผูมีตาทิพย เกิดอุตสาหะกระทํากรรมคือการกระ
ทําที่ยิ่ง ไดกระทําปณิธานปรารถนาตําแหนงนั้นแมเอง เธอกระทํากุศลกรรม
โอฬารมาก ตลอดชีวิตในอัตภาพนั้นเกิดในเทวโลก ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
อยูในสุคติภูมิทั้งหลายนั่นแล ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามกัสสปะ
เกิดในตระกูลพราหมณ บวชเปนปริพาชก ถือลัทธิเที่ยวไปผูเดียวเที่ยวไปอยู
วันหนึ่งเที่ยวภิกขาน้ํามัน ไดน้ํามันแลว เอาน้ํามันนั้นทําการบูชาดวยประทีป
ตลอดคืนยังรุงที่เจดียของพระศาสดา เธอจุติจากอัตภาพนั้นแลวเกิดในสวรรค
ชั้นดาวดึงส เปนผูมีทิพยจักษุบริสุทธิ์ดี ทองเที่ยวอยูในเทวโลกเทานั้นตลอด
พุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปปาทกาลนี้ เกิดในตระกูลพราหมณ กรุงสาวัตถี มีนาม
วา สกุลา. นางสกุลานั้นรูความแลว ไดศรัทธาเปนอุบาสิกาในคราวพระศาสดา
ทรงรับพระวิหารเชตวัน เวลาตอมาไดฟงธรรมในสํานักของพระเถระขีณาสพ
องคหนึ่ง เกิดสังเวช บวชแลวเริ่มเจริญวิปสสนา เพียรพยายามอยูไมนานนักก็
ไดบรรลุพระอรหัต เพราะเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๔ สกุลาเถรีอปทาน.
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ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระพิชิตมาร
พระนามปทุมุตตระ ผูทรงรูจบธรรมทั้งปวง ทรงเปน
นายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว พระองคเปนบุรุษ
อาชาไนย ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย ทรงปฏิบัติ
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข เพื่อประโยชน แกสัตว
ทั้งปวง ในโลกกับทัง้ เทวโลก พระองคทรงยศอันเลิศ
มีพระสิริ ทรงมีเกียรติคุณฟุงเฟอง บูชากันทั่วโลก
มีพระคุณปรากฏไปทุกทิศ พระองคทรงขามพนความ
สงสัย ทรงลวงเลยความเคลือบแคลง มีความดําริใน
พระหทัยสมบูรณ ทรงบรรลุพระสัมโพธิญาณอันสูงสุด
ทรงทําบรรดาที่ยังไมเกิดใหเกิดขึ้น ทรงเปนนระที่สูง
สุด ตรัสบอกบรรดาที่ยังไมมีใครบอก ทรงยังธรรม
ที่ยังไมเกิดใหเกิด พระองคทรงเปนนระผูองอาจ
ทรงรูแ จงมรรคา ตรัสบอกมรรคา เปนพระพระศาสดาผูฉลาดในมรรคา ทรงเปนผูฝกที่ประเสริฐ
สุดกวานายสารถีทั้งหลาย ทรงเปนนาถะประกอบดวย
พระมหากรุณา เปนนายกของโลก ทรงแสดงธรรม
ถอนเหลาสัตว ผูจมอยูในเปอกตมคือกาม ครั้งนั้น
ขาพเจาเกิดเปนเจาหญิงนันทนา ในพระนครหังสวดี
มีรูปสวย รวยทรัพย เปนที่พึงใจ มีสิริ เปนราชธิดา
ของพระราชาผูใหญพระนามวา อานันทะ เปนผูงดงามอยางยิ่ง เปนพระภคินีตางพระมารดา แหง
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พระพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ หอมลอมดวย
ราชกัญญาทั้งหลาย ประดับดวยสรรพาภรณเขาไปเฝา
พระมหาวีรเจา ไดฟงพระธรรมเทศนา ครั้งนั้น พระผูรูแจงโลกพระองคนั้น ทรงตั้งภิกษุณีผูมีทพิ ยจักษุไว
ในตําแหนงอันเลิศ ในทามกลางบริษัทสี่ ขาพเจาได
ฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว มีความราเริง ถวายทานแด
พระศาสดา และบูชาพระสัมพุทธเจาแลวปรารถนา
ทิพยจักษุ ทันใดนั้น พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา
แนะนันทา เธอจักไดตําแหนงที่เธอปรารถนา.
ในกัปที่หนึ่งแสนแตภัทรกัปนี้ พระศาสดา
พระนามวา โคตมะ มีพระสมภพในวงศพระเจา
โอกกากราช จักมีในโลก เธอจักไดเปนธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนพระโอรสอันธรรม
เนรมิต จักเปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามวา
สกุลา ดวยกุศลกรรมที่ไดทําไวนั้น และดวยความ
ตั้งใจทีแ่ นวแน ขาพเจาละรางกายมนุษยแลว ไดไป
สวรรคชั้นดาวดึงส ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา พระนามวา กัสสปะ ผูเปนเผาพันธุพราหมณ มียศมาก
ประเสริฐกวาบัณฑิตทั้งหลาย เสด็จอุบัติขึ้นแลว
ครั้งนั้น ขาพเจาเปนปริพาชิกา ถือลัทธิเที่ยวไปผูเดียว
เที่ยวภิกขาจาร ไดน้ํามันมานอยหนึ่ง มีใจผองใส
เอาน้ํามันนั้นตามประทีปบูชาพระเจดียชื่อ สัพพสังวร
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แหงพระพุทธเจาผูเปนเลิศ ของสัตวสองเทา ดวย
กุศลธรรมที่ไดทําไวนั้น และดวยความตั้งใจที่แนวแน
ขาพเจาละรางกายมนุษยแลว ไดไปสวรรคชั้นดาว
ดึงส ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น ขาพเจาเกิดในที่ใด ๆ
ประทัปเปนอันมากก็สวางไสวแกขาพเจาผูไปในที่นั้น ๆ
ขาพเจายอมเห็นสิ่งที่ปรารถนาที่อยูนอกฝา นอกภูเขา
ศิลาไดทะลุปรุโปรง นี้เปนผลแหงการถวายประทีป
ขาพเจามีนัยนตาแจมใส รุงเรื่องดวยยศ มีศรัทธา
และมีปญ
 ญา นี้เปนผลแหงการถวายประทีป ในภพ
หลังครั้งนี้ ขาพเจาเกิดในตระกูลพราหมณ ที่มีทรัพย
และขาวเปลือกมากมาย มหาชนยินดี พระราชาทรง
บูชา ขาพเจาสมบูรณดวยองคสมบัติทั้งปวง ประดับ
ดวยสรรพาภรณ ยืนอยูที่หนาตาง ไดเห็นพระสุคต
เสด็จเขาไปในเมือง ทรงรุงเรื่องดวยยศ เทวดาและ
มนุษยสักการะบูชา ทรงสมบูรณดวยอนุพยัญชนะ ๘๐
ประการ ประดับดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
มีจิตเลื่อมใสโสมนัสพอใจบรรพชา ครั้นไดบรรพชา
ไมนานนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัต เปนผูมีความชํานาญ
ในฤทธิแ์ ละทิพโสตธาตุ รูวาระจิตของผูอื่น เปนผู
ปฏิบัติตามสัตถุศาสน รูปุพเพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุใหหมดจดวิเศษ ใหอาสวะทั้งปวงสิ้นไปแลว เปน
ผูบริสุทธิ์หมดมลทินดีแลว ขาพเจาบํารุงพระศาสดา
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แลว ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว ปลงภาระ
อันหนักลงไดแลว ถอนตัณหาอันนําไปสูภพขึ้นได
แลว กุลบุตรทั้งหลายออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต
เพื่อประโยชนอันใด ประโยชนอันนั้น คือ ธรรมเปน
ที่สิ้นสังโยชนทั้งปวง ขาพเจาบรรลุแลว แตนั้น
พระผูม ีพระภาคเจาผูทรงพระมหากรุณาเปนนระสูงสุด
ทรงตัง้ ขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา สกุลา
ภิกษุณีเปนเลิศของภิกษุณีผูมที ิพยจักษุทั้งหลาย ขาพเจาเผากิเลสแลว ถอนภพทั้งหลายไดหมดแลว ตัด
เครื่องผูกพันเหมือนชางพังตัดเชือก เปนผูไมมีอาสวะ
อยู การมาเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐของขาพเจา
เปนการมาดีแลวหนอ ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว
ไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว คุณวิเศษเหลานี้
คือ ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ขาพเจา
ทําใหแจงแลว ขาพเจาไดปฏิบัติคําสอนของพระพุทธเจาแลว.
ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ไดเปนผูสั่งสมความชํานาญในทิพยจักษุญาณ เพราะความเปนผูสรางสมบุญบารมีไวแลว เพราะเหตุนั้น พระศาสดาจึง
ทรงตั้งพระเถรีนั้นไวในตําแหนงเปนเลิศของภิกษุณีผูมีทิพยจักษุทั้งหลาย พระเถรีนั้นพิจารณาการปฏิบัติของตน เกิดปติโสมนัสไดกลาวคาถาเหลานี้เปน
อุทานวา
เมื่อขาพเจาอยูในเรือน ฟงธรรมของภิกษุแลว
ไดเห็นพระนิพพานซึ่งเปนธรรมปราศจากธุลี เปน
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เครื่องถึงความสุข ไมจุติ ขาพเจาจึงละบุตรธิดา
ทรัพยและขาวเปลือก โกนผมบวชเปนบรรพชิต
ขาพเจาศึกษาอยู เจริญมรรคเบื้องบน จึงละราคะโทสะ
และอาสวะทั้งหลาย ที่ตั้งอยูรวมกับราคะโทสะนั้นได
ขาพเจาอุปสมบทเปนภิกษุณีแลว ระลึกชาติกอนได
ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ หมดมลทิน อบรมแลว
อยางดี ขาพเจาเห็นสังขารทั้งหลายเปนอนัตตา เปน
ของเกิดแตเหตุ มีอนั ทรุดโทรมไปเปนสภาพ แลวละ
อาสวะทั้งปวง เปนผูมีความเย็น ดับสนิทแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อคารสฺมึ วสนฺตีห ธมฺม สุตฺวาน
ภิกฺขุโน ความวา เมื่อกอน ขาพเจาอยูทามกลางเรือน ฟงธรรมกถาที่
บรรลุอริยสัจ ๔ ในสํานักของภิกษุผูทําลายกิเลสแลวองคหนึ่ง. บทวา อทฺทส
วิรช ธมฺม นิพฺพาน ปทมจฺจุต ความวา ไดเห็น คือเห็นแลวซึ่งธรรม
กลาวคือที่ไดชื่อวา วิรชะ ปราศจากธุลี เพราะไมมีธุลีคือราคะเปนตน วา
นิพพานะ ไมมีกิเลสเครื่องรอยรัด เพราะเปนธรรมออกจากวานะกิเลสเครื่อง
รอยรัด วาปทะ เปนเครื่องถึง เพราะเปนเหตุใหบรรลุความสุข วาอัจจุตะ
ไมจุติเพราะไมมีการเคลื่อน ดวยธรรมจักษุกลาวคือทัสสนะที่ประดับดวยนัย
ตั้งพัน.
บทวา สาห ความวา ขาพเจานั้นเปนพระโสดาบันโดยประการดัง
กลาวแลว. บทวา สิกฺขมานา อห สนฺตี ความวา ขาพเจายังเปน
สิกขมานาอยูนั่นแล บวชเมื่ออายุยังไมครบ. บทวา ภาเวนฺตี มคฺคมฺชส
ความวายังทางคือมรรคเบื้องบนใหเกิดขึ้นแตการปฏิบัติมัชฌิมาปฏิปทา. บทวา
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ตเทกฏเ จ อาสเว ความวา ไดละ คือตัดขาดซึ่งอาสวะทั้งหลาย ที่ตั้ง
อยูรวมกันโดยเกิดพรอมกับราคะและโทสะทั้งหลาย และที่ตั้งอยูในฐานเดียวกัน
กับการละซึ่งจะตองทําลายดวยอนาคามิมรรค.
บทวา ภิกขฺ ุนี อุปสมฺปชฺช ความวา เมือ่ อายุครบแลว อุปสมบทเปนภิกษุณี. บทวา วิมล ไดแก มีมลทินไปปราศแลว เพราะหลุด
พนจากอุปกิเลสทั้งหลายมีอภิชฌาเปนตน. บทวา สาธุ ไดแก อบรมแลว
โดยเคารพ คือโดยชอบนั่นแล. อีกอยางหนึ่ง เชื่อมความวา ชําระทิพยจักษุที่
สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตนอบรมแลว คือใหเกิดแลว.
บทวา สงฺขาเร ไดแก สังขารที่เปนไปในภูมิ ๓. บทวา ปรโต
ไดแก โดยเปนอนัตตา. บทวา เหตุชาเต ไดแก เกิดขึ้นเฉพาะหนา.
บทวา ปโลกิเต ความวา เห็นสังขารทั้งหลายมีอันทรุดโทรมไป เปนสภาพ
เปอยเนา ดวยปญญาจักษุ. บทวา ปหาสึ อาสเว สพฺเพ ความวา
ขาพเจาละอาสวะทั้งหมดที่ยังเหลือ คือทําใหสิ้นไป ดวยอรหัตมรรค. คําที่
เหลือมีนัยดังกลาวแลวแล.
จบ อรรถกถาสกุลาเถรีคาถา
๘. โสณาเถรีคาถา
[๔๔๖] พระโสณาเถรีกลาวคาถาอุทานวา
ขาพเจาตลอดบุตร ๑๐ คน ในเรือนรางคือรูปนี้
เพราะเหตุนั้น จึงชราทุพพลภาพ เขาไปหาภิกษุณี.
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ภิกษุณีนั้น แสดงธรรมคือขันธอายตนะและธาตุ
ขาพเจาฟงธรรมนัน้ แลว ก็โกนผมบวช ขาพเจานั้น
ศึกษาอยู ก็ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ ขาพเจารูปุพเพนิวาสญาณ รูข ันธที่อาศัยอยูในชาติกอน และเจริญ
อนิมิตตสมาธิ มีจติ ตั้งมั่นดี มีอารมณเดียว มีวิโมกข
เกิดขึ้นในลําดับ ไมยึดมั่น ดับสนิท.
ปญจขันธ ขาพเจากําหนดรูแลว มีมูลรากอัน
ขาดแลว ดํารงอยู นาตําหนิความชราที่นาชัง บัดนี้
ไมมีการเกิดอีก.
จบ โสณาเถรีคาถา
๘. อรรถกถาโสณาเถรีคาถา
คาถาวา ทส ปุตฺเต วิชายิตฺวา เปนตน เปนคาถาของพระโสณา
เถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ก็
บังเกิดในเรือนของครอบครัว กรุงหังสวดี รูเดียงสาแลว วันหนึ่งฟงธรรมใน
สํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณี ผูปรารภความเพียร ก็ทํา
กุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป แมตนเอง ก็ปรารถนาตําแหนงนั้น ทําบุญจนตลอดชีวิต
จุติจากภพนั้นแลว เวียนวายไปในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป ในพุทธุปปาทกาลนี้ ก็บงั เกิดในเรือนของครอบครัว กรุงสาวัตถี เติบโตเปนสาวแลว
ก็ไดสามี มีบุตรธิดา ๑๐ คน ใคร ๆ ก็รูจักวา ผูมีบุตรมาก เมื่อสามีบวช นาง
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ก็ใหบุตรธิดาซึ่งเติบโตเปนหนุมสาวอยูครองเรือน จัดแบงทรัพยทั้งหมดมอบ
ใหบุตรทั้งหลาย ไมขยักทรัพยอะไร ๆ ไวสําหรับตัวเลย บุตรและภริยาของบุตร
บํารุงนางได ๒-๓ วันก็ดูหมิ่น นางคิดวา ประโยชนอะไรที่เราจะอยูในเรือน
ที่บุตรพวกนี้ของเราดูหมิ่นแลว จึงเขาไปหาภิกษุณีขอบวช ภิกษุณีทั้งหลาย
ก็ใหนางบวช นางไดอุปสมบทแลวคิดวา เราบวชเมื่อแก พึงไมประมาท
เมื่อทําวัตรปฏิบัติแกภิกษุณีทั้งหลาย คิดวา เราจักทําสมณธรรมตลอดคืนยังรุง
ก็เอามือขางหนึ่งจับเสาตนหนึ่งใตปราสาท ไมละเสานั้นทําสมณธรรม แม
เมื่อเดิน คิดวา ศีรษะของเราไมพึงชนที่ตนไมเปนตนแหงใดแหงหนึ่งในที่มืด
แลวเอามือขางหนึ่งจับตนไม ไมละตนไมนั้น ทําสมณธรรม. นับตั้งแตนั้นมา
นางก็ไดปรากฏชื่อเสียง เพราะเปนผูปรารภความเพียร. พระศาสดาทรงเห็นวา
นางมีญาณแกกลา ประทับในพระคันธกุฎีแผพระรัศมีไป แสดงพระองค
ประหนึ่งวาประทับนั่งตอหนา ไดตรัสพระคาถาวา
ผูเห็นธรรมสูงสุด มีชวี ิตเปนอยูวันเดียว ยัง
ประเสริฐกวาผูไมเห็นธรรมสูงสุด มีชีวิตเปนอยูตั้ง
รอยป.
จบพระคาถา นางก็บรรลุพระอรหัต ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวใน
อปทานวา
พระชินพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ ผูถึงฝง
แหงสรรพธรรม ทรงเปนผูนํา เสด็จอุบัติในแสนกัป
นับแตกัปนี้ไป.
ครั้งนั้น ขาพเจาเกิดในครอบครัวเศรษฐี มีสุข
แตงตัวนารัก เขาเฝาพระมุนีผูประเสริฐ ฟงพระมธุรวาจา.
๑

๑. ขุ ๓๓/ขอ ๑๖๖ ภัททกาปลานีเถรีอปทาน
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พระชินพุทธเจาทรงยกยองภิกษุณีรูปหนึ่งวาเปน
เลิศของภิกษุผูปรารภความเพียร. ขาพเจาไดยิน
พระดํารัสแลวก็ยินดีดวย กระทําสักการะแดพระศาสดา ถวายอภิวาทพระสัมพุทธเจา ปรารถนาตําแหนง
นั้น.
พระมหาวีระพุทธเจาทรงอนุโมทนาวา ขอความ
ปรารถนาของเจาจงสําเร็จเถิด ในแสนกัปนับแตกัปนี้
พระพุทธเจาพระนามวา โคดม ทรงสมภพในราชสกุล
พระเจาโอกกากราช จักทรงเปนศาสดาในโลก เจาจัก
เปนโอรสาทายาทในธรรมของพระองค ถูกเนรมิตโดย
ธรรม จักเปนสาวิกาของพระศาสดา มีนามวาโสณา.
ขาพเจาฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว ยินดีมีจิต
เมตตา บํารุงพระชินพุทธเจาผูนําพิเศษดวยปจจัย ๔
จนตลอดชีวิตในครั้งนั้น.
ดวยธรรมที่ทาํ ดีนั้น และดวยการตั้งใจไวชอบ
ขาพเจาละความเปนมนุษยแลวก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส.
บัดนี้ภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในครอบครัวเศรษฐี
ที่มั่งคั่ง รุงเรือง มีทรัพยมาก ในกรุงสาวัตถีราชธานี.
เมื่อขาพเจาเติบโตเปนสาว ก็ไปมีสามี ใหกําเนิด
บุตรถึง ๑๐ คน โดยเฉพาะอยางยิ่งลวนแตรูปรางสะสวย
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บุตรเหลานั้นทุกคน อยูใ นความสุขเปนที่โปรด
ปรานของบิดามารดา แมผูมใิ ชมิตรก็ยังชอบใจ จะ
ปวยกลาวไปไยวา บุตรเหลานั้นจะเปนที่รักของขาพเจาสักเพียงไร ทั้งที่ขาพเจาไมปรารถนา สามีของ
ขาพเจาอันบุตรทั้ง ๑๐ คน หอมลอมแลว ก็บวชใน
พระศาสนาของพระพุทธเจาผูทรงเปนเทพแหงเทพ.
ครั้งนั้น ขาพเจาลําพังคนเดียวก็คิดวา ขาพเจา
ถูกสามีและบุตรสลัดแลว แกเฒาและยากไร ไมควร
จะมีชีวติ อยู จําจะไปที่อารามซึ่งสามีของขาพเจาอยู
ขาพเจาคิดอยางนี้แลว ก็ออกบวช.
แตนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย ก็ปลอยขาพเจาไวแตผู
เดียวในสํานักภิกษุณี สั่งใหขาพเจาตมน้ําไว ครั้งนั้น
ขาพเจาเอาน้ํามาใสในหมอเล็กวางทิ้งไว แลวนั่งอยู
แตนั่น ขาพเจาก็เริ่มตั้งความเพียรทางจิต เห็นขันธ
ทั้งหลายเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทําอาสวะทั้งหมด
ใหสิ้นไป ไดบรรลุพระอรหัต.
ครัง้ นั้น ภิกษุณที ั้งหลายกลับมาถามหาถึงน้ํารอน
ขาพเจาก็อธิษฐานเตโชธาตุ ทําน้ําใหรอนไดฉบั พลัน
ภิกษุณีเหลานั้นอัศจรรยใจ ก็ทูลเรื่องนั้นถวาย พระชินพุทธเจาผูประเสริฐ.
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พระโลกนาถทรงทราบแลวก็ทรงยินดี ไดตรัส
พระคาถาวา ผูปรารภความเพียรไวมั่นคง นีช้ ีวิตเปน
อยูวันเดียว ประเสริฐกวาผูเกียจคราน มีความเพียร
เลวถึงจะมีชีวิตเปนอยูตั้งรอยป.
พระมหาวีระพุทธเจา ทรงใหขาพเจายินดีใน
การปฏิบัติดี พระมหามุนีพระองคนั้น ก็ตรัสยกยอง
ขาพเจาวา เปนเลิศของภิกษุณีผปู รารภความเพียร
กิเลสทั้งหลายขาพเจาก็เผาเสียแลว ภพทุกภพ
ขาพเจาก็ถอนเสียแลว ขาพเจาตัดเครื่องผูกไดขาด
ดุจชางตัดเครื่องผูกขาดแลวฉะนั้น ไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจามาดีแลวหนอ ในสํานักพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด วิชชา ๓ ขาพเจาก็บรรลุแลว คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ อภิญญา ๖ ขาพเจา
ก็ทําใหแจงแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจา
ก็ทําเสร็จแลว.
ครั้งนั้น พระผูมีพระภาคเจาเมื่อทรงสถาปนาภิกษุณีทั้งหลายไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับ จึงไดทรงสถาปนาพระโสณาเถรีนั้นไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนเลิศของภิกษุณีผูปรารภความเพียร พระเถรีนั้น พิจารณาการ
ปฏิบัติของตน จึงกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
ขาพเจาคลอดบุตร ๑๐ คน ในเรือนรางคือรูปนี้
เพราะเหตุนั้น จึงชราทุพพลภาพ เขาไปหาภิกษุณี.
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ภิกษุณีนั้น แสดงธรรมคือขันธ อายตนะและธาตุ
ขาพเจาฟงธรรมนั้นแลว ก็โกนผมบวช ขาพเจานั้น
ศึกษาอยู ก็ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ ขาพเจารูปุพเพนิวาสญาณ รูขันธทอี่ าศัยอยูในชาติกอน และเจริญ
อินมิตตสมาธิ ก็มจี ิตตั้งมั่นดี มีอารมณเดียว มีวิโมกข
เกิดขึ้นในลําดับ ไมยดึ มั่น ดับสนิท.
ปญจขันธ ขาพเจากําหนดรูแลว มีมูลรากอัน
ขาดแลว ดํารงอยู นาตําหนิความชราที่นาชัง บัดนี้
ไมมีการเกิดอีก.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา รูปสมฺจจเย ไดแก ในเรือนราง กลาว
คือรูป. ความจริง รูป ศัพทนี้ มาในรูปายตนะ ในบาลีวา จกฺขฺุจ ปฏิจจฺ
รูเป จ อุปฺปชฺชติ จกฺขุว
ิ ฺาณ อาศัยจักษุและรูป จักขุวิญญาณจึง
เกิดดังนี้เปนตน, มาในรูปขันธ ในบาลีวา ยงฺกิฺจิ รูป อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน รูปอยางใดอยางหนึ่ง ที่เปนอดีตอนาคตและปจจุบันดังนี้เปนตน.
มาในสภาวะ ในบาลีวา ปยรูเป สาตรูเป รชฺชติ ยอมกําหนัดในปยรูป
สาตรูป ดังนี้เปนตน. มาในอายตนะคือกสิณ ในบาลีวา พหิทฺธา รูปานิ
ปสฺสติ เห็นรูปในภายนอก ดังนี้เปนตน. มาในรูปฌาน ในบาลีวา รูป
รูปานิ ปสฺสติ ผูมีรูปเปนอารมณยอมเห็นรูปทั้งหลายดังนี้เปนตน. มาใน
รูปกาย ในบาลีวา อฏิฺจ ปฏิจฺจ นหารฺุจ ปฏิจฺจ มสฺจ ปฏิจฺจ
จมฺมฺจ ปฏิจฺจ อากาโส ปริวาริโต รูปนฺเตฺวว สงฺขย คจฺฉติ
อากาศอาศัยกระดูก เอ็น เนื้อ หนังหอมลอม ก็นับวาเปนรูปทั้งนั้นดังนี้เปนตน.
แมในที่นี้ ก็พึงเห็นความในรูปกายเทานั้น. แมสมุสฺสยศัพทก็เปนปริยายของ
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รางแหงกระดูกทั้งหลาย สมุสฺสยศัพทมาในปริยายแหงรางกระดูก ในบาลีวา
ติสตสมุสฺสยา เพราะรางแหงกระดูกสามรอยชิ้นดังนี้เปนตน. มาในสรีระ
ในบาลีวา อาตุร อสุจึ ปูตึ ปสฺส นนฺเท สมุสฺาย ดูกอนนันทา
เจาจงดูสรีระ ที่อาดูรเดือดรอน ไมสะอาด เปอยเนา ดังนี้เปนตน. แมใน
ที่นี้ก็พึงเห็นความในสรีระเทานั้น. ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา รูปสมุสฺสเย แปลวา ในรางกลาวคือรูป อธิบายวาในสรีระ. บทวา
อสฺมึ รูปสมุสฺสเย ประกอบความวา ตั้งอยูในรางคือรูปนี้ ไดแกอาศัยรูป
กายที่คลอดบุตร ๑๐ คน. บทวา ตโต แปลวา เพราะเหตุที่คลอดบุตร ๑๐
คนนั้น. จริงอยู นางเลยปฐมวัยไปแลว จึงตลอดบุตรทั้งหลาย นางจึงมี
สรีระออนกําลังลง และคร่ําคราเพราะชรา มาโดยลําดับ. ดวยเหตุนั้นพระเถรี
จึงกลาววา ตโตห ทุพฺพลา ชิณฺณา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงออนกําลัง
ชราลง.
บทวา ตสฺสา แปลวานั้น อีกอยางหนึ่ง แปลวาในที่ใกลขาพเจา
นั้น. อีกอยางหนึ่ง บทวา ตสฺสา เปนฉัฏฐีวิภัตติลงในอรรถตติยาวิภัตติ
ความวาอันขาพเจานั้น. บทวา สิกฺขมานาย ไดแก ศึกษาสิกขาแมทั้ง ๓.
บทวา อนนิตราวิโมกฺขาสึ ความวา ขาพเจามีวิโมกขเกิดขึ้นใน
ลําดับแหงอรหัตมรรค. จริงอยู แมวโิ มกข ๘ เปนตนวา ผูมีรูปเปนอารมณ
ยอมเห็นรูป หาชื่อวาวิโมกขในลําดับไม. ความจริง ผลวิโมกขที่บรรลุใน
ลําดับแหงมรรคแมเปนไปอยูในเวลาเขาผลสมาบัติ ก็อาศัยผลสมาบัตินั้นชื่อ
วาอนันตรวิโมกข เพราะเกิดขึ้นพรอมในลําดับแหงมรรคแรก [โสดาปตติ
มรรค] นั่นแล. เหมือนอยางมรรคสมาธิ ทานก็เรียกวา อานันตริกสมาธิฉะนั้น.
บทวา อนุปาทาย นิพฺพุตา ไดแก ขาพเจาไมยึดบรรดาอารมณมีรูป
เปนตน แมไร ๆ ดับสนิท เพราะดับกิเลสเด็ดขาด.
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พระเถรีครั้นชี้แจงวิชชา ๓ อยางนี้แลว เมื่อจับยอดโดยอรหัตผล
อุทานแลว บัดนี้ เมื่อจะติเตียนสรีระที่ถูกชราเบียดเบียนเปนเวลาชานาน เพื่อ
ชี้แจงความที่สรีระนั้น พรอมดวยวัตถุลวงเลยไปแลว จึงกลาวคาถาสุดทายวา
ปฺจกฺขนฺธา ปริฺาตา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ธิ
ตวตฺถุ ชเร ขมฺเม ความวา นาตําหนิติเตียนความชรา ทีช่ ั่วต่ําทรามสําหรับ
ทาน เพราะทําอวัยวะใหหยอนยานเปนตน. บทวา ปตฺถิทานิ ปุนพฺภโว
อธิบายวา เพราะฉะนั้น ทานถูกเราลวงเลยครอบงําไวแลว.
จบ อรรถกถาโสณาเถรีคาถา
๙. ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา
[๔๔๗] พระภัตทากุณฑลเกสาเถรีกลาวคาถาอุทานวา
แตกอน ขาพเจาถอนผม อมมูลฟน มีผา
ผืนเดียวเที่ยวไป รูในสิ่งที่ไมมีโทษวามีโทษ และเห็น
ในสิ่งที่มีโทษวาไมมีโทษ.
ขาพเจาออกจากที่พักกลางวัน ก็ไดพบพระ
พุทธเจา ผูไมมีกเิ ลสดุจธุลี อันหมูภิกษุแวดลอมที่
ภูเขาคิชฌกูฏ จึงคุกเขาถวายบังคม ทําอัญชลีตอ
พระพักตร พระองคตรัสกะขาพเจาวา ภัททา จงมา
พระดํารัสสั่งนั้น ทําความหวังของขาพเจาใหสําเร็จ
สมบูรณ.
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ขาพเจาจาริกไปทั่วแควนอังคะ มคธะ กาสี และ
โกสละบริโภคกอนขาวของชาวบานมา ๕๐ ป ไม
เปนหนี้ [ไมเปนอิณบริโภค].
ทานอุบาสกผูใด ถวายจีวรแตขาพเจาภัททาผู
หลุดพนจากกิเลสเครื่องรอยรัดทุกอยางแลว ทาน
อุบาสกผูนั้น ประสบบุญเปนอันมากหนอ.
จบ ภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา
๙. อรรถกถาภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา
คาถาวา ลูนเกสี ปงฺกธรี เปนตน เปนคาถาของพระภัททา
กุณฑลเกสาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ
ก็บังเกิดในเรือนของครอบครัว กรุงหังสวดี รูเดียงสาแลว วันหนึ่งฟงธรรม
ในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนเลิศของภิกษุณีผูเปนขิปปาภิญญาตรัสรูเร็ว จึงทํากุศลใหยิ่ง
ยวดขึ้นไป ปรารถนาตําแหนงนั้น ทําบุญจนตลอดชีวิต เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษยถึงแสนกัป ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป ก็เปนพระราชธิดา
ระหวางพระพี่นองนาง ๗ พระองค ในพระราชมณเฑียรของพระเจากาสี
พระนามวา กิกิ สมาทานศีล ๑๐ ประพฤติโกมารีพรหมจรรยอยูถึง ๒๐,๐๐๐ ป
สรางบริเวณที่อยูของพระสงฆ ทองเทียวอยูในฝายสุคติเทานั้นตลอดพุทธันดร
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หนึ่ง มาในพุทธุปปาทกาลนี้ บังเกิดในครอบครัวเศรษฐีกรุงราชคฤหมีชอื่ วา
ภัททา. นางมีบริวารมาก เติบโตเปนสาวแลว เห็นโจรชื่อสัตตุกะ บุตรปุโรหิต
ในพระนครนั้นนั่นเองทางหนาตาง ซึ่งถูกเจาหนาที่นครบาลจับตัว ในความผิด
มหันตโทษ พรอมทั้งของกลาง กําลังควบคุมตัวมายังที่ประหาร เพื่อฆาให
ตายตามพระราชอาชญา มีจิตปฏิพัทธ ก็นอนคว่ําหนาบนที่นอน คร่ําครวญ
วา ถาเราไดเขา จึงจะมีชีวิตอยู ถาไมไดก็จักตายเสีย.
บิดาของนางรักนางมาก เพราะมีธิดาคนเดียว จึงติดสินบนพันกหาปณะ ใหเจาหนาที่ปลอยโจร ดวยอุบายใหแตงตัวประดับดวยเครื่องประดับทุก
อยาง สงตัวในรูปยังปราสาท สวนนางภัตทา มีความปรารถนาบริบูรณแลว
ก็ประดับดวยเครื่องอลังการเสียจนเกินไป ปรนนิบัติสัตตุกโจรนั้น. ลวงไป
๒-๓ วัน สัตตุกโจรก็เกิดโลภในเครื่องอลังการเหลานั้น กลาวกะนางวา
ภัตทาจา พีพ่ อถูกเจาหนาที่นครบาลจับได ก็บนเทวดาซึ่งสิงสถิตย ณ เขา
ทิ้งโจรไววา ถาพี่รอดชีวิต ก็จักนําเครื่องพลีกรรมไปเซนสรวงทาน นอง
ทานชวยจัดเครื่องพลีกรรมสําหรับเทวดานั้นดวยเถิด. นางคิดวาจักทําใจเขาให
เต็ม จึงจัดเตรียมเครื่องพลีกรรม ประดับประดาดวยเครื่องอาภรณทุกอยาง
ขึ้นยานคันเดียวกันไปกับสามี มุงหมายจักทําพลีกรรมแกเทวดา เริ่มขึ้นไปยัง
เขาทิ้งโจร.
สัตตุกโจรคิดวา เมื่อขึ้นไปกันทั้งหมด เราก็จักยึดอารมณของหญิง
ผูนี้ไมได จึงพักปริวารชนไวที่ตรงนั้นนั่นเอง ใหนําไปเฉพาะภาชนะใส
เครื่องพลีกรรมนั้นเทานั้น เมื่อขึ้นไปยังภูเขา ก็มิไดพูดวาจาที่นารักกับนาง
เลย นางก็รูถึงความประสงคของเขาโดยอาการเคลื่อนไหวเทานั้น สัตตุกโจร
เริ่มลายโจรกลาววา ภัตทา เจาจงเปลื้องผาหมของเจาออกหอเครื่องประดับที่
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ติดตัวเจาเดี๋ยวนี้. นางกลาววา นายทาน ขาพเจามีความผิดอะไรเลา เขา
กลาววา หญิงโง ทําไมหนอเจาจึงเขาใจขาวามาทําพลีกรรม ความจริง ขา
มาเพื่อยึดอาภรณของเจา โดยอางการพลีกรรมตางหากเลา. นางกลาววา
นายทาน เครื่องประดับเปนของใคร ตัวขาพเจาเปนของใครกันคะ. เขากลาว
วา ขานะ ไมรูจักการจําแนกอยางนี้ดอกนะ. นางกลาววา เอาเถิด นายทาน
ขอทานโปรดชวยทําความประสงคของขาพเจาอยางหนึ่งใหเต็มดวยเถิด โปรด
ใหขาพเจาไดกอดนายทานทั้งยังแตงเครื่องประดับอยูดวยนะคะ เขาก็รับคํา.
นางรูวาเขารับคําแลว ก็ทําประหนึ่งวา กอดขางหนาแลวกอดขางหลัง ไดที
ก็ผลักโจรตกเขาขาด โจรนั้น ก็ตกลงแหลกละเอียดเปนจุรณวิจุรณไป. เทวดา
ที่สิงสถิตยอยูที่เขาเห็นเหตุการณนาอัศจรรยที่นางทําแลว เมื่อจะประกาศความ
ที่นางเปนคนฉลาด จึงไดกลาวคาถาเหลานั้นวา
มิใชแตบรุ ุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน แม
สตรีมีปญ
 ญาเห็นประจักษ ก็เปนบัณฑิตไดในที่นั้น ๆ.
มิใชแตบุรุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน แม
สตรีที่คดิ ความไดฉับพลัน ก็เปนบัณฑิตได.
ลําดับนั้น นางภัททาคิดวา โดยวิธีการอยางนี้เราก็กลับบานไมได
จําเราจะไปเสียจากที่นี่แลวบวชเสียสักอยาง จึงไปยังอารามของนิครนถ ขอ
บวชเปนนิครนถ. นิครนถเหลานั้น กลาวกะนางวา การบรรพชาจะมีไดดวย
การกําหนดอันไรเลา. นางกลาววา อันใดเปนสูงสุดแหงบรรพชาของทาน ขอ
ทานโปรดกระทําอันนั้นเถิด. นิครนถเหลานั้นกลาววา ดีละ แลวก็ชวยกัน
ถอนผมของนางดวยเสี้ยนตาลใสใหนางบวช. ผมที่งอกขึ้นมาอีก ก็เวียนเปน
ลอนงอกขึ้นมา นับแตนั้นมา นางก็เกิดมีชื่อวา กุณฑลเกสา. นางเลาเรียน
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ลัทธิสมัยและทางแหงวาทะที่ควรเรียนในสํานักนิครนถนั้น ก็รูวาคนเหลานั้นรู
กันเทานี้ วิเศษยิ่งกวานี้ไมมี ก็หลีกออกไปจากสํานักนั้น ไปในที่ ๆ มีบัณฑิต
เลาเรียนศิลปความรูของบัณฑิตเหลานั้น มองไมเห็นใครที่สามารถจะพูดดวย
กับคน เขาไปตามนิคมใด ๆ ก็กองทรายไวใกลประตูคานนิคมนั้น ๆ วางกิ่ง
หวาไวบนกองทรายนั้น ใหสัญญาณแกพวกเด็กที่ยืนอยูใกล ๆ วา ผูใดสมารถ
จะยกวาทะของเราได ผูนั้นก็จงเหยียบกิ่งหวานี้ แลวก็ไปที่อยู เมื่อกิ่งหวา
วางอยูอยางนั้น ๗ วัน นางก็จะถือกิ่งหวานั้นหลีกไป.
สมัยนั้น พระผูม ีพระภาคเจาของเรา เสด็จอุบัติในโลก ทรงประกาศ
พระธรรมจักรอันประเสริฐ ทรงอาศัยกรุงสาวัตถีโดยลําดับ ประทับ อยู ณ
พระเชตวัน แมนางกุณฑลเกสา ก็ทอ งเที่ยวไปในตามนิคมราชธานีทั้งหลาย
โดยนัยที่กลาวแลว ถึงกรุงสาวัตถีวางกิ่งหวาลงบนกองทราย ใกลประตู
พระนคร ใหสัญญาณแกพวกเด็ก ๆ แลวก็เขาไปยังกรุงสาวัตถี,
ครั้งนั้น ทานพระธรรมเสนาบดีเขาไปพระนครลําพังผูเดียว เห็นกิง่
ไมนั้น ประสงคจะย่ํายีวาทะ จึงถามพวกเด็ก ๆ วา เหตุไร กิ่งไมนี้จึงถูก
รางไวอยางนี้. พวกเด็กก็บอกความขอนั้น. พระเถระกลาววา ถาเปนเชนนั้น
พวกเจาจงชวยกันเหยียบกิ่งไมนี้เถิด. พวกเด็กก็พากันเหยียบกิ่งไมนั้น.
นางกุณฑลเกสาฉันอาหารเสร็จแลว ก็ออกจากนคร เห็นกิ่งไมถูก
เหยียบ จึงถามวาใครเหยียบ ทราบวาพระเถระใหเหยียบ คิดวา วาทะที่ไม
มีตนเขาขางไมงาม จึงเที่ยวไปจากถนนหนึ่งสูอีกถนนหนึ่ง โฆษณาวา ทาน
ทั้งหลายโปรดดูวาทะของขาพเจากับพระสมณะศากยบุตรเถิด ถูกมหาชนหอม
ลอมแลว เขาไปหาทานพระธรรมเสนาบดี ซึ่งนัง่ อยูโคนไมตนหนึ่ง ทําปฏิสันถารแลว ยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่งกลาววา กิ่งไมหวาที่ขาพเจาวางไว
ทานใหเด็กเหยียบหรือ. พระเถระตอบวา ถูกละ เราใหเด็กเหยียบ. นาง
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กลาววา เมื่อเปนเชนนั้น ก็จะมีวาทะของขาพเจากับทานกันนะเจาคะ. พระ
เถระวา เชิญสิภัททา. นางวา ทานเจาขา ใครถาม ใครตอบ กันละเจาคะ.
พระเถระวา ธรรมดาวาการถามมาถึงเราแลว แตทา นจงถามขอที่รูของตนเถิด.
โดยอนุมัติที่พระเถระใหไว นางจึงถามวาทะที่เปนขอรูของตนทั้งหมด. พระ
เถระก็ตอบไดหมด. นางไมรูขอที่ควรถามสูงขึ้นไปจึงนิ่งอยู. พระเถระกลาววา
ทานถามมามากขอ แตเราจะถามปญหาทานขอเดียว. นางกลาววา โปรดถาม
เถิดเจาขา. พระเถระถามปญหาขอนี้วา เอก นาม กึ อะไรชื่อวาหนึ่ง
นางกุณฑลเกสามองไมเห็นเงื่อนตนไมเห็นเงื่อนปลาย เปนเหมือนเขาไปสูที่
มืด จึงกลาววา ขาพเจาไมทราบเจาขา. พระเถระกลาววา ขอเดียวเทานี้
ทานยังไมรู ขออื่น ๆ ทานจะรูไดอยางไรเลา แลวแสดงธรรม. นางหมอบลง
แทบเทาทั้งสองของพระเถระกลาววา ทานเจาขา ขาพเจาขอถึงทานเปนสรณะ.
พระเถระกลาววา ภัททา ทานอยาถึงเราเปนสรณะเลย ทานจงถึงพระผูมี
พระภาคเจาพระองคเดียว ซึ่งเปนอัครบุคคลในโลก พรอมทั้งเทวโลกเปน
สรณะเถิด. นางกลาววา ขาพเจาจะทําตามอยางนั้นเจาขา แลวก็ไปเฝาพระ
ศาสดา เวลาทรงแสดงธรรมในตอนเย็น ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ
ยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง พระศาสดาทรงทราบวา นางมีญาณแกกลาแลว
จึงตรัสพระคาถานี้วา
ถาคาถาจํานวนตั้งพันคาถา ไมประกอบดวยบท
เปนประโยชน คาถาบทเดียวที่ฟงแลวสงบไดยัง
ประเสริฐกวา.
จบคาถา นางทั้งที่อยูในทายืนนั่นแล ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทา ๔ ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๑ กุณฑลเกสีเถรีอปทาน.
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พระชินพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผู
ทรงถึงฝงแหงสรรพธรรม เปนผูนํา เสด็จอุบัติ เมือ่
แสนกัปนับแตกัปนี้. ครั้งนั้นขาพเจาเกิดในครอบครัว
เศรษฐี ผูรุงโรจนดว ยรัตนะนานาชนิด กรุงหังสวดี
เปยมดวยความสุขเปนอันมาก.
ขาพเจาเขาเฝาพระมหาวีรพุทธเจาพระองคนั้น
ฟงธรรมอันยอดเยี่ยม เกิดความเลื่อมใส ก็ถึงพระชินพุทธเจาเปนสรณะ
พระปทุมุตตรพุทธเจา ผูท รงมีพระมหากรุณา
ทรงสถาปนาพระสุภาภิกษุณีวา เปนเลิศของภิกษุณีผู
เปนขิปปาภิญญา ตรัสรูเร็ว.
ขาพเจาฟงพระพุทธเจาดํารัสนั้นแลวก็ยินดีดวย
ถวายแดพระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ หมอบลงแทบ
เบื้องพระยุคลบาท ปรารถนาตําแหนงนั้น.
พระผูเปนมหาวีระ ทรงอนุโมทนาวา ดูกอน
ภัททา เจาปรารถนาตําแหนงใด ตําแหนงนั้นจักสําเร็จ
หมด ขอเจาจงมีสุขเย็นใจเถิด. ในแสนกัปนับแตกัป
นี้ไป พระพุทธเจาพระนามวาโคดม ผูทรงสมภพใน
ราชสกุลของพระเจาโอกกากราช จักเปนศาสดา แม
นางจักมีชื่อวาภัททากุณฑลเกสา เปนทายาทในธรรม
ของพระองค เปนโอรสา ถูกเนรมิตโดยธรรม จักเปน
สาวิกาของพระศาสดา.
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ดวยกรรมที่ทาํ ดีนั้น และดวยการตั้งใจไวชอบ
ขาพเจาละกายมนุษยแลว ก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส.
จุติจากนั้นแลว ก็ไปสวรรคชั้นยามาจากนั้นก็ชั้นดุสิต
ชั้นนิมมานรดี และชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.
ขาพเจาเกิดในภพใด ๆ ดวยอํานาจของกรรมนั้น
ขาพเจาก็ครองตําแหนงเอกอัครมเหสีของพระราชาทั้ง
หลายในภพนั้น ๆ จุติจากภพนั้นแลว มาในหมูมนุษย
ก็ครองตําแหนงอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ และ
พระราชาเจาปฐพีมณฑล ขาพเจาเสวยสมบัติใน
เทวดาและมนุษยทั้งหลาย ประสบสุขในภพทุกภพ
ทองเทีย่ วอยูหลายกัป.
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวา กัสสปะ
เปนพราหมณ มียศใหญ เปนยอดของศาสดาทั้งหลาย
พระเจากาสี จอมนรชน กรุงพาราณสี ราชธานี
ทรงเปนอุปฐาก พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ ใน
ครั้งนั้น ขาพเจาเปนราชธิดาองคที่ ๔ ในพระเจากาสี
นั้น ปรากฏพระนามวาภิกขุทาสี ฟงธรรมของพระชินพุทธเจาผูเลิศแลวก็ชอบใจการบรรพชา.
พระราชบิดาไมทรงอนุญาตพวกเรา ครั้งนั้น
พวกเราจึงอยูในพระราชมณเฑียร ไมเกียจครานประพฤติโกมารีพรหมจรรยมา ๒๐,๐๐๐ ป เปนพระราชธิดาเสวยสุข บันเทิงยินดีเปนนิตย ในการบํารุงพระ-
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พุทธเจา มี ๗ พระองคคือ สมณี สมณคุตตา ภิกขุนี
ภิกขุทาสิกา ธัมมา สุธัมมา และสังฆทาสิกาที่ครบ ๗.
บัดนี้ คือ เขมา อุบลวรรณา ปฏาจารา
ขาพเจา กิสาโคตมี ธัมมทินนา และวิสาขาที่ครบ ๗.
ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น และดวยการตั้งใจไว
ชอบ ขาพเจาละกายมนุษย ก็ไปสวรรคชั้นดาวดึงส.
บัดนี้ ภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในครอบครัว
เศรษฐี ผูมั่งคั่ง ในกรุงราชคฤหราชธานีมคธ ครั้น
ขาพเจาเติบโตเปนสาว เห็นโจรที่ถูกเขานําไปจะประหารชีวติ เกิดจิตปฏิพัทธในโจรนั้น บิดาของขาพเจา
ติดสินบนเจาหนาที่ดวยทรัพยพันกหาปณะ ใหปลอย
โจรนั้นพนจากประหาร.
บิดาเอาใจขาพเจา จึงมอบโจรนั้นใหขาพเจา
ขาพเจาเอ็นดูโจรนั้น ชวยเกื้อกูล สนิทสนมอยางยิ่ง.
โจรนั้น นําเครือ่ งพลีกรรมไป เพราะโลภใน
เครื่องประดับของขาพเจา นําไปยังเขาทิ้งโจร คิดจะ
ฆาขาพเจาที่ภูเขา.
ครัง้ นั้น ขาพเจานอบนอมสัตตุกโจร ทําอัญชลี
อยางดี รักษาชีวิตตน จึงกลาวคํานี้วา
สายสรอยทองนี้ แกวมุกดา และไพฑูรยเปน
อันมาก ขอทานโปรดเอาไปทั้งหมด โปรดปลอย
ภัททา ประกาศวาเปนทาสีของทาน.
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สัตตุกโจรกลาวกะขาพเจาวา
แมงาม จงตายเสียเถิด เจาอยาพิไรรําพันนัก
เลย ขาไมรูเลยวา ไมตองฆานางผูมาถึงปาแลว
ขาพเจากลาวกะสัตตุกโจรวา
เมื่อใดขาพเจานึกถึงตัวเอง เนื้อใดขาพเจาเติบ
โตรูเดียงสาแลว เมื่อนั้นขาพเจาไมรูเลยวา คนอื่น
จะเปนที่รักยิ่งกวาตัวทาน มาสิขาพเจาจักกอดทาน
ทําประทักษิณเวียนขวาทาน ไหวทาน ขาพเจากับ
ทานจะไมไดพบกันอีกแลว.
เทวดาที่สิงสถิต ณ ภูเขากลาวสดุดีขาพเจาวา
มิใชแตบรุ ุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน แม
สตรีมปี ญญาเห็นประจักษ ก็เปนบัณฑิตไดในที่นั้น ๆ.
มิใชบุรุษจะเปนบัณฑิตไดในที่ทุกสถาน แม
สตรีที่คิดความไดรวดเร็ว ก็เปนบัณฑิตได.
ครัง้ นั้น ขาพเจาฆาสัตตุกโจร เหมือนอยางขน
เนื้อทราย ฆาเนื้อทรายฉะนั้น.
ก็ผูใดรูแกเหตุการณที่เกิดขึ้นเฉพาะหนาได
ฉับพลัน ผูนั้นยอมหลุดพนจากการบีบคั้นของศัตรู
เหมือนขาพเจาหลุดพนจากสัตตุกโจร ในครั้งนั้น
ฉะนั้น.
ครัง้ นั้น ขาพเจาผลักสัตตุกโจรตกลงไปที่ซอก
เขา แลวเขาไปยังสํานัก ของนักบวชผูครองผาขาว
บรรพชา.
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พวกนักบวชปริพาชก เอาแหนบถอนผมของ
ขาพเจาหมดใหบรรพชาแลว สอนลัทธิสมัย ไมวางเวน
ในครั้งนั้น.
แตนั้น ขาพเจาเรียนลัทธินั้นนั่งอยูคนเดียวนึก
ถึงลัทธินั้นวา สุนัขทํากะมนุษย.
ขาพเจาจับกิ่งหวาที่ขาดแลว วางนอนไวใกล
ขาพเจาแลวก็หลีกไป เห็นกลุมคนยืนอยูอ ากูลดัง
หมูหนอน ก็ไดนิมติ สลดใจ ก็ลุกขึ้นจากที่นั้นบอก
กลาวกะสหธรรมมิกปริพาชกผูรวมประพฤติธรรม สหธรรมิกเหลานั้นบอกวา ภิกษุศากยบุตรรูความขอนั้น
ขาพเจาจึงเขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
พระผูนําพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมแก
ขาพเจาวา ขันธอายตนะและธาตุทั้งหลาย ไมงามเปน
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา.
ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลว ก็ทําธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมใหบริสุทธิ์ แตนั้นก็รูแจงพระสัทธรรม ไดบรรพชาอุปสมบท. พระผูทรงเปนผูนํา
อันขาพเจาทูลวอนแลวก็ตรัสวา ภัททา จงมา ขาพเจา
อุปสมบทแลวในครั้งนั้น ไดเห็นน้ําเล็กนอย. ดวย
การลางเทา ก็รูพรอมทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อม
คิดอยางนี้วา สังขารแมทั้งหมดก็เปนอยางนั้น.
แตนั้น จิตของขาพเจาก็หลุดพน ไมยึดมั่น
โดยประการทั้งปวง ครั้งนั้น พระชินพุทธเจาจึงทรง
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แตงตั้งขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ เปนเลิศของ
ภิกษุณผี ูเปนขิปปาภิญญา ตรัสรูเร็วพลัน.
ขาพเจาผูทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาเปนผู
ชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ รูปรจิตตวิชชา
[เจโตปริยญาณ] รูป ุพเพนิวาสญาณ ทําทิพยจักษุให
บริสุทธิ์ ทําอาสวะใหสิ้นไปหมด บริสุทธิ์ไรมลทิน
อยางดี.
พระศาสดา ขาพเจาบํารุงแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว. ภาระหนัก ก็ปลง
ลงแลว ตัณหาที่นําไปในภพ ก็ถอนเสียแลว ชนทั้ง
หลายออกจากเรือนบวชไมมีเรือน เพื่อประโยชนอัน
ใด ประโยชนอันนั้น ขาพเจาก็บรรลุแลว ธรรมเปนที่
สิ้นสังโยชนทุกอยาง ก็บรรลุแลว. ญาณของขาพเจา
ในอรรถ ธรรม นิรตุ ติและปฏิภาณ ก็บริสุทธิ์ไพบูลย
ดวยอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ภพทุกภพ
ขาพเจาก็ถอนเสียแลว ขาพเจาตัดเครื่องผูกดุจชางไม
มีอาสวะอยู.
ขาพเจามาดีแลว ในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด วิชชา ๓ ก็บรรลุแลว คําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาก็ทําเสร็จแลว.
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ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ก็
กระทําใหแจงแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็ทํา
เสร็จแลว.
ก็แลนางครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ทันใดนั้นก็ทูลขอบรรพชา พระ
ศาสดาทรงอนุญาตการบรรพชาแกนาง นางจึงไปสํานักภิกษุณี บรรพชาแลว
ก็ยับยั้งอยูดวยสุขในผลและสุขในนิพพาน พิจารณาการปฏิบัติของตน จึง
กลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
แตกอน ขาพเจาถอนผม อมมูลฟน มีผาผืน
เดียวเที่ยวไป รูใ นสิ่งที่ไมมีโทษวามีโทษ และเห็น
สิ่งที่มีโทษวาไมมีโทษ.
ขาพเจาออกจากที่พักกลางวัน ก็ไดพบพระพุทธเจาผูไมมีกิเลสดุจธุลี อันหมูภิกษุแวดลอมทีภ่ ูเขาคิชฌกูฏ จึงคุกเขาถวายบังคม ทําอัญชลีตอพระพักตร
พระองคตรัสกะขาพเจาวา ภัททา จงมา พระดํารัส
สั่งนั้น ทําความหวังของขาพเจาใหสําเร็จสมบูรณ.
ขาพเจาจาริกไปทั่วแควนอังคะ มคธะ กาสี
โกสละ บริโภคกอนขาวของชาวแควนมา ๕๐ ป ไม
เปนหนี้ [ไมเปนอิณบริโภค].
ทานอุบาสกผูใด ไดถวายจีวรแกขาพเจาภัททา
ผูพนจากกิเลสเครื่องรอยรัดทุกอยางแลว ทานอุบาสก
ผูนั้นมีปญญา ประสบบุญเปนอันมากหนอ.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ลูนเกสี ไดแก ชื่อวาถอนผม เพราะ
ขาพเจาถูกถอนถูกทิ้งผม คือมีผมถูกถอนดวยเสี้ยนตาล ในการบวชในลัทธิ
นิครนถ พระเถรีกลาวหมายถึงลัทธินั้น. บทวา ปงฺกธรี ไดแก ชื่อวาอมมูล
ฟน เพราะคงไวซึ่งปงกะคือมลทินในฟนทั้งหลาย เพราะยังไมเคี้ยวไม
ชําระฟน. บทวา เอกสาฏี ไดแก มีผาผืนเดียว ตามจารีตนิครนถ บทวา
ปุเร จรึ ไดแก แตกอนขาพเจาเปนนักบวชหญิงนิครนถ (นิคนฺถี) เที่ยวไป
อยางนี้. บทวา อวชฺเช วชฺชมตินี ไดแก สําคัญในสิ่งที่ไมมีโทษมีการ
อาบน้ํา ขัดสีตัวและเคี้ยวไมสีฟนเปนตนวามีโทษ. บทวา วชฺเช จาวชฺชทสฺสินี ไดแก เห็นในสิ่งที่มีโทษมีมานะ มักขะ ปลาสะและวิปลลาสะเปนตน
วาไมมีโทษ.
บทวา ทิวาวิหารา นิกขมฺม ไดแก ออกจากสถานที่พักกลางวัน
ของตน. ภัททาปริพาชิกาแมนี้ มาพบพระเถระเวลาเที่ยงตรง ถูกพระเถระ
กําจัดความกระดางดวยมานะเสีย ดวยการตอบปญหานั้น และแสดงธรรม
ก็มีใจเลื่อมใส ประสงคจะเขาไปยังสํานัก จึงกลับไปยังที่อยูของตน นั่งพัก
กลางวัน เวลาเย็นจึงเขาไปเฝาพระศาสดา.
บทวา นิหจฺจ ชานุ วนฺทิตฺวา ความวา ดวยการคุกเขาทั้งสอง
ลงที่แผนดินตั้งอยู ชื่อวาตั้งอยูดวยองค ๕. บทวา สมฺมุขา อฺชลึ อกึ
ความวาไดทําอัญชลีที่รุงเรื่องดวยการประนม ๑๐ นิ้ว ตอพระพักตรของพระ
ศาสดา. บทวา เอหิ ภทฺเทติ ม อวจ สา เม อวสูปสมฺปทา ความวา
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งขาพเจา ผูบรรลุพระอรหัต แลวทูลขอบรรพชา
อุปสมบทวา ภัททา จงมา เจาจงไปสํานักภิกษุณี บรรพชาอุปสมบทเสียที่
สํานักภิกษุณีดังนี้อันใด พระดํารัสสั่งของพระศาสดานั้น ไดเปนอุปสัมปทา
เพราะเปนเหตุแหงการอุปสมบทของขาพเจา
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สองคาถาวา จิณณ
ฺ า เปนอาทิ เปนคาถาแสดงการพยากรณพระอรหัต.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา จิณฺณา องฺคา จ มคธา ความวา ชนบท
เหลานั้นใด คือ อังคะ มคธะ กาสี โกสละ แตกอน ขาพเจาบริโภคกอน
ขาวของชาวแควนอยางเปนหนี้ เทีย่ วจาริกไป นับตั้งแตพบกับพระศาสดา
ขาพเจาไมเปนหนี้ คือไมมีโทษ ปราศจากกิเลส บริโภคกอันขาวของชาว
แควนมา ๕๐ ป ในชนบทเหลานั้นแล.
พระเถรีเมื่อพยากรณพระอรหัต โดยมุข คือการระบุบุญวิเศษ แก
อุบาสกผูมีใจเลื่อมใสแลวถวายจีวรแกตน จึงกลาวคาถาสุดทายวา ปฺุ วต
ปสวิ พหุ ประสบบุญเปนอันมากหนอเปนตน. คาถานั้น ก็รูไดงายแล.
จบ อรรถกถาภัททากุณฑลเกสาเถรีคาถา
๑๐. ปฏาจาราเถรีคาถา
[๔๔๘] พระปฏาจาราเถรี ชี้แจงวา
ผูชายทั้งหลาย ไถนาดวยไถ หวานเมล็ดพืชลง
ที่พื้นนา ไดทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา.
ขาพเจาสมบูรณดวยศีล ทําตามคําสั่งสอนของ
พระศาสดา ไมเกียจคราน ไมฟุงซาน ไฉนจะไม
ประสบพบพระนิพพานเลา.
ขาพเจาลางเทา ใสใจนิมิตในน้ํา เห็นน้าํ ลาง
เทาไหลจากที่ดอนมาสูที่ลุม แตนั้น ขาพเจาก็ตั้งจิต
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ไวมั่นคง ดุจมาอาชาไนยที่ดี ถือประทีปจากที่นั้นไป
ยังวิหาร มองเห็นทีน่ อน จึงเขาไปที่เตียง.
ตอนั้น ก็ถือลูกดาลชักไสประทีปออกไป ความ
หลุดพนทางใจ ก็ไดมีเหมือนความดับของประทีปที่
ติดโพลง ฉะนั้น.
จบ ปฏาจาราเถรีคาถา
๑๐. อรรถกถาปฏาจาราเถรีคาถา
คาถาวา นงฺคเลหิ กส เขตฺต เปนตน เปนคาถาของพระปฏาจาราเถรี.
ความพิสดารวา พระเถรีรูปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา
ปทุมุตตระ บังเกิดในเรือนครอบครัว ในกรุงหังสวดี รูเดียงสาแลว วันหนึง่
ฟงธรรมในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนเลิศของภิกษุณีผูทรงวินัย กระทํากุศลใหยิ่งยวดขึ้นไป
ปรารถนาตําแหนงนั้น. นางกระทํากุศลจนตลอดชีวิต เวียนวายไปในเทวดา
และมนุษย ครั้งพระพุทธเจาพระนามวากัสสป ถือปฏิสนธิในพระราชมณเฑียร
ของพระเจากาสีพระนามวากิกิ เปนพระราชธิดาองคหนึ่ง ระหวางพระพี่นอง
นาง ๗ องค ทรงประพฤติโกมาริพรหมจรรยมาตลอด ๒๐,๐๐๐ ป ไดทรง
สรางบริเวณถวายพระภิกษุสงฆ. นางจุติจากนั้นแลว บังเกิดในเทวโลก เสวย
ทิพยสมบัติอยูพุทธันดรหนึ่ง ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในครอบครัวเศรษฐี
เติบโตเปนสาวแลว ไดทําความสนิทเสนหากับคนงานคนหนึ่งในเรือนของตน
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บิดามารดาไดกําหนดวันที่จะสงมอบนางใหชายหนุม ซึ่งมีชาติเสมอกัน. นาง
รูเรื่องนั้นแลวก็หยิบฉวยทรัพยที่สําคัญไวในมือ ออกไปทางประตูสําคัญกับ
ชายที่สนิทเสนหาคนนั้น อาศัยอยูในหมูบานตําบลหนึ่ง ก็ตงั้ ครรภ. เมื่อครรภ
แก นางก็พูดวา นายจํา ประโยชนอะไรที่จะอยูอนาถาในที่นี้ ฉันจะกลับไป
เรือนของครอบครัวละ เมื่อสามีพูดผัดเพี้ยนวา วันนี้จะไป พรุงนี้คอยไปเถิด
นางคิดวาผูนี้โงคงไมพาเรากลับไปบานแน เมื่อสามีไปนอกบานแลว ก็เก็บงํา
สิ่งของที่ควรเก็บงําไวในเรือน แลวสั่งคนที่อยูใกลบานเรือนเคียงที่คุนเคยไว
ใหชวยบอกสามีวา นางกลับไปเรือนตระกูลแลว เดินทางไปลําพังผูเดียว
หมายกลับเรือนตระกูล สามีกลับบานไมพบภริยา ถามพวกคนคุนเคย ก็
ทราบวานางกลับบานเดิม ครุนคิดวา เพราะตัวเราเอง นางจึงเปนคนอนาถา
จึงเดินสะกดรอยก็ไปทันกัน. นางตลอดบุตร ในระหวางทางนั่นเอง นับแต
คลอดบุตรแลว นางก็ระงับการขวนขวายที่จะไปบาน พาสามีกลับไป. แมครั้ง
ที่สอง นางก็มีครรภ. คําดังกลาวมานี้เปนตนทั้งหมด พึงทําใหพิศดารโดย
นัยกอน ๆ นัน่ แล.
แตความตางกันมีดังนี้ คราวที่อยูในระหวางทาง ลมกัมมัชวาต
เกิดปนปวน เมฆฝนอันมิใชฤดูกาลก็ตกลงมาหาใหญ ทองฟามีหยาดฝนตก
ลงมาไมขาดสาย สายฟาก็แลบแปลบปลาบไปรอบ ๆ เสียงเมฆคํารามดังจะ
แตกทะลาย. นางเห็นแลวก็พูดกะสามีวา นายจา ชวยสรางที่บังฝนหนอยสิจะ
สามีก็สํารวจดูที่โนนที่นี่ พบพุมไมมีหญาปกคลุมแหงหนึ่ง จึงไปที่นั้น
ประสงคจะตัดทอนไมที่พุมไมนั้น ดวยมีดที่ถืออยูในมือ จึงตัดตนไมซึ่ง
อยูที่พุมไมนั้น ทายจอมปลวกที่หญาปกคลุม ในทันใดงูพิษรายก็เลื้อยออกมา
จากจอมปลวกนั้น กัดเขา ลมลงตายอยูในที่นั้นนั่นเอง. นางตองประสบทุกข
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มาก รอคอยการกลับมาของสามี โอบลูกนอยทั้งสองซึ่งทนลมฝนไมไหวรองไห
จาไวแนบอก สองเขาสองมือยึดพื้นดินไวมั่นอยูทานั้นตลอดคืน เมื่อราตรี
สวางก็เอาลูกคนหนึ่งซึ่งมีสีคลายชิ้นเนื้อนอนบนเบาะผาเกา โอบดวยมือกกดวย
อกแลวกลาวกะลูกอีกคนหนึ่งวา มานี่ลูก พอเจาไปทางนี้แลวมองดูตามทางที่
สามีไป พบสามีนอนตายอยูใกล ๆ จอมปลวก จึงรองไหคร่ําครวญวา เพราะ
ตัวเราทีเดียว สามีเราจึงตาย ระหวางทางก็ถึงแมน้ํา ซึ่งกระแสน้ําไหลแคเขา
แคนม เพราะฝนตกตลอดทั้งคืนไมสามารถจะขามน้ําพรอมกับลูกสองคนใน
คราวเดียวได เพราะตนมีความรูนอยและออนแอ จึกพักลูกคนโตไวฝงนี้
พาลูกคนเล็กไปยังฝงโนน ปูกิ่งไมหักไวใหลูกออน นอนบนเบาะผาเกาบน
กิ่งไมลาดนั้น คิดจะไปหาลูกอีกคนหนึ่ง แตไมอาจจะละลูกออนได จึงกลับ
ไปกลับมา มองดูพลางลงน้ํา.
ขณะที่นางไปถึงกลางแมน้ํา เหยี่ยวตัวหนึ่งเห็นเด็กออนนั้น นึกวา
เปนชิ้นเนื้อ จึงโผลงจากอากาศ นางเห็นเหยี่ยวนั้นจึงยกสองมือขึ้นไล ทํา
เสียงดัง ๆ สามครั้งวา สุ สุ เหยี่ยวไมสนใจอาการของนางนั้น เพราะอยูไกล
กัน ก็เฉี่ยวเอาเด็กออนนั้นเหินขึ้นอากาศไป ลูกคนที่ยืนอยูฝงนี้ เห็นมารดา
ยกสองมือสงเสียงดัง ก็นึกวาแมเรียกตัว จึงโดดลงน้ําไปโดยเร็ว. ลูกออน
ของนางถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป ลูกคนโตก็ถูกน้ําพัดไป ดวยประการฉะนี้. นาง
รองไหคร่ําครวญวา ลูกเราคนหนึ่งถูกเหยี่ยวเฉี่ยวไป คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป
สามีเราก็ตายที่หนทาง พลางเดินไปพบชายผูหนึ่งถามวา พอทาน เปนชาว
เมืองไหนจะ ชายผูนั้นตอบวา เปนชาวกรุงสาวัตถีจะแมคุณ. ถามวา มีตระกูล
ชื่อโนน อยูท ี่ถนนโนนในกรุงสาวัตถี พอทานรูจักไหมจะ. ตอบวา รูจักจะ
แมคุณ แตอยาถามขาเลย ถามคนอื่นเถิดจะ. นางกลาววา คนอื่นขาพเจา
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ไมตองการดอกจะ จะถามทานนี่แหละพอทาน. ตอบวา แมคุณเอย โปรด
ไมใหบอกทานไมไดหรือ
วันนีแ้ มนางเห็นฝนตกตลอดคืนยังรุงไหมเลา.
ขาพเจาเห็นจะพอทาน ฝนนั้นตกตลอดคืนยังรุง สําหรับขาพเจาดวยจะ
แตขาพเจาจะเลาเหตุนั้นภายหลัง ขอทานโปรดเลาเรื่องในเรือนเศรษฐีแก
ขาพเจากอนเถิดจะ. แมคุณเอย วันนี้เมื่อคืนนี้ เรือนลมทับคน ๓ คน คือ
เศรษฐี ภริยาของเศรษฐี และบุตรชายเศรษฐี ทั้งสามคน ถูกเผาบนเชิง
ตะกอนเดียวกัน ควันไฟที่พื้นยังเห็นอยูเลยจะแมคุณ. ขณะนั้น นางจําไม
ไดวาตนปราศจากผานุงหมฟุบลมลง โดยรูปที่เกิด เพราะเปนคนบาดวยความ
เศราโศก นางจึงวนเวียนเพอรําพันวา
ลูกทั้งสองก็ตาย สามีเราก็ตายที่หนทาง บิดา
มารดาและพี่ชาย ก็ถูกเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน.
นับตัง้ แตนั้นมา นางก็มีสมญาวา ปฏาจารา เพราะมีอาจาระตกไป
เหตุไมเที่ยวไปดวยผาแมแตเพียงผานุง. ผูคนทั้งหลายเห็นนาง บางพวกก็
โยนขยะลงบนศรีษะ. พรอมทั้งขับไลวา ไปอีคนบา. บางพวกก็โปรยฝุน
อีกพวกหนึ่งก็ขวางกอนดินทอนไม พระศาสดากําลังประทับนั่งทรงแสดงธรรม
ทามกลางบริษัทหมูใหญ ณ พระเชตวันวิหาร ทอดพระเนตรเห็นนางกําลัง
วนเวียนอยางนั้น และทรงสํารวจดูความแกกลาแหงญาณ ไดทรงทําโดย
อาการที่นางจะบายหนามายังพระวิหาร บริษัทเห็นนาง จึงกลาววา อยาให
หญิงบามาที่นี่นะ. พระผูม ีพระภาคเจาตรัสวา อยาหามนางเลย เมื่อนางมาถึง
ที่ไมไกล จึงตรัสวา แมนางจงกลับไดสติ ในทันใด นางก็กลับไดสติ
พระพุทธานุภาพ รูตัววาผาที่นุงหลุดหลนหมดแลว เกิดหิรโิ อตตัปปะขึ้นมา
ก็นั่งคุกเขาลง ชายผูหนึ่งก็โยนผาหมให นางนุงผานั้นแลวก็เขาเฝาพระศาสดา
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ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูเจริญ
ขอทรงเปนที่พึ่งของขาพระองคดวย เหยี่ยวเฉี่ยวเอาบุตรของขาพระองคไปคน
หนึ่ง คนหนึ่งถูกน้ําพัดไป สามีก็ตายที่หนทาง บิดามารดาและพี่ชายก็ถูก
เรือนลมทับตาย เขาเผาที่เชิงตะกอนเดียวกัน. นางก็ทูลเลาถึงเหตุแหงความ
เศราโศก. พระศาสดาตรัสวา ดูกอ นปฏาจารา เจาอยาคิดไปเลย เจามา
หาเราซึ่งสามารถจะเปนที่พึ่งของเจาได ก็บัดนีเ้ จาหลั่งน้ําตา เพราะความ
ตายของลูกเปนตนเปนเหตุ ฉันใด ในสังสารวัฏที่มีเงื่อนตนเงื่อนปลายตาม
ไปไมรูแลว ก็ฉันนั้น น้ําตาที่หลั่งเพราะความตายของลูกเปนตนเปนเหตุ
ยังมากกวาน้ําของมหาสมุทรทั้งสี่อีก เมื่อทรงแสดงธรรม จึงตรัสพระคาถาวา
น้ําในมหาสมุทรทั้งสี่ยังมีปริมาณนอย ความ
เศราโศกของนรชนผูถูกทุกขกระทบแลว น้ําของน้ํา
ตามิใชนอย มีปริมาณมากกวาน้ําในมหาสมุทรทั้ง ๔
นั้นเสียอีก แมเอย เหตุไร เจาจึงขังประมาทอยูเลา.
เมื่อพระศาสดากําลังตรัสกถาบรรยายเรื่องสังสารวัฏ ที่มีเงื่อนตนและ
เงื่อนปลายตามไปไมรูแลว ความเศราโศกของนางก็คอยทุเลาลง. ลําดับนั้น
พระศาสดาทรงทราบวา นางมีความเศราโศกเบาบางแลว เมื่อทรงแสดงวา ดู
กอนปฏาจารา ขึ้นชื่อวาปยชนมีบุตรเปนตน ก็ไมอาจจะชวย จะซอนเรน
หรือเปนที่พึ่งของคนที่กําลังไปสูปรโลกได ดังนั้น ปยชนเหลานั้นแมมีอยู ก็ชื่อ
วาไมมี เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงชําระศีลของตนแลว ทําทางที่จะไปพระนิพพาน
ใหสําเร็จ ดังนี้ จึงทรงแสดงธรรมดวยคาถาเหลานี้วา
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ไมมีบุตรทีจ่ ะชวยได บิดาก็ไมไดแมพวกพองก็
ไมได เมื่อความตายมาถึงตัวแลว หมูญาติ ก็ชวยไมได
เลย
สัจจะ ธรรมะ อหิงสา สัญญมะ และทมะมีอยู
ในผูใ ด พระอริยะทั้งหลายยอมคบผูนั้น นั่นเปน
อนามตธรรม ธรรมที่ไมตาย (นิพพาน) ในโลก.
บัณฑิตรูใจความขอนี้แลว สํารวมในศีล พึง
รีบเรงชําระทางไปพระนิพพานทีเดียว.
จบเทศนา นางปฏาจาราก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล ทูลชอบรรพชากะ
พระศาสดา พระศาสดาทรงนําไปสํานักภิกษุณีใหบรรพชา นางไดอุปสมบท
แลว ก็ทํากิจกรรมในวิปสสนาเพื่อมรรคเบื้องบนขึ้นไป วันหนึ่ง ก็เอาหมอนํา
น้ํามาลางเทารดน้ําลง น้าํ นั้นไปไดหนอยหนึ่งแลวก็ขาดหายไป รดครั้งที่สอง
น้ําก็ไปไดไกลกวาครั้งที่หนึ่งนั้น รดครั้งที่สามน้ําไปไดไกลกวาครั้งที่สองนั้น
นางยึดน้ํานั้นนั่นแหละเปนอารมณ กําหนดวัยทั้งสามคิดวา สัตวเหลานี้ตาย
เสียในปฐมวัยก็มี เหมือนน้ําที่เรารดครั้งแรก ตายเสียในมัชฌิมวัยก็มี เหมือน
น้ําที่รดครั้งที่สอง ที่ไปไกลกวาครั้งแรกตายเสียในปจฉิมวัยก็มี เหมือนน้ําที่
รดครั้งที่สามซึ่งไปไดไกลกวาครั้งที่สองนั้นเสียอีก พระศาสดาประทับนั่งอยูใน
พระคันธกุฎี ทรงแผพระรัศมีไปประหนึ่งประทับยืนตรัสอยูตอหนานาง เมื่อ
ทรงแสดงความขอนี้วา ดูกอนปฏาจารา ขอนัน้ ก็เปนอยางนั้นแหละ สัตว
เหลานี้ทั้งหมดลวนมีความตายเปนธรรมดา เพราะฉะนั้นคนที่เห็นความเกิด
ความเสื่อมของปญจขันธ มีชีวิตเปนอยูวันเดียวก็ดี ขณะเดียวก็ดี ยังประเสริฐกวาคนที่ไมเห็นความเกิดความเสื่อมนั้น ถึงจะมีชีวิตเปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป
จึงตรัสพระคาถาวา
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คนที่เห็นความเกิดความเสื่อม [ของปญจขันธ]
มีชีวิตเปนอยูวันเดียวยังประเสริฐกวา คนที่ไมเห็น
ความเกิดความเสื่อมถึงจะมีชีวติ เปนอยูตั้ง ๑๐๐ ป.
จบพระคาถา พระปฏาจาราภิกษุณี ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวย
ปฏิสัมภิทา ๔. ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
พระปฏาจาราเถรีกลาวบุพกรรมของตนวา
พระชินพุทธเจา พระนามวา ปทุมุตตระ ผูทรง
ถึงฝงแหงสรรพธรรม ทรงเปนผูนํา เสด็จอุบัติใน
แสนกัปนับแตกัปนี้ไป.
ครั้งนั้น ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐีผรู ุงโรจน
ดวยรัตนะนานาชนิด ในกรุงหงสวดี เปยมดวยสุขเปน
อันมาก เขาไปเฝาพระมหาวีระพระองคนั้น ไดสดับ
พระธรรมเทศนา เกิดความเลื่อมใส ก็ถึงพระชินพุทธเจาเปนสรณะ.
ลําดับนั้น พระผูทรงเปนผูนําทรงยกยองภิกษุณี
ผูมีความละอาย คงที่ แกลวกลาในกิจที่ควรและไมควร
วาเปนเลิศของภิกษุณีผูทรงพระวินัย.
ครัง้ นั้น ขาพเจามีจิตยินดีปรารถนาตําแหนงนั้น
จึงนิมนตพระทศพลผูนําโลกพรอมทั้งพระสงฆใหเสวย
๗ วัน ถวายไตรจีวร หมอบลงแทบพระยุคลบาทดวย
เศียรเกลา กราบทูลดังนี้วา
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๑ ปฏาจาราเถรีอปทาน.
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ขาแตพระมุนีผูเปนปราชญ เปนผูนาํ พระองค
ทรงยกยองภิกษุณีรปู ใดไวในกัปที่ ๘ นับแตกัปนี้ไป
ขาพระองคจักเปนเชนภิกษุณีรปู นั้น ถาความ
ปรารถนาของขาพระองคสําเร็จ.
ครัง้ นั้น พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา แม
นางเอย เจาอยากลัวเลย เบาใจได ในอนาคตกาล
เจาจักไดมโนรถ ความปรารถนานั้น ในแสนกัปนับ
แตกัปนีไ้ ป พระพุทธเจาพระนามวาโคตมะ ทรงสมภพในราชสกุลพระเจาโอกกากราช จักเปนศาสดาใน
โลก เจาจักมีนามวาปฏาจารา เปนธรรมทายาทโอรส
ในธรรมของพระองค ถูกเนรมิตโดยธรรม เปนสาวิกา
ของพระศาสดา.
ครัง้ นั้น ขาพเจาดีใจมีจิตเมตตา บํารุงพระชินพุทธเจา ผูนําโลกพรอมทั้งพระสงฆ จนตลอดชีวิต.
ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น และดวยการตั้งใจไว
ชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส.
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปเปน
พราหมณมียศใหญ ประเสริฐกวาพวกบัณฑิต เสด็จ
อุบัติ ครั้งนั้นพระเจากาสีจอมนรชน พระนามวา กิกิ
ประทับ ณ กรุงพาราณสีราชธานี ทรงเปนอุปฐาก
บํารุงพระกัสสปพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ.
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ขาพเจาเปนราชธิดาองคที่สามของพระองค
ปรากฏพระนานวา ภิกขุนี ฟงธรรมของพระชินพุทธเจาผูเลิศแลว ก็ชอบใจบรรพชา พระราชบิดาไมทรง
อนุญาตพวกเรา ครัง้ นั้นพวกเราจึงอยูแตในพระราชมณเฑียร ไมเกียจคราน ประพฤติโกมาริพรหมจรรย
มาถึง ๒๐,๐๐๐ ป.
พวกเราราชธิดา อยูในความสุข บันเทิง ยินดี
เนื่องนิตยในการบํารุงพระพุทธเจา เปนพระราชธิดา
๗ พระองค คือ สมณะ สมณคุตตา ภิกขุนี ภิกขุ
ทาสิกา ธัมมา สุธมั มา และสังฆทาสิกาที่ครบ ๗.
บัดนี้ ก็คือขาพเจา อุบลวรรณา เขมา ภัททา
ภิกขุนี กิสาโคตมี ธัมมทินนาและวิสาขาที่ครบ ๗.
ดวยกรรมที่ทํามาดีเหลานั้น และดวยการตั้งใจ
ไวชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลว ก็ไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส บัดนี้ภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐี
ผูมั่งคั่ง รุงเรือง มีทรัพยมาก ในกรุงสาวัตถี ราชธานี
แควนโกศล.
ขาพเจาเติบโตเปนสาวตกอยูในอํานาจความวิตก
พบชายชนบทก็หนีตามไปกับเขา ขาพเจาคลอดบุตร
คนหนึง่ คนที่สองยังอยูในครรภ ขาพเจาตกลงใจวา
จะบอกบิดามารดา ขาพเจาไมบอกสามีของขาพเจา
เมื่อสามีไปคางแรม ขาพเจาก็ออกจากบานลําพังคน
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เดียว หมายจะไปกรุงสาวัตถี แตนั้น สามีก็ตามมา
ทันขาพเจาในระหวางทาง.
ครั้งนั้น ลมกัมมัชวาตเกิดขึ้นแกขาพเจาอยาง
ทารุณยิง่ เมฆฝนขนาดใหญก็เกิดขึ้นในเวลาที่ขาพเจา
คลอดบุตร ขณะนัน้
สามีไปหาทัพสัมภาระเพื่อ
กําบังฝน แตก็ถูกงูกัดตาย.
ครัง้ นั้น เพราะทุกขที่คลอดบุตร ขาพเจาก็เปน
คนอนาถายากไร เห็นแมน้ําเล็ก ๆ น้ําเต็มเปยม ก็เดิน
ไปแมนา้ํ ตรงที่ตื้นเขิน พาลูกออนขามน้ํา อีกคนหนึ่ง
เอาไวฝงโนน ใหลกู ออนดื่มนม เพื่อขามไปอีกฝง
หนึ่ง เหยี่ยวโฉบเฉีย่ วลูกออนที่รองจาไป ลูกอีกคน
หนึ่งกระแสน้ําพัดไป ขาพเจานั้นเปยมดวยความเศรา
โศก.
ขาพเจากลับไปกรุงสาวัตถี ไดยินขาววาบิดา
มารดาพี่ชายตายเสียแลว ครั้งนั้น ขาพเจาถูกความ
เศราโศกบีบคั้น เต็มเปยมดวยความเศราโศกใหญหลวง.
บุตรทั้งสองก็ตาย สามีของขาพเจาก็ตายเสียที่
หนทาง บิดามารดาและพี่ชายก็ถูกเผาบนเชิงตะกอน
เดียวกัน.
ครัง้ นั้น ขาพเจาผอมเหลือง ไมมีที่พึ่ง มีใจหอ
เหี่ยว เดินซมซานไปพบพระผูทรงฝกชนที่ควรฝก
พระศาสดาไดตรัสกะขาพเจาวา อยาเศราโศกถึงบุตร
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เลย จงเบาใจเถิด จงแสวงหาตนของเจาเถิด จะเดือด
รอนไรประโยชนไปทําไม.
ไมมีบุตรที่จะชวยไดดอก บิดาก็ไมได แมพวก
พองก็ไมได เมื่อความตายมาถึงตัว หมูญาติก็ชวยไม
ไดเลย.
ขาพเจาฟงพระดํารัสของพระมุนีแลวก็บรรลุผล
อันดับแรก [โสตาปตติผล] แลวก็บวช ไมนานนักก็
บรรลุพระอรหัต.
ขาพเจากระทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดาก็
เปนผูชาํ นาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ รูปรจิตตวิชชา
รูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุ ทําอาสวะใหสิ้น
ไปหมด เปนผูบริสทุ ธิ์ ไมมมี ลทิน.
ตอนั้น ขาพเจาก็เลาเรียนพระวินัยทั้งหมดใน
สํานัก ของพระผูทรงเห็นทุกอยาง อยางพิสดารและนํา
สืบทอดมา ตามเปนจริง.
พระชินเจา ทรงยินดีในคุณขอนั้น จึงทรง
สถาปนาขาพเจาวา ปฏาจาราภิกษุณีผูเดียวเปนเลิศ
ของภิกษุณี ผูทรงพระวินัย.
พระศาสดา ขาพเจาก็บํารุงแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
ภาระหนัก ขาพเจาก็ปลงลงแลว ตัณหาที่นํา
ไปในภพ ขาพเจาก็ถอนเสียแลว คนทั้งหลายออกจาก
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เรือนบวชไมมีเรือน เพื่อประโยชนอันใด ประโยชน
อันนัน้ ขาพเจาก็บรรลุแลว ธรรมเปนทีส่ ิ้นสังโยชน
ทั้งหมด ขาพเจาก็บรรลุแลว.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ฯลฯ คํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
ก็แล พระปฏาจาราเถรี ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว พิจารณาทบทวน
ถึงการปฏิบตั ิของตนในเวลาเปนเสกขบุคคล เมื่อจะชี้แจงอาการบังเกิดของผล
เบื้องบน จึงไดกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
ผูชายทั้งหลายไถนาดวยไถ หวานเมล็ดพืชลง
ที่พื้นนา ยอมไดทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา ขาพเจา
สมบูรณดวยศีล ทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา ไม
เกียจคราน ไมฟุงซาน ไฉนจะไมประสบพบพระนิพพานเลา.
ขาพเจาลางเทา ใสใจนิมิตในน้ํา เห็นน้ําลาง
เทาไหลจากที่ดอนมาสูที่ลุม แตนั้น ขาพเจาก็ตั้งจิต
ไวไดมั่นคง ดุจมาอาชาไนยที่ดี ถือประทีปจากที่นั้น
เขาไปยังวิหาร มองเห็นที่นอน จึงเขาไปที่เตียง
ตอนั้น ก็ถือลูกดาล ชักไสประทีปออกไป
ความหลุดพนทางใจก็ไดมี เหมือนความดับของประ
ทีปที่ติดโพลง ฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กส ไดแก ไถนา ทํากสิกรรม ความจริง
คํานี้เปนเอกวจนะ ใชในอรรถพหุวจนะ. บทวา ปวป ไดแก หวานเมล็ด
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พืช. บทวา ฉมา แปลวา บนพื้นดิน. ความจริง คํานี้เปนปฐมาวิภัตติ
ใชในอรรถสัตตมีวิภัตติ. ในขอนี้ มีความสังเขป ดังนี้วา ผูชายคือสัตวเหลา
นี้ ไถนาดวยไถ คือผาลทั้งหลาย หวานเมล็ดพืชทั้งหลาย ที่ตางโดยเปน
ปุพพัณณชาติบาง อปรัณณชาติบาง ลงที่พื้นเนื้อนา ตามที่ประสงค ยอมได
ทรัพยมาเลี้ยงดูตนและบุตรภริยาเปนตน เพราะการไถนาหวานพืชนั้นเปนเหตุ
เปนนิมิต ธรรมดาวา การทําอยางลูกผูชาย คือความพากเพียรจําเพาะตน
ที่บุคคลประกอบโดยแยบคาย ก็มีผลมีกําไรอยางนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กิมห สีลสมฺปนฺนา สตฺถุสาสนการิกา นิพพฺ าน นาธิคจฺฉามิ อกุสตี า อนุทฺธตา ความวา ขาพเจา
มีศีลบริสุทธิด์ ี ชื่อวาไมเกียจคราน เพราะเปนผูปรารภความเพียร และชื่อวา
ไมฟุงซาน เพราะเปนผูมีจิตตั้งมั่นดีในภายใน กระทําคําสั่งสอนของพระศาสดา
กลาวคือเจริญกรรมฐานที่มีสัจจะ ๔ เปนอารมณ เหตุไรจะไมประสบ คือบรรลุ
พระนิพพานเลา.
ก็ พระเถรีครั้นคิดอยางนี้แลว กระทําอยูซึ่งกรรมในวิปส สนา ในวัน
หนึ่งถือนิมิตในน้ําลางเทา ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา ปาทา ปกฺขาลยิตฺวาน เปนตน. คํานั้นมีความวา ขาพเจาเมื่อลางเทา ในจํานวนน้ําที่รด
๓ ครั้ง เหตุลางเทา ก็เห็นน้ําลางเทาไหลจากที่ดอนมาสูที่ลุม ก็ทําใหเปนนิมิต.
ขาพเจาพิจารณาอนิจจลักษณะอยางนี้วา น้ํานี้สิ้นไป เสื่อมไปเปน
ธรรมดา ฉันใด อายุและสังขารของสัตวทั้งหลาย ก็ฉันนั้น และพิจารณา
ทุกขลักษณะ และอนัตตลักษณะ ตามแนวนั้น เจริญวิปสสนา แตนั้นก็ทาํ
จิตใหตั้งมั่น เหมือนสารถีฝกมาอาชาไนยที่ดี อธิบายวา สารถีผูฉลาด ฝกมา
อาชาไนยตัวสําคัญใหเชื่อฟงโดยงาย ฉันใด ขาพเจาฝกจิตของตนใหตั้งมั่นโดย

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 197

งาย ก็ฉันนัน้ ไดการทําจิตที่ตั้งมั่นแลว ดวยสมาธิสัมปยุตดวยวิปสสนา.
อนึ่ง ขาพเจาเมื่อเจริญวิปสสนาอยางนั้น เขาหองนอยเมื่อตองการอุตุสัปปายะ
ถือประทีปเพื่อกําจัดความมืดเขาหองแลววางประทีป พอนั่งลงบนเตียง ก็หมุน
ไสประทีปขึ้นลงดวยลูกดาล เพื่อเพงประทีป ทันใดนั่นเอง จิตของพระเถรีนั้น
ก็ตั้งมั่น เพราะไดอุตุสัปปายะ หยั่งลงสูวิถีแหงวิปสสนา สืบตอดวยมรรค.
แตนั้น อาสวะทั้งหลาย ก็สิ้นไปโดยประการทั้งปวง ตามลําดับมรรค. ดวย
เหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา แตนั้น ขาพเจาก็ถือประทีป ฯลฯ ความหลุดพน
ทางใจไดมีแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เสยฺย โอโลกยิตฺวาน ไดแก เห็น
ที่นอนโดยแสงสวางแหงประทีป. บทวา สูจึ ไดแก ลูกดาล. บทวา วฏฏึ
โอกสฺสยามิ ไดแกหมุนไสประทีป ทีต่ รงตอน้ํามันขึ้นลง เพื่อดับประทีป. บท
วา วิโมกฺ โข ไดแก ความหลุดพนจากกิเลสทั้งหลาย. ก็วิโมกขนั้น เพราะเหตุ
ที่เปนความสืบตอแหงจิตโดยปรมัตถ ฉะนั้น พระเถรีจึงกลาววา เจตโส
เหมือนอยางวาเมื่อปจจัยมีไสและน้ํามันมีอยู ประทีปที่ควรจะติดขึ้น แตไมคิด
ขึ้นเพราะไมมีปจจัยนั้น จึงเรียกวาดับ ฉันใด เมือ่ ปจจัยมีกิเลสเปนตนมีอยู
จิตที่ควรจะเกิดขึ้น แตไมเกิดขึ้น เพราะไมมีปจจัยนั้น จึงเรียกวาดับฉันนั้น
เพราะฉะนั้นพระเถรีจึงกลาววา ความหลุดพนทางใจไดมีแลว เหมือนความ
ดับของประทีปที่ติดโพลง ฉะนั้น.
จบ อรรถกถาปฏาจาราเถรีคาถา
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๑๑. ติงสมัตตาเถรีคาถา
[๔๔๙] พระเถรีประมาณ ๓๐ รูปนี้ ไดพยากรณอรหัตผลในสํานัก
ของพระปฏาจาราเถรีอยางนี้วา :มาณพทั้งหลายถือเอาสากตําขาวเปลือก แสวง
หาทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา ทานทั้งหลายจงทําตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึง่ ทําแลวไมตองเดือด
รอนในภายหลัง ทานทั้งหลายจงรีบลางเทา แลวนั่ง
ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง จงประกอบความสงบใจเนือง ๆ
กระทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา.
ภิกษุณีเหลานัน้ ไดฟงคําสั่งสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ที่สมควรสวน
หนึ่ง ไดประกอบความสงบใจเนือง ๆ กระทําตามคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา ในยามตนแหงราตรีระลึกถึง
ชาติกอนได ในยามกลางแหงราตรีชําระทิพยจักษุได
ในยามปลายแหงราตรีทําลายกองแหงความมืดได พา
กันลุกขึ้นกราบเทาพระเถรี พรอมกับกลาววา พวกเรา
ทําตามคําสอนของพระแมเจาแลว จักอยูหอมลอมพระ
แมเจา เหมือนทวยเทพชั้นไตรทศหอมลอมพระอินทร
ผูชนะในสงครามฉะนั้น. พวกเรามีวิชชาสาม เปนผู
ไมมีอาสวะ ดังนี้.
จบ ติงสมัตตาเถรีคาถา
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๑๑. อรรถกถาติงสมัตตาเถรีคาถา
คาถาของพระเถรี ๓๐ รูป มีวา มูสลานิ คเหตฺวาน เปนตน.
พระเถรีแมเหลานั้น ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน มาในภพนั้น ๆ สั่งสมธรรม
เครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ถูกกรรมของตน
กระตุนเตือนแลวก็บังเกิดในเรือนครอบครัวนั้น ๆ รูเดียงสาแลว ฟงธรรมใน
สํานักพระปฏาจาราเถรี ไดศรัทธาแลว พากันออกบวช มีศีลบริสุทธิ์ บําเพ็ญ
วัตรปฏิบัติอยู ตอมาวันหนึ่ง พระปฏาจาราเถรีเมื่อใหโอวาทแกภิกษุณีเหลา
นั้น จึงไดกลาว ๒ คาถานี้วา
มาณพทั้งหลายถือสากตําขาวเปลือก แสวงหา
ทรัพยมาเลี้ยงดูบุตรภริยา.
ทานทั้งหลาย จงทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ซึง่ ทําแลวไมตองเดือดรอนในภายหลัง
ทานทั้งหลายจงรีบลางเทา แลวนั่ง ณ ที่สมควร
สวนหนึ่ง จงประกอบความสงบใจเนือง ๆ กระทํา
ตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา.
ในคาถานั้น มีความสังเขปดังนี้วา สัตวเหลานี้ ถือสากตําขาวเปลือก
ทํางานตําขาวในครกของคนอื่น ๆ เพราะเหตุเลี้ยงชีพ ทํางานต่ํา ๆ เชนนี้อยาง
อื่น รวบรวมทรัพยไดพอสมควร เลีย้ งดูบุตรภริยา แตงานนั้นของสัตวเหลา
นั้นเปนงานต่ํา เปนงานของปุถุชน เปนทุกข และไมประกอบดวยประโยชน
เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย ละเวนงานเนิ่นชาที่ประกอบดวยความเศราหมอง
เชนนี้เสีย จงกระทํา จงพรอมทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจา คือคําสั่งสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา กลาวคือไตรสิกขา จงใหบังเกิดในสันดานของตน
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พระเถรีกลาวเหตุในเรื่องนี้วา คําสอนใดที่ทําแลวไมตองเดือดรอนในภายหลัง
ไดแกเพราะเหตุที่ทําคําสอนใด ไมตองเดือดรอนตามมาในปจจุบันและ
อนาคต. บัดนี้ เพื่อแสดงกิจเบื้องตนและวิธีประกอบเนือง ๆ ในการทําคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจานั้นพระเถรีจึงกลาววา ขิปฺป ปาทานิ โธวิตฺวา
เปนอาทิ. ในคํานั้น เพราะเหตุที่ความสุขในการนั่ง และการไดอุตุสัปปายะ
ไมมีแกผูไมลางเทา ไมลางหนา แตทั้งสองอยางนั้นจะไดแกผูลางเทาและลาง
หนาแลวนั่งในที่สมควรสวนหนึ่ง ฉะนั้น ทานทั้งหลายอยาพลาดขณะตามที่
ไดแลวนี้เสีย จงรีบลางเทาคือเทาของตนแลวนั่งในที่สมควรสวนหนึ่ง คือใน
โอกาสที่สงัด ทานทั้งหลายจงผูกจิตของตนไวในอารมณ ๓๘ เฉพาะอารมณที่
ชอบใจอยางใดอยางหนึ่ง ประกอบความสงบใจเนือง ๆ กระทํา พรอมกระทํา
ศาสนา คือโอวาทคําสั่งสอนของพระผูมีพระภาคพุทธเจา โดยการเจริญกรรม
ฐานมีสัจจะ ๔ เปนอารมณ ดวยจิตที่ตั้งมั่นแลว.
ครั้งนั้น ภิกษุณีเหลานั้น อยูในโอวาทของพระเถรีนั้น เริ่มวิปสสนา
ทําการภาวนา ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะมีญาณแกกลา
และเพราะสมบูรณดวยเหตุ เมื่อพิจารณาการปฏิบัติของตนไดกลาวคาถาเหลานั้น
พรอมดวยคาถาโอวาทวา
ภิกษุณเี หลานั้น ไดฟงคําสั่งสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้น ลางเทาแลว เขาไปนั่ง ณ ทีส่ มควรสวน
หนึ่ง ไดประกอบความสงบใจเนืองๆ กระทําตาม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ในยามตนแหงราตรีระลึก
ถึงชาติกอนได [บุพเพนิวาสญาณ] ในยามกลางแหง
ราตรี ชําระทิพยจักษุ [จุตูปปาตญาณ] ได ในยาม
ปลายแหงราตรี ทําลายกองแหงความมืดได [อาสวัก-
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ขยญาณ] พากันลุกขึ้นกราบเทาพระเถรี พรอมกับ
กลาววา พวกเราทําตามคําสอนของพระแมเจาแลว
จักอยูห อมลอมพระแมเจา เหมือนทวยเทพชั้นไตรทศ
หอมลอมพระอินทร ผูชนะในสงครามฉะนั้น พวก
เรามีวชิ ชา ๓ เปนผูไมมีอาสวะ ดังนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตสฺสา ตา วจน สุตฺวา ปฏาจาราย
สาสน ความวา คําสั่งสอน คือคําโอวาทนั้นๆ ของพระปฏาจาราเถรีนั้น
เพราะอรรถวาเปนคําสอนใหสละกิเลสทั้งหลาย ภิกษุณี ๓๐ รูปนั้น ฟงแลวรับ
คือรับคําดวยเศียรเกลา.
บทวา อุฏาย ปาเท วนฺทึสุ กตา เต อนุสาสนี ความวา
ภิกษุณีเหลานั้นทําใหเปนประโยชน คือทําไวในใจ ซึ่งคําสั่งสอนนั้น ตามที่รับ
ไวแลว นั่งภาวนาในสถานตามที่สบาย ทําภาวนาใหถึงที่สุดแลว ลุกจากอาสนะ
ที่นั่ง เพื่อบอกคุณวิเศษที่คนบรรลุ จึงเขาไปหาพระเถรีกลาววา ขาแตพระแม
มหาเถรี พวกเราทําตามอนุศาสนีของพระแมเจาตามที่สั่งสอนแลว กราบเทา
ของพระเถรีดวยเบญจางคประดิษฐ. บทวา อินฺทว เทวา ติทสา สงฺคาเม
อปราชิต ความวา ขาแตพระแมมหาเถรี พวกเราจะอยูหอมลอมพระแมเจา
เหมือนทวยเทพชั้นดาวดึงส หอมลอมพระอินทร ผูไมพาย คือชนะในสงครามระหวางเทวดากับอสูรฉะนั้น เพราะไมมีกิจอื่นที่จะตองทํา เพราะฉะนั้น
ภิกษุณีเหลานี้ จึงประกาศความที่ตนเปนผูกตัญูวา พวกเรามีวิชชา ๓ ไมมี
อาสวะ. คํานี้ ก็เปนคําพยากรณพระอรหัตของภิกษุณีเหลานี้ดวย. แตเมื่อวา
โดยอรรถในคํานี้ก็เปนอยางอื่น คํานั้น มีนัยที่กลาวมาแลวแตหนหลังทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาติงสมัตตาเถรีคาถา
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๑๒. จันทาเถรีคาถา
[๔๕๐] พระจันทาเถรี กลาวอุทานวา
แตกอน ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ เปนหมายไร
บุตร ปราศจากญาติมิตร ไมไดความบริบรู ณแหง
อาหารและผา ถือภาชนะและทอนไมเที่ยวขอทาน
จากครอบครัวหนึ่งไปยังครอบครัวหนึ่ง ถูกความหนาว
และความรอนเบียดเบียน เทีย่ วขอทานอยูถึง ๗ ป.
ตอมาภายหลัง ขาพเจาไดพบพระปฏาจาราเถรี ภิกษุณี
ผูไดขาวน้ําอยูเปนปกติ จึงเขาไปบอกขอบรรพชาไม
มีเรือน.
ทานพระปฏาจาราเถรีนั้น กรุณาขาพเจา ให
ขาพเจาไดบรรพชา ตอนั้น ก็สั่งสอนขาพเจา ประกอบ
ขาพเจาไวในประโยชนอยางยิ่ง.
ขาพเจาฟงคําของทานแลว ไดกระทําตามที่ทาน
สอน โอวาทของพระแมเจา ไมเปนโมฆะเปลาประโยชน ขาพเจามีวิชชา ๓ ไมมีอาสวะ.
จบ จันทาเถรีคาถา
ปญจกนิบาต จบ
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๑๒. อรรถกถาจันทาเถรีคาถา
คาถาวา ทุคฺคตาห ปุเร อาสึ เปนตน เปนคาถาของพระจันทาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆรวบรวมธรรมเครื่อง
ปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับมีญาณแกกลาแลว ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็ถือปฏิสนธิ
ในเรือนพราหมณผูไมปรากฏชื่อ ในหมูบานพราหมณตําบลหนึ่ง นับแตนาง
บังเกิด ครอบครัวนั้นก็เสื่อมโภคะลงเรื่อยมา. นางรูเดียงสาตามลําดับ มีชวี ิต
อยูอยางลําเค็ญ ครั้งนั้น เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในเรือนหลังหนึ่ง ดวยโรคนั้น
ญาติของนางทั้งหมด ก็พากันลมตายไป เมื่อสิ้นญาติ นางก็ไมอาจมีชีวิตอยู
ในที่อื่น ตองถือกะลาขอทาน ดํารงชีวิตอยูดวยอาหาร คือ ภิกษาที่นาง
ตระเวนไปทุกครอบครัวแลวไดมา ไดไปยังสถานที่แจกขาวของพระปฏาจารา
เถรี. ภิกษุณีทั้งหลายเห็นนางตองทุกข ถูกทุกขครอบงํา ก็เกิดกรุณา ให
นางเอิบอิ่ม ดวยอาจาระที่นาจับใจ ดวยอาหารที่มีอยูในที่นั้น. นางเลื่อมใส
ในอาจาระและศีลของภิกษุณีเหลานั้น เขาไปหาพระเถรี ไหวแลวนั่ง ณ ที่
สมควรสวนหนึ่ง. พระเถรีก็แสดงธรรมแกนาง นางฟงธรรมนั้นแลว ก็ยิ่ง
เลื่อมใสในคําสอน และเกิดความสังเวชใจในสังสารวัฏจึงบวช. ครั้นบวชแลว
ก็อยูในโอวาทของพระเถรี เริ่มตั้งวิปสสนา ประกอบภาวนาเนือง ๆ เพราะ
เปนผูบําเพ็ญบารมีไว และเพราะญาณแกกลา ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ พิจารณาการปฏิบัติของตน จึงไดกลาวคาถาเหลานี้
เปนอุทานวา :-
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แตกอน ขาพเจาเปนคนเข็ญใจ เปนหมายไร
บุตร ปราศจากญาติมิตร ไมไดความบริบูรณแหง
อาหารและผา ถือภาชนะและทอนไมเที่ยวขอทาน จาก
ครอบครัวหนึ่งไปสูครอบครัวหนึ่ง ถูกความหนาว
ความรอนเบียดเบียน เที่ยวขอทานอยูถึง ๗ ป. ตอมา
ภายหลัง ขาพเจาไดพบพระปฏาจาราเถรี ภิกษุณีผูได
ขาวน้ําอยูเปนปกติ จึงเขาไปบอก ขอบรรพชาไมมี
เรือน.
ทานพระปฏาจาราเถรีนั้น กรุณาขาพเจา ให
ขาพเจาไดบรรพชา ตอนั้น ก็สงั่ สอนขาพเจา ประกอบขาพเจาไวในประโยชนอยางยิ่ง.
ขาพเจาฟงคําของทานแลว ไดกระทําตามที่ทาน
สอน โอวาทของพระแมเจาไมเปนโมฆะ เปลาประโยชน ขาพเจามีวิชชา ๓ ไมมอี าสวะ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุคฺคตา ไดแกยากจน. บทวา ปุเร
ไดแก กอนแตบวช. จริงอยู เวลาบวชแลว นับตัง้ แตนั้นมา บุคคลในพระศาสนานี้ ใคร ๆ ไมควรพูดวาเปนคนมั่งมี หรือยากจน แตพระเถรีนี้มั่งมี
ดวยคุณทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงวา ทุคฺคตาห ปุเร อาสึ. ใน
บทวา วิธวา สามีเขาเรียกวา ธว ชื่อวา วิธวา เพราะไมมีสามีนั้น อธิบาย
วา สามีตาย [หมาย]. บทวา อปุตฺติกา ไดแก เวนจากบุตร. บทวา วินา
มิตฺเตหิ าตีหิ ไดแก เสื่อมคือปราศจากมิตรและพวกพอง. บทวา ภตฺต-
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โจฬสฺส นาธิค ความวา ไมพบความบริบูรณแหงอาหารและผา อธิบายวา
ขาพเจาไมไดเพียงอาหารและเครื่องปกปด [ผา] คือกอนขาว และชิ้นผาเกา ๆ
อยางเดียวเทานั้น. ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา ปตฺต ทณฺฑฺจ
คณฺหิตฺวา เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ปตฺต ไดแก ภาชนะดิน. บทวา ทณฺฑ
ไดแก ทอนไมใชกันโคและสุนัขเปนตน . บทวา กุลา กุล ไดแก จากสกุล
ไปสูสกุล. บทวา สีตณ
ุ ฺเหน จ ฑยฺหนฺติ ไดแก ถูกความหนาวและ
ความรอนเบียดเบียน เพราะไมมีเรือนที่อยู.
ดวยบทวา ภิกฺขนุ ึ พระเถรีกลาวหมายถึงพระปฏาจาราเถรี. บทวา
ปุน ไดแก ภายหลัง คือตอมาอีก ๗ ป.
บทวา ปรมตฺเถ ไดแก ประโยชนอยางยิ่ง คือสูงสุด ไดแก
ปฏิปทาที่ใหถึงพระนิพพาน และพระนิพพาน. บทวา นิโยชยิ ไดแก บอก
กรรมฐาน ประกอบขาพเจาไว. คําที่เหลือมีนัยอันกลาวแลว.
จบ อรรถกถาจันทาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาปญจกนิบาต
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ฉักกนิบาต
๑. ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา
[๔๕๑] พระปฏาจาราเถรีกลาวอบรมพระเถรี ๕๐๐ รูป ทีละคนวา
ทานไมรูทางของสัตวใด ซึ่งมาแลวหรือไปแลว
เหตุไฉน ทานจึงรองไหถึงสัตวที่มาแลวนัน้ วา บุตร
ของเรา.
สวนทานรูทางของสัตวนั้น ผูมาแลวหรือไปแลว
จึงไมเศราโศกถึงสัตวนั้นเลย เพราะวาสัตวทั้งหลาย
มีอยางนี้เปนธรรมดา.
สัตวอันเขามิไดเชื้อเชิญก็มาจากที่นั้น เขามิได
อนุญาตก็ไปจากที่นี้.
เขามาจากที่ไหนกันแนหนอ อยูได ๒-๓ วัน
ก็ไปแลวสูทางอื่นจากที่นี้ก็มี กําลังไปสูทางอื่นจากที่
นั้นก็มี เขาละ [ตาย] ไปแลว ทองเที่ยวอยูโดยรูป
ของมนุษย จักไปก็มี เขามาอยางใด ก็ไปอยางนั้น
จะคร่าํ ครวญเพราะเหตุนั้นไปทําไม.
พระปญจสตาปฏาจาราเถรี กลาวเฉพาะทีละรูปวา
แมเจาชวยถอนความโศกศัลยของขาพเจา ซึ่ง
แอบอยูในหัวใจ เห็นไดยากออกไดแลว แมเจาชวย
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บรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจา ซึ่งถูกความโศก
ครอบงําไว.
วันนี้ ขาพเจานั้น ถอนความโศกศัลยไดแลว
หายอยาก ดับสนิทแลว ขาพเจาขอถึงพระมุน-ี
พุทธเจา ทั้งพระธรรม และพระสงฆเปนสรณะ.
จบ ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา
อรรถกถาฉักกนิบาต
๑. อรรถกถาปญจสตมัตตาเถรีคาถา
ในฉักกนิบาต คาถาวา ยสฺส มคฺค น ชานาสิ เปนตน เปน
คาถาของพระปญจสตมัตตาเถรี มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
หญิงแมเหลานั้น บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สั่ง
สมกุศล ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพ ๆ นั้น มีธรรมเครื่องปรุง
แตงวิโมกขอันสรางสมมาโดยลําดับ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็เกิดในเรือนครอบครัว
นั้น ๆ เติบโตเปนสาวแลว มารดาบิดาก็จัดใหมีสามี ไดบุตรหลายตนใน
ตระกูลนั้น ๆ เมื่ออยูครองเรือน มีบุตรก็ตายหมด เพราะพวกเขามีชาติ
เสมอกัน ทํากรรมมาเหมือนกัน ถูกความเศราโศกถึงบุตรครอบงําแลว เขา
ไปหาพระปฏาจาราเถรี ไหวแลวก็นั่งบอกถึงเหตุแหงความเศราโศกของตน.
พระเถรี เมื่อบรรเทาความโศกของหญิงเหลานั้น จึงแสดงธรรมดวยคาถา
๔ คาถาเหลานี้วา
๑

๑. บาลีวา ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา.
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ทานไมรูทางของสัตวใด ซึ่งมาแลวหรือไปแลว
เหตุไฉนทานจึงรองไหถึงสัตวที่มาแลวนั้น วาบุตร
ของเรา สวนทานรูท างของสัตวนั้น ผูมาแลวหรือไป
แลว จึงไมเศราโศกถึงสัตวนั้นเลย เพราะวาสัตวทั้ง
หลายมีอยางนี้เปนธรรมดา.
สัตวอันเขามิไดเชื้อเชิญ ก็มาจากที่นั้น เขามิได
อนุญาต ก็ไปจากที่นี้ เขามาจากที่ไหนกันแนหนอ อยู
ได ๒-๓ วัน ก็ไปแลวสูทางอื่นจากที่นี้ก็มี กําลังไปสู
ทางอืน่ จากที่นั้นก็มี เขาละ [ตาย]ไปแลว ทองเที่ยวอยู
โดยรูปของมนุษย จักไปก็มี เขามาอยางใด ก็ไป
อยางนั้น จะคร่ําครวญเพราะเหตุนั้นไปทําไม.
หญิงเหลานั้น ไดฟงธรรมของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว เกิดความ
สังเวชใจจึงพากันบวชในสํานักของพระเถรี ครั้นบวชแลว บําเพ็ญวิปสสนา
กัมมัฏฐาน ไมนานนักก็ตั้งอยูในพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะ
ธรรมเครื่องอบรมบมวิมุตติแกเต็มที่แลว. ลําดับนั้นพระเถรี ๕๐๐ รูป
เหลานั้นพิจารณาการปฏิบัติของตนเพราะบรรลุพระอรหัตแลว พรอมดวย
คาถาโอวาทที่วา ทานไมรูทางของสัตวใด เปนตน จึงตางคนตางกลาวคาถา
เหลานี้เปนอุทานวา
แมเจา ชวยถอนความโศกศัลยของขาพเจา ซึ่ง
แอบอยูในหัวใจ เห็นไดยากออกไดแลว แมเจา ชวย
บรรเทาความโศกถึงบุตรของขาพเจาซึ่งถูกความโศก
ครอบงําไว วันนีข้ าพเจาถอนความโศกศัลยไดแลว
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หายหิว ดับสนิทแลว ขาพเจาขอถึงพระมุนีพุทธเจา
ทั้งพระธรรมและพระสงฆเปนสรณะ.
พระเถรีจํานวน ๕๐๐ รูป ตางคนตางกลาวคาถาเหลานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยสฺส มคฺค น ชานาสิ อาคตสฺส
คตสฺส วา ความวา ทานไมรูทางมาของสัตวใด ซึ่งมาแลวในที่นี้ หรือ
ทางไปของสัตวใดซึ่งไปแลวจากที่นี้ ทานกลาวหมายเอาการเขาถึงภพที่เปน
อดีตและอนาคตติดตอกัน. บทวา ต กุโต จาคต สตฺต ความวา ไฉน
คือเพราะเหตุไร ทานจึงทําความยึดถือใหเกิดขึ้นอยางเดียววา บุตรของเรา
แลวรองไหถึงสัตวผูนั้น ซึ่งเปนเสมือนบุรุษผูมาพบกันในระหวางทางกับผูที่
มายังทางมาทางไปอันไมรูจักแลว คือทางที่มาจากคติไรๆ อยางนี้ ไมทนั ทํา
ความคุนเคยกันโดยประการทั้งปวง อธิบายวา ไมมีเหตุที่จะรองไหในขอนี้
เพราะบุตรยังไมทันทํากิจหนาที่ปฏิการะตอบแทนเลย.
บทวา มคฺคฺจ โขสฺส ชานาสิ ความวา สวนทานรูทางมา
ของสัตวนั้น ซึ่งทานยอมรับรูวาบุตรผูมาแลว และทางไปของเขาผูไปแลว
บทวา น น สมนุโสเจสิ ความวา ทานก็ไมควรเศราโศกถึงเขาอยางนี้เลย.
เพราะอะไร เพราะวาสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา เพราะปจจุบันสัตว
ทั้งหลายยังละเวนเปนตาง ๆ คือพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้ง
ปวง เพราะคนไมมีอํานาจในของรักนั้น จะปวยกลาวไปไยในภพภายภาคหนา
เลา.
บทวา อยาจิโต ตโตคจฺฉิ ความวา เขาอันใคร ๆ มิไดวอนเชิญ
จากปรโลกนั้น ก็มาในที่นี้ บาลีวา อาคโต มาแลว ดังนี้ก็มี ความก็อยาง
นั้นเหมือนกัน. บทวา อนนฺุาโต อิโต คโต ความวา เขาอันใคร ๆ
มิไดอนุญาตจากอิธโลก [โลกนี้] ก็ไปปรโลก [โลกอื่น]. บทวา กุโตจิ ไดแก
๑

๑. ม. ตตาคจฺนิ
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จากคติใดคติหนึ่งมีนิรยะเปนตน. บทวา นูน คือสงสัย. บทวา วสิตฺวา
กติปาหก ความวา พักอยูในที่นี้เพียงนอยวัน. บทวา อิโตป
อฺเน คโต ความวา เขาไปทางภพอื่นจากภพแมนี้ คือเขาถึงภพแมอื่น
จากภพนี้ ดวยอํานาจปฏิสนธิ. บทวา ตโตปฺเน คจฺฉติ ความวา
เขาจักไปทางอื่นจากภพแมนั้น คือจักเขาถึงภพอื่น.
บทวา เปโต ความวา เขาจากไปคือเขาถึงภพนั้น ๆ แลว ก็ไปจาก
ภพนั้น. บทวา มนุสฺสรูเปน นั่นเปนเพียงตัวอยาง ความวา โดยความ
เปนมนุษยและโดยความเปนดิรัจฉานเปนตน. บทวา สสรนฺโต ไดแก
เวียนวายอยูดวยอํานาจความเกิดไป ๆ มา ๆ. บทวา ยถาคโต ตถา คโต
ความวา เขามิไดรับเชิญก็มาจากคติที่ยังไมรูอยางใด เขาอันใครๆ มิไดอนุญาต
ก็ไปจากคติที่ยังไมรูอยางนั้น.
บทวา กา ตตฺถ ปริเทวนา ความวา จะคร่ําครวญไปไยในขอ
นั้น คือในกามาวจรที่ไมอยูในอํานาจเชนนั้น อธิบายวาประโยชนอะไรเลา
ดวยการคร่ําครวญ คําที่เหลือมีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
ก็ในคาถาเหลานั้น ๕ คาถาแรก พระปฏาจาราเถรีอบรมหญิง ๕๐๐
เหลานั้น แยกเปนคน ๆ ไป โดยการบรรเทาความเศราโศก. สวน ๖ คาถา พึง
เห็นวาภิกษุณีประมาณ ๕๐๐ รูปเหลานั้น ผูตั้งอยูในโอวาทของพระปฏาจาราเถรีนั้น พากันบวชไดบรรลุคุณวิเศษแลวไดกลาวเฉพาะเปนคน ๆ ไป.
บทวา ปฺจสตา ปฏาจารา ความวา ภิกษุณี ๕๐๐ รูปเหลานี้
ไดชื่อวา ปฏาจารา เพราะไดรูคําที่พระปฏาจาราเถรีกลาว เพราะไดโอวาทใน
สํานักของพระปฏาจาราเถรี.
จบ อรรถกถาปญจสตมัตตาเถรีคาถา
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๒. วาสิฏฐีเถรีคาถา
[๔๕๒] พระวาสิฏฐีเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจาถูกความเศราโศกถึงบุตรบีบคั้น มีจิต
ฟุงซาน หมดความรูสึก เปลือยกาย สยายผม เที่ยว
ซมซานไปตามที่ตางๆ.
ขาพเจาไดเที่ยวไปในถนน กองหยากเยื่อ ในปา
ชา ในตรอกใหญตรอกนอย อด ๆ อยาก ๆ ตลอด
สามป.
ภายหลังไดพบพระสุคต ผูฝกคนที่ยังไมไดฝก
ตรัสรูด วยพระองคเอง หาภัยแตที่ไหนมิได กําลัง
เสด็จไปยังกรุงมิถิลา กลับไดสติแลว เขาไปถวาย
พระโคดมพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมโปรด
ขาพเจาดวยพระกรุณา ขาพเจาฟงธรรมพระองค
แลวออกบวชไมมีเรือน เพียรพยายามในคําสอนของ
พระศาสดา ไดทําใหแจงซึ่งธรรมอันรุงเรืองเกษม.
ขาพเจาถอนและความโศกอันมีพระอรหัตเปน
ที่สุดไดหมดแลว เพราะขาพเจากําหนดรูวัตถุที่ตั้ง เหตุ
เกิดแหงความโศกทั้งหลายได.
จบ วาสิฏฐีเถรีคาถา
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๒. อรรถกถาวาเสฏฐีเถรีคาถา
คาถาวา ปุตฺตโสเกนห อฏฏา ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระ
วาเสฏฐีเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้กบ็ ําเพ็ญบารมี ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สั่งสม
กุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ มีธรรมเครื่องปรุงแตง
วิโมกขที่รวบรวมมาโดยลําดับ เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็ไปบังเกิดในเรือนแหงตระกูลกรุงเวสาลี เจริญวัยแลว
มารดาบิดาก็ยกใหกุลบุตรผูมีชาติเสมอกัน มีสามีแลว ก็อยูดว ยกันเปนสุขกับ
สามีนั้น ไดบุตรคนหนึ่ง เมื่อบุตรนั้นตาย ในเวลาที่วิ่งเลนได ถูกความเศรา
โศกถึงบุตรบีบคั้น ก็กลายเปนบา เมื่อหมูญาติและสามีชวยกันเยียวยาแกไข
ก็หนีไป เมือ่ คนเหลานั้นไมรู หมุนออกไปเพราะความบาแลวถึงมิถิลานครแลว
ไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐ ทรงฝก รักษาพระองคแลวสํารวม
อินทรีย กําลังเสด็จไปในระหวางถนนในมิถิลานครนั้น ครัน้ เห็นแลว ก็หาย
บา ไดปกติจิตพรอมกับการเห็น เพราะพุทธานุภาพ ครั้งนั้น พระศาสดาทรง
แสดงธรรมแกนางโดยยอ นางไดฟงธรรมนั้นแลวกลับไดความสังเวช ทูลขอ
บวชกะพระศาสดา ไดบวชในภิกษุณีทั้งหลายตามพระดํารัสสั่งของพระศาสดา
ทํากิจเบื้องตนแลว ก็ไดเริ่มวิปสสนา พากเพียรพยายามอยูไมนานนัก ก็บรรลุ
พระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะมีญาณแกกลา พิจารณาการปฏิบัติ
ของตนแลว ไดกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
ขาพเจาถูกความเศราโศกถึงบุตรบีบคั้น มีจิต
ฟุงซานหมดควานรูสึก เปลือยกายสยายผม เที่ยวชม
ซานไปตามที่ตาง ๆ.
๑

๑. บาลี เปน วาสิฏฐีเถรีคาถา.
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ขาพเจาไดเที่ยวไปในถนน กองหยากเยื่อในปาชา
ในตรอกใหญและตรอกนอย อด ๆ อยาก ๆ ตลอดสามป
ภายหลังไดพบพระสุคต ผูฝก บุคคลที่ยังไมไดฝก
ตรัสรูด วยพระองคเอง หาภัยแตที่ไหนมิได กําลังเสด็จ
ไปสูกรุงมิถิลา กลับไดสติแลว เขาไปถวายบังคม
พระโคดมพระองคนั้นไดทรงแสดงธรรมโปรดขาพเจา
ดวยพระกรุณา ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลวออก
บวชไมมีเรือน เพียรพยายามในคําสอนของพระศาสดา
ไดทําใหแจงซึ่งบทธรรมอันรุงเรืองเกษม.
ขาพเจาถอนและละความโศกอันมีอรหัตเปนที่สุด
ไดหมดแลว เพราะขาพเจากําหนดรูวัตถุที่ตั้ง เหตุเกิด
แหงความโศกทั้งหลายได.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อฏฏา แปลวา บีบคั้น อนึ่ง พระบาลีก็
เชนนี้แล อธิบายวา บีบคั้น เบียดเบียน. บทวา ขิตฺตจิตฺตา ไดแก มี
หทัยฟุงซานเพราะความบาเกิดจากความโศก ถัดจากนั้น ชื่อวาหมดความรูสึก
เพราะปราศจากความรูสึกตามปกติ. ชื่อวาเปลือยกาย เพราะปราศจากผานุงหม
เหตุไมมีหิริและโอตตัปปะ. ชื่อวาสยายผม เพราะมีผมไมไดสางเลย. บทวา
เตน เตน ความวา เราไดเที่ยวไปจากบานสูบาน จากเมืองสูเมือง จาก
ถนนสูถนน. ศัพทวา อถ แปลวา ภายหลัง ไดแก เวลาสิ้นกรรมที่ทํา
ใหเปนบา. บทวา สุคต ความวา พระผูมีพระภาคเจา ชื่อวา
พระสุคตเพราะทรงพระดําเนินงาม เพราะเสด็จไปสูสถานที่ดีเพราะตรัสโดยชอบ
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และเพราะเสด็จไปโดยชอบ. บทวา มิถิล ปติ ความวา กําลังเสด็จมุงสู
มิถิลา คือกรุงมิถิลา.
บทวา สจิตฺต ปฏิลทฺธาน ไดแก ละความบากลับไดปกติจิตของ
ตน เพราะพุทธานุภาพ.
บทวา ยฺุชนฺตี สตฺถุ วจเน ไดแก ทําความเพียร คือตาม
ประกอบภาวนาในคําสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา สจฺฉากาสึ
ปท สิว ความวา ไดทําใหแจงซึ่งบทคือพระนิพพานธรรมอันรุงเรืองเกษมไม
ถูกโยคะ ๔ เบียดเบียน. บทวา เอตทนฺติกา ความวา ความโศกทั้งหลาย
ชื่อวา เอตทันติกะ เพราะมีพระอรหัตที่ขาพเจาบทลุในบัดนี้เปนที่สุดเปน
ปริโยสาน อธิบายวา บัดนี้ เหตุเกิดแหงความโศกเหลานั้นไมมี. บทวา
ยโต โสกาน สมฺภโว ประกอบความวา เพราะเหตุที่ขาพเจากําหนดรูเหตุ
เกิดแหงความโศกมีลักษณะไหมเกรียมอยูภายใน วัตถุกลาวคืออุปาทานขันธ ๕
ที่ตั้งแหงความโศกเหลานั้น ดวยญาตปริญญากําหนดรูดวยการรู ตีรณปริญญา
กําหนดรูดวยการพิจารณา ปหานปริญญากําหนดรูดวยการละ เพราะฉะนั้น
ความโศกจึงมีอรหัตผลนั้นเปนที่สุด.
จบอรรถกถาวาเสฏฐีเถรีคาถา
๓. เขมาเถรีคาถา
[๔๕๓] มารผูมีบาปกลาวประเลาประโลมพระเถรีดวยบทวา
แมนางเขมาเอย เจาก็สาวสคราญ เราก็หนุม
แนน มาสิ เรามารวมอภิรมยกนั ดวยดนตรีเครื่อง ๕
เถิดนะเจา.
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พระเถรีกลาววา
เราอึดอัดเอือมระอา ดวยกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย มีอันจะแตกพังไปนี้อยู เราถอนกามตัณหาไดแลว.
กามทั้งหลายอุปมาดวยหอกและหลาว มีขันธทงั้
หลายเปนเขียงรองสับ บัดนี้ความยินดีในกามที่ทาน
พูดถึง ไมมีแกเราแลว.
เรากําจัดความเพลิดเพลินในกามทั้งปวงไดแลว
เราทําลายกองความมืด [อวิชชา] เสียแลว.
ดูกอนมารใจบาป ทานจงรูอยางนี้วา ตัวทานก็
ถูกเรากําจัดเสียแลว.
พวกคนเขลาไมรูตามความเปนจริง พากันนอบ
นอมดวงดาวทั้งหลาย นําเธอไปอยูในปาคือลัทธิ แลว
สําคัญวาบริสุทธิ์.
สวนเราแล นอบนอมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูเปนอุดมบุรุษ จึงพนจากทุกขทั้งปวง ชื่อวาทํา
ตามคําสั่งสอนของพระศาสดา.
จบ เขมาเถรีคาถา
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๓. อรรถกถาเขมาเถรีคาถา
คาถาวา ทหรา ตุว รูปวตี ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระเขมา
เถรี.
พระเถรีรูปนี้ ครัง้ พระผูมีพระภาคเจา พระนามวาปทุมุตตระ อาศัย
คนอื่นเลี้ยงชีพ เปนทาสีหญิงรับใชของคนอื่น ๆ อยูในกรุงหังสวดี นางเลี้ยง
ชีวิตอยูไดดวยการชวยขวนขวายงานของคนเหลาอื่น วันหนึ่ง ไดเห็นพระสุชาตเถระ อัครสาวกของพระปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจากําลังเที่ยวบิณฑบาตไดถวาย
ขนมสามกอน วันเดียวกันนั้น ก็ไดสละผมของตนถวายเปนทานแกพระเถระ
ทําความปรารถนาวา ขาพเจาพึงเปนพุทธสาวิกา ผูมีปญญามากในอนาคต ไม
ประมาทในกุศลธรรมตลอดชีวิต เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนมเหสีของทาวเทวราชแหงทวยเทพฉกามาวจรมีทาวสักกะเปนตนโดยลําดับ
และแมในมนุษยโลกก็เปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิและพระเจาปฐพีมณฑล
หลายครั้ง เสวยมหาสมบัติแลว ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาวิปสสี ก็เกิด
ในมนุษยโลก รูเดียงสาแลวฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา ไดความสังเวช
ใจบวชประพฤติ [โกมาริ] พรหมจรรยอยูถึงหมื่นป เปนพหูสูต เปนธรรมกถึก
ทํากรรมที่ใหเกิดปญญาดวยการกลาวธรรมเปนตน แกชนเปนอันมาก จุติจากภพ
นั้นแลว เที่ยวเวียนวายอยูในสุคติฝายเดียว ในกัปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวากกุสันธะ และพระนามวา โกนาคมนะ ก็บังเกิดในครอบครัวที่
สมบูรณดวยสมบัติ รูเดียงสาแลว สรางสังฆารามใหญ ไดมอบถวายแก
ภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 217

สวนครั้งพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา กัสสปทศพล เปนพระราชธิดาองคใหญพระนามวา สมณี ของพระเจากาสีพระนามวา กิกิ
ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวไดความสังเวชใจ ดํารงอยูในพระราช
มณเฑียรอยางเดียวประพฤติโกมาริพรหมจรรยอยูถงึ สองหมื่นป ใหสรางบริเวณ
อันนารื่นรมยพรอมดวยพระกนิษฐภคินี ทั้งหลายของพระองค มีพระนาง
สมณคุตตาเปนตน เสร็จแลวไดมอบถวายแกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข
นางไดทําบุญอันยิ่งใหญติดตอกันมาในภพนั้น ๆ ดวยอาการอยางนี้ เที่ยวเวียน
วายอยูในสุคติเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดในราชสกุล กรุงสาคละ
แควนมัททะ มีพระนามวาพระนางเขมา ทรงมีพรรณะดั่งทอง มีพระฉวี
เสมือนทอง. พระนางเจริญวัยเปนราชกุมารีแลว ก็ไปเปนพระเทวีของพระ
เจาพิมพิสาร. ครั้งเมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ พระเวฬุวันก็ยังเปนผูมัวเมาใน
พระรูปพระโฉม ทรงเกรงวาพระศาสดาจะทรงแสดงโทษในรูป จึงไมเสด็จไป
เฝาพระศาสดา.
พระราชาโปรดสัง่ ใหผูคนทั้งหลายเที่ยวประกาศพรรณนาพระเวฬุวัน
ทําใหพระเทวีทรงเกิดความคิดที่จะไปชมพระวิหาร เมื่อพระเทวีทรงดําริวา จํา
เราจักชมพระวิหาร ก็ทรงสอบถามพระราชา. พระราชาตรัสวา เธอไปพระวิหารไมพบพระศาสดาก็อยาไดกลับมา แลวทรงใหสัญญาแกพวกราชบุรุษวา
พวกทานจงใหพระเทวีเฝาพระทศพล โดยพลการใหจงได พระเทวี เสด็จไป
วิหาร เวลาลวงไปครึ่งวัน ไมทรงพบพระศาสดาเริ่มเสด็จกลับ ลําดับนั้น
ราชบุรุษทั้งหลาย นําพระเทวีแมไมทรงปรารถนา เขาไปเฝาพระศาสดาจน
ได พระศาสดาทรงเห็นพระเทวีนั้นกําลังเสด็จมา ทรงเนรมิตหญิงคลายนาง
เทพอัปสรดวยฤทธิ์ ทําใหถือพัดใบตาลถวายงานพัดอยู พระนางเขมาเทวี
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ทรงเห็นหญิงนั้น ทรงดําริวา หญิงชือ่ เห็นปานนี้ มีสวนเปรียบดวยนางเทพอัปสร ยืนอยูไมหางพระผูมีพระภาคเจา เราไมพอที่แมแตจะเปนหญิงรับใช
ของหญิงเหลานั้นไดเลย เราตองเสียหายดวยอํานาจจิตชั่ว เพราะเหตุเล็ก ๆ
นอย ๆ ทรงถือเอานิมิตประทับยืนมองดูหญิงนั้นคนเดียว เมื่อพระนางกําลัง
ทอดพระเนตรดูอยู หญิงนั้นก็ลวงปฐมวัย มัชฌิมวัย ถึงปจฉิมวัยแลว ฟน
หัก ผมหงอก หนังเหี่ยว ลมกลิ้งลงพรอมกับพัดใบตาล ดวยพระกําลัง
อธิษฐานของพระศาสดา จากนั้น เพราะเหตุที่ทรงบําเพ็ญบารมีไว พระนาง
เขมาทอดพระเนตรเห็นเหตุนั้นแลวทรงพระดําริวา สรีระแมอยางนี้ ยังถึง
ความวิบัติเชนนี้ สรีระของเราก็จักมีคติอยางนี้เหมือนกัน ลําดับนั้น พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแลว ก็ตรัสพระคาถาวา
ชนเหลาใด กําหนัดอยูดวยราคะ ยอมตกไปสู
กระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทํา
ไวฉะนั้น ชนเหลานั้นตัดกระแสตัณหานั้นเสียไดแลว
เปนผูหมดอาลัยละกามสุขได ยอมงดเวนกิจคฤหัสถ
[บวช] อยู.
คําที่มาในอรรถกถาวา จบคาถาพระนางเขมานั้น บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทา สวนคําที่มาในอปทานวา ฟงคาถานี้แลว ตั้งอยูใน
โสดาปตติผล ทรงขอใหพระราชาทรงอนุญาตแลว ทรงผนวชแลวบรรลุ
พระอรหัต ในขอนั้น มีบาลีในคัมภีรอปทาน ดังนี้.
ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป พระชินพุทธเจาพระ
นามวา ปทุมุตตระ ผูมีพระจักษุเห็นในสรรพธรรม
ทรงเปนผูนํา เสด็จอุบัติแลว
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๘ เขมาเถรีอปทาน.
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ครัง้ นั้น ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐีทรี่ ุงเรือง
ดวยรัตนะตาง ๆ ในกรุงหังสวดี เปนผูเพียบพรอมไป
ดวยความสุขเปนอันมาก ขาพเจาเขาไปเฝาพระพุทธมหาวีระพระองคนั้น แลวไดฟงธรรมเทศนา เกิด
ความเลือ่ มใสในพระพุทธเจาพระองคนั้น ไดถึงพระองคเปนสรณะ ขาพเจาขออนุญาตมารดาบิดาไดแลว
นิมนตพระพุทธเจาผูนําพิเศษ ใหเสวยอาหารพรอม
ดวยพระสาวกสงฆตลอดสัปดาหหนึ่ง เมือ่ สัปดาหหนึ่ง
ลวงไปแลว พระผูมีพระภาคเจาผูเปนสารถีฝกนระ
ทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะ
เปนเลิศของภิกษุณีผมู ีปญญามาก ขาพเจาไดฟงเรื่อง
นั้นแลว มีความยินดีทําสักการะแดพระพุทธเจา ผู
แสวงหาคุณใหญพระองคนั้นอีก แลวหมอบลง
ปรารถนาตําแหนงนั้น ในทันใดนั้น พระชินพุทธเจา
พระองคนั้น ตรัสกะขาพเจาวา ความปรารถนาของ
ทานจงสําเร็จ สักการะที่ทานทําแลวแกเราพรอมดวย
ภิกษุสงฆมีผลนับไมได ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป
พระพุทธเจาพระนามวา โคดม ทรงสมภพในวงศ
พระเจาโอกกากราช จักเปนศาสดาในโลก หญิงผูนี้
จักไดเปนภิกษุณีชื่อเขมา ผูเปนธรรมทายาทของพระ
ศาสดาพระองคนั้น เปนโอรสอันธรรมเนรมิต จักได
ตําแหนงเอตทัคคะ.
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ดวยกรรมที่ทาํ ดีแลวนั้น และดวยการตั้งใจไว
ชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลวไดเขาถึงสวรรคชั้น
ดาวดึงส จุติจากสวรรคชั้นดาวดึงสแลวไปชั้นยามา
จุติจากชั้นยามาแลวไปชั้นดุสิต จุติจากชั้นดุสิตแลวไป
ชั้นนิมมานรดี จุติจากชั้นนิมมานรดีแลวไปชั้นปรนิมมิตวสวัตดี เพราะอํานาจบุญกรรมนั้น ขาพเจาเกิด
ในภพใด ๆ ก็ไดเปนพระอัครมเหสีของพระราชาใน
ภพนั้น ๆ ขาพเจาจุติจากภพนั้น แลวมาเกิดเปนมนุษย
ไดเปนพระอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ และเปน
มเหสีของพระเจาเอกราชเหนือปฐพีมณฑล เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบัติ มีความสุขทุกภพ ทองเที่ยว
ไปหลายกัป ในกัปที่ ๙๑ นับแตกัปนี้ พระพุทธเจา
พระนามวาวิปสสี เปนผูนําโลก ทรงงดงามนาชม
ทรงเห็นแจมแจวในสรรพธรรม เสด็จอุบตั ิแลว.
ขาพเจาเขาเฝาพระพุทธเจา ผูนําโลก ทรงฝก
คนที่ควรฝกพระองคนั้น ไดฟง ธรรมอันประณีตแลว
ออกบวชไมมีเรือน ประพฤติพรหมจรรยในศาสนา
ของพระพุทธวีระพระองคนั้นอยูหมื่นป ประกอบความ
เพียร เปนพหูสูตฉลาดในปจจยาการ แกลวกลาใน
จตุราริยสัจ มีปญญาละเอียด แสดงธรรมไดวิจิตร
ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา.
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ดวยผลแหงพรหมจรรย ขาพเจาจุติจากภพนั้น
แลว เขาถึงสวรรคชั้น ดุสิต เปนผูมียศ เสวยสมบัติ
ในภพนั้นและภพอื่น ขาพเจาเกิดในภพไร ๆ ก็เปน
ผูมีสมบัติมาก มีทรัพยมาก มีปญญา มีรปู งาม มี
บริวารก็วางาย ดวยบุญกรรมและความเพียรในศาสนา
ของพระชินพุทธเจานั้น สมบัตทิ ุกอยางขาพเจาหาได
งาย ใจรัก ดวยผลแตงความปฏิบัติของขาพเจา เมื่อ
ขาพเจาเดินไป ณ ทีใ่ ด ๆ ภัสดาของขาพเจาและใคร ๆ
ยอมไมดูหมิ่นขาพเจา ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมน เปนพราหมณ มีพระยศมาก
เปนยอดของพระศาสดาผูสอน เสด็จอุบัติขึ้นแลว ใน
ครั้งนั้นแหละ กุลธิดาที่มั่งคั่งดีในกรุงพาราณสี ชื่อ
ธนัญชานี ๑ สุเมธา ๑ ขาพเจา ๑ รวม ๓ คนดวยกัน
ไดถวายสังฆารามแกพระมุนีหลายพัน และไดสราง
วิหารอุทิศถวายแกพระพุทธเจา พรอมดวยพระสาวกสงฆ เราทั้งหมดดวยกันจุติจากภพนั้นแลว ไปสวรรค
ชั้นดาวดึงสถึงความเปนผูเลิศดวยยศกวาเทพธิดาและ
กุลธิดาในมนุษย ในภัทรกัปนี้แหละ พระพุทธเจา
พระนามวากัสสปะ เปนพราหมณ มีพระยศมาก
เปนยอดของศาสดาผูสอน เสด็จอุบัติขึ้นแลว ใน
ครั้งนั้น พระเจากาสี จอมนรชนพระนามวา กิกิ
กรุงพาราณสี ราชธานีแควนกาสี ทรงเปนอุปฏฐาก
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พระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ขาพเจา
เปนพระราชธิดาพระองคใหญ ของทาวเธอ
มีนามปรากฏวาสมณี ไดฟงธรรมของพระชินพุทธเจา
ผูเลิศแลว ชอบกิจบรรพชา แตพระชนกนาถไมทรง
อนุญาตแกเราทั้งหลาย ครั้งนัน้
เราทั้งหลายไม
เกียจคราน ประพฤติโกมาริพรหมจรรยอยูในพระราชมณเฑียร ดํารงอยูในสุขสมบัติสองหมื่นป เปน
พระราชธิดาที่บันเทิงใจ ยินดียิ่งนักในการบํารุง
พระพุทธเจา พระราชธิดาทั้ง ๗ พระองคนั้น คือ
สมณี ๑ สมณคุตตา ๑ ภิกขุนี ๑ นางภิกขุทาสิกา ๑
ธรรมา ๑ สุธรรมา ๑ แล สังฆทาสิกาเปนที่ครบ ๗.
บัดนี้ คือขาพเจา อุบลวรรณา ปฏาจารา กุณฑลเกสา กิสาโคตมี ธรรมทินนา และวิสาขา เปนที่
ครบ ๗ บางครั้ง พระพุทธเจา ผูเปนดั่งดวงอาทิตย
ของนรชนพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมคือมหานิทาน
สูตรอันอัศจรรย ขาพเจาฟงแลวก็เรียนพระสูตรนั้น.
ดวยกรรมที่ไดทําไวดีแลวนั้น และดวยการตั้งใจ
ไวชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลวไดไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส บัดนี้ ภพสุดทาย ขาพเจาเปนราชธิดา
โปรดปราน เอ็นดู สุดสวาทของพระเจามัททราชใน
กรุงสาคลราชธานี พรอมกับขาพเจาเกิด พระนครนั้น
ไดมีความเกษมสุข.
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โดยคุณนิรมิตนั้นชื่อขาพเจาปรากฏวาเขมา สมัย
ที่ขาพเจาเจริญวัยเติบโตเปนสาวมีรูปโฉมและผิวพรรณ
งาม พระราชบิดาก็ถวายขาพเจาแกพระเจาพิมพิสาร
ขาพเจาเปนที่โปรดปรานของพระองค ยินดีแตในการ
บํารุงรูป ไมพอใจคนที่กลาวโทษรูปเปนอันมาก ครั้ง
นั้น พระเจาพิมพิสารโปรดใหนักขับรองขับเพลง
พรรณนาพระวิหารเวฬุวันกะขาพเจาดวยพระประสงค
จะทรงอนุเคราะหขา พเจา ขาพเจาสําคัญวา พระเวฬุวันวิหาร อันเปนที่ประทับแหงพระสุคต เปนที่รื่นรมย
ผูใดยังมิไดเห็น ก็เทากับวาผูนั้นยังไมเห็นนันทวัน
พระวิหารเวฬุวันเปนดังวานันทวันอันเปนที่เพลิดเพลิน
ของนรชน ผูใดไดเห็นแลวเทากับวาผูนั้นเห็นนันทวัน
อันเปนที่เพลิดเพลินดีของทาวอมรินทรเทวราช ทวยเทพละนันทวันนั้นแลวลงมายังพื้นดิน เห็นพระวิหาร
เวฬุวันอันนารื่นรมยเขาแลวก็อศั จรรยใจดูไมอิ่ม พระวิหารเวฬุวัน เกิดขึน้ เพราะบุญของพระราชาอันบุญของ
พระพุทธเจาตกแตงแลว ใครเลาจะกลาวกองคุณของ
พระเวฬุวันนั้นมิใหเหลือได.
ครัง้ นั้น ขาพเจาไดฟงความสมบูรณแหงพระวิหารเวฬุวัน เปนที่ซึ้งโสตและจับใจแลวอยากจะชม
พระเวฬุวันนั้น จึงกราบทูลพระราชา ครั้งนั้นพระมหิบดีจึงโปรดสงขาพเจาพรอมดวยบริวารเปนอันมาก
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เพื่อชมพระเวฬุวันนั้น ที่นาขวนขวายชม ดวยพระดํารัสวา ดูกอนพระนางผูมีสมบัติมาก เชิญเสด็จไป
ชมพระมหาเวฬุวันใหเปนขวัญตาซึ่งฉาบดวยพระรัศมี
แหงพระสุคตงามดวยพระสิริทุกสมัย ขาพเจาทูลวา
เมื่อใดพระพุทธมุนีเสด็จเขามาทรงบิณฑบาตในกรุง
ราชคฤหราชธานี เมื่อนั้นหมอมฉันจะเขาไปชมพระวิหารเวฬุวัน เวลานั้นพระวิหารเวฬุวันนั้น มีดอกไม
บานสะพรั่งมีภมรนานาชนิดบินเวียนวอนสงเสียงรอง
ประกอบดวยเพลงขับกลอมของนกดุเหวาอีก เหลานก
ก็รายรําแพนเงียบเสียงไมพลุกพลานประดับดวยที่จงกรมตาง ๆ สรางดวยกุฏิและมณฑป อรามดวยพระผู
พากเพียรที่ประเสริฐ เมื่อขาพเจาเที่ยวไปไดรูสึกวา
เปนกําไรนัยนตาของขาพเจาแท ๆ แมในพระเวฬุวัน
นั้นขาพเจาก็ไดเห็นภิกษุหนุม รูปหนึ่งบําเพ็ญเพียรอยู
แลวคิดไปวาภิกษุรูปนี้ ยังอยูในวัยหนุมแนนมีรูปราง
นารัก ปฏิบัติดีอยูในพระเวฬุวันที่นารื่นรมยเชนนี้
เหมือนฤดูใบไมผลิ ภิกษุนี้ศีรษะโลน หมผาสองชั้น
นั่งอยูทโี่ คนไม ละความยินดีที่เกิดแตอารมณ เจริญ
ฌานอยู ธรรมดาคฤหัสถควรจะบริโภคกามตามความ
สุข ตอแกจึงควรประพฤติธรรมอันเจริญงอกงามนี้ใน
ภายหลัง ขาพเจาสําคัญวาพระคันธกุฎีที่ประทับแหง
พระชินเจาดังดวงอาทิตยอุทัย ประทับนั่งทรงสําราญ
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พระองคเดียว มีสาวสวยถวายงานพัดอยู ครั้นแลวจึง
ดําริอยางนี้วา สมณะปอนรูปนี้มิใชองคพระนราสภ
หญิงสาวคนนั้นมีผิวพรรณเปลงปลั่งดังทอง มีดวงตา
งามดังดอกบัว ริมฝปากแดงดังผลมะพลับสุก ชําเลือง
แตนอยเปนที่ซาบซึ้งตรึงใจและนัยนตา แขนแกวงดั่ง
ชิงชาทอง ดวงหนางาม ถันทั้งคูเตงตั่งดังดอกบัวตูม มี
เอวองคกลมกลึงตะโพกผึ่งผาย ลําขานายินดี มีเครื่อง
แตงกายสวย เครื่องประดับสีแดงแวววาว นุงผาเนื้อ
เกลี้ยงสีเขียว มีรูปสมบัติชมไมรูอิ่ม ประดับดวย
สรรพาภรณ ขาพเจาเห็นหญิงสาวนั้นแลวก็คิดอยางนี้
วา โอ หญิงสาวคนนี้รูปงามเหลือเกิน ขาพเจาไมเคย
เห็นดวยนัยนตานี้ ไมวาในตรงไหน ๆ เลย ทันใด
นั้น หญิงสาวคนนั้น ถูกชราย่ํายี มีผิวพรรณแปลก
ไป หนาเหี่ยว ฟนหัก ผมหงอก น้ําลายไหล หนา
ไมสะอาด ใบหูยน กระดาง นัยนตาขาว นมยาน
ไมงาม ตกกระทั่วตัว เรือนรางสะพรั่งดวยเสนเอ็น
ตัวคอมลงใชไมเทาเปนเพื่อน รางกายซูบผอมลีบไป
สั่นงั่นงก ลมลงแลวหายใจถี่ ๆ ลําดับนั้นความสังเวช
อันไมเคยเปนทําใหขนลุกชูชันไดมีแกขาพเจาวา นา
ตําหนิรปู อันไมสะอาดที่พวกคนเขลาพากันยินดี ขณะ
นั้นพระพุทธเจาผูทรงพระกรุณามากมีพระทัยปติโสมนัส ทรงเห็นขาพเจาผูมีใจสังเวชแลวไดตรัสพระคาถา
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นี้วา ดูกอนเขมา จงดูรางกายอันกระสับกระสายไม
สะอาด เนาเปอย ไหลเขาไหลออกที่พวกพาลชนยินดี
กันนัก จงอบรมจิตใหเปนสมาธิมีอารมณเดียวดวย
อสุภารมณเถิด จงมีกายคตาสติ มีความเบื่อหนายมากๆ
ไวเถิด รูปหญิงนี้ฉันใด รูปของเธอนั้นก็ฉันนั้น รูป
ของเธอฉันใด รูปหญิงนี้ก็เปนฉันนั้น เธอจงคลาย
ความพอใจในกายทัง้ ภายในภายนอกเสียเถิด จงอบรม
อนิมิตตวิโมกข จงละมานานุสัยเสีย เธอจักเปนผู
สงบ จาริกไปเพราะละมานานุสัยนั้นได.
ชนเหลาใดกําหนัดอยูดวยราคะ ยอมตกไปสู
กระแสตัณหา เหมือนแมลงมุมตกไปยังใยที่ตัวเองทํา
ไวฉะนัน้ ชนเหลานั้นตัดกระแสตัณหานั้นเสียไดแลว
เปนผูหมดอาลัย ละกามสุขไดยอมงดเวนกิจคฤหัสถ
[บวช] อยู ขณะนั้น พระบรมศาสดาผูเปนสารีฝก
นรชนทรงทราบวาขาพเจามีจิตควรแลว จึงทรงแสดง
มหานิทานสูตรเพื่อทรงแนะนําขาพเจา ขาพเจาไดฟง
สูตรอันประเสริฐนั้นแลว ระลึกถึงสัญญาในกาลกอน
ไดดํารงอยูในสัญญานั้นแลว ชําระธรรมจักษุใหหมด
จด ทันใดนั้น ขาพเจาหมอบลงแทบพระบาทยุคลแหง
พระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเพื่อประสงคจะ
แสดงโทษ [ขอขมา] จึงไดกราบทูลวา ขาแตพระองค
ผูทรงเห็นธรรมทั้งปวง ขาพระองคขอถวายมนัสการ
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แดพระองค ขาแตพระองคผูมีพระกรุณาเปนที่อยู ขาพระองคขอถวายนมัสการแดพระองค ขาแตพระองค
ผูเสด็จขามสงสารแลว ขาพระองคขอถวายนมัสการ
แดพระองค ขาแตพระองคผูประทานอมตธรรม ขาพระองคขอถวายนมัสการแดพระองค ขาพระองคแลน
ไปแลวสูชัฏคือทิฏฐิ ลุม หลงเพราะกามราคะ พระองค
ทรงแนะนําดวยอุบายที่ชอบ เปนผูยินดีแลวในอุบายที่
ทรงแนะนําสัตวทั้งหลาย คงตั้งอยู [อยางนัน้ ] เพราะ
ไมเห็นพระผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญเชนพระองคจึง
เสวยทุกขเปนอันมาก ในสาครคือสังสารวัฏเมื่อใด
ขาพระองคยังมิไดมาเฝาพระองคผูทรงเปนสรณะแหง
สัตวโลก ไมเปนศัตรูแกสัตวโลก ทรงถึงที่สุดแหง
มรณะ ผูมีอรรถรสอันไพเราะ ขาพระองคขอแสดงโทษ
นั้น ขาพระองคยินดีเปนนิตยในรูป ระแวงวาพระองค
ไมทรงเกื้อกูล จึงมิไดมาเฝาพระองคผูทรงเกื้อกูลมาก
ผูทรงประทานธรรมอันประเสริฐ ขาพเจาขอแสดง
โทษนั้น ครั้งนั้นพระองคผูทรงเปนพุทธชินะทรงพระมหากรุณาประกาศกังวานกระแสธรรมอันไพเราะ เมื่อ
ทรงเอาน้ําอมฤตรดขาพเจาไดตรัสวา หยุดเถิดเขมา
ครั้งนั้นขาพเจาประนมนมัสการดวยเศียรเกลาทําประทักษิณพระองคแลว กลับไปเฝาพระนรบดีราชสวามี
แลวกราบทูลวา ขาแตพระองคผูทรงขมขาศึก นา
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อัศจรรย พระองคทรงดําริอุบายอันนี้ไวชอบแทหนอ
หมอมฉันผูปรารถนาจะชมพระเวฬุวัน ก็ไดชมพระมุนี
ผูปราศจากกิเลสเหมือนปา ขาแตพระมหาราชเจา
ถาพระองคจะทรงชอบพระราชหฤทัยไซร หมอมฉัน
ผูเบื่อหนายในรูปตามที่พระพุทธมุนีตรัสสอน จักบวช
ในศาสนาของพระพุทธเจา ผูค งที่พระองคนั้น.
ครัง้ นั้น พระเจาพิมพิสารพระเจาแผนดินพระองคนั้นทรงประคองอัญชลีตรัสวา ดูกอนพระนองนาง
พี่อนุญาตแกพระนองนาง บรรพชาจงสําเร็จแกพระนองนางเถิด ครั้งนั้นขาพเจาบวชมาแลวได ๗ เดือน
เห็นความเกิดและดับของประทีป มีใจสังเวชเบื่อหนาย
ในสรรพสังขาร ฉลาดในปจจยาการ กาวลวง
จตุรโอฆะแลวก็บรรลุพระอรหัตเปนผูชํานาญในฤทธิ์
ในทิพโสตธาตุและเจโตปริยญาณ รูชัดปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์ มีอาสวะทั้งปวง
หมดสิน้ แลว บัดนี้ภพใหมไมมี ญาณอันบริสุทธิ์ของ
ขาพเจาในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณเกิดขึ้น
แลวในพระพุทธศาสนาขาพเจาเปนผูฉลาดในวิสุทธิ
ทั้งหลาย แกลวกลาในกถาวัตถุ รูจักนัยแหงอภิธรรม
ถึงความชํานาญในศาสนา ภายหลังพระเจาปเสนทิโกศลตรัสถามปญหาละเอียดในโตรณวัตถุ ขาพเจาก็
ถวายวิสัชนาตามความเปนจริง ครั้งนั้นพระเจาปเสนทิ-
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โกศลเสด็จเขาเฝาพระสุคตแลว ทูลสอบถามปญหา
เหลานั้น พระพุทธเจาทรงพยากรณเหมือนอยางที่
ขาพเจาถวายวิสัชนาแดพระองค พระชินพุทธเจา
ยอดนรชน ทรงพอพระทัยในคุณสมบัตินั้น จึงทรง
สถาปนาขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปนเลิศ
ของภิกษุณีผูมีปญญามาก ขาพเจาเผากิเลสทั้งหลาย
แลว ฯลฯ พระพุทธศาสนา ขาพเจาไดทําเสร็จแลว.
พระเถรีนี้บรรลุพระอรหัตแลว อยูดวยผลสุข นิพพานสุข ก็ปรากฏ
วาเปนผูมีปญญามาก เพราะเมื่อพระขีณาสวเถรีรูปอื่น ๆ เกิดปญญาไพบูลย
แตทานก็บําเพ็ญบารมีมาแลวในขอนั้น จริงอยางนั้น พระผูมีพระภาคเจา
ประทับนั่งทามกลางหมูพระอริยะ ณ พระเชตวันมหาวิหาร กําลังทรงสถาปนา
ภิกษุณีทั้งหลายไวในตําแหนงตามลําดับ
ก็ทรงสถาปนาพระเถรีนั้นไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะเพราะเปนผูมีปญญามากกวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เขมา
เปนเลิศของภิกษุณีสาวิกาของเรา ผูมีปญญามาก.
วันหนึ่ง พระเถรีนั้นนั่งพักกลางวันอยูโคนไมตนหนึ่ง มารผูมีบาป
แปลงกายเปนชายหนุมเขาไปหา เมือ่ ประเลาประโลมดวยกามทั้งหลายก็กลาว
คาถาวา
แมนางเขมาเอย เจาก็สาวสคราญ เราก็หนุมแนน
มาสิ เรามารวมอภิรมยกัน ดวยดนตรีเครื่อง ๕ นะ
แมนาง.
คาถานั้นมีความวา แมนางเขมาเอย เจาก็เปนสาว อยูในวัยรุน
รูปรางก็สะสวย ถึงเราก็หนุมวัยรุน เพราะฉะนั้น เราทั้งสองอยาใหความ
หนุมสาวเสียไปเปลา ดนตรีเครื่อง ๕ มีอยู มาสิเรามาอภิรมยเลนกัน ดวย
ความยินดีในการเลนที่นารักเถิด.
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นางเขมาเถรีนั้น ฟงคํานั้นแลว เมื่อประกาศความที่ตนหมดความ
กําหนัด ในกามทั้งปวง ๑ ความที่ผูนั้นเปนมาร ๑ ความไมเลื่อมใสที่มี
กําลังของตนในเหลาสัตวผูยึดมั่นในอัตตา ๑ และความที่ตนทํากิจเสร็จแลว ๑
จึงกลาวคาถาเหลานี้วา
เราอึดอัดเอือมระอาดายกายอันเปอยเนา กระสับกระสาย มีอันจะแตกพังไปนี้อยู เราถอนกามตัณหา
ไดแลว กามทั้งหลายมีอุปมาดวยหอกและหลาว มี
ขันธทั้งหลายเปนเขียงรองสับ บัดนี้ ความยินดีในกาม
ที่ทานพูดถึงไมมีแกเราแลว เรากําจัดความเพลิดเพลิน
ในกามทั้งปวงแลว ทําลายกองแหงความมืด [อวิชชา]
เสียแลว ดูกอนมารใจบาป ทานจงรูอยางนี้ ตัวทาน
ถูกเรากําจัดแลว พวกคนเขลา ไมรูตามความ
เปนจริง พากันนอบนอมดวงดาวทั้งหลาย บําเรอไฟอยู
ในปาคือลัทธิ สําคัญวาเปนความบริสุทธิ์ สวนเราแล
นอบนอมเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ
จึงพนแลวจากทุกขทั้งปวง ชื่อวาทําตามคําสั่งสอน
ของพระศาสดา.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา อคฺคึ ปริจรึ วเน ไดแก เที่ยวบูชา
ไฟอยูในปาคือตบะ. บทวา ยถาภุจฺจมชานนฺตา ไดแก ไมรูเรื่องราวตาม
เปนจริง. คําที่เหลือในที่นี้ งายทั้งนั้น เพราะมีนัยอันกลาวมาแลวในหนหลัง.
จบ อรรถกถาเขมาเถรีคาถา
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๔. สุชาตาเถรีคาถา
[๔๕๔] พระสุชาตาเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจา [ตอนเปนคฤหัสถ] แตงตัวนุงหมผา
อยางดี สวมมาลัย ลูบไลดวยจุรณจันทน ประดับ
ดวยอาภรณทุกอยาง เดินนําหนาหมูนางทาสี ถือเอา
ขาวน้ําของเคี้ยวของกินไมนอยออกจากเรือนพากันไป
ยังอุทยาน รื่นเริงละเลิงเลนอยูในอุทยานนั้น แลวกําลัง
เดินจะกลับเรือนตน ก็เขาไปชมอัญชนวันวิหาร ใน
นครสาเกต ไดพบพระพุทธเจา ผูเปนแสงสวางของ
โลก ถวายบังคมแลว เขาไปเฝา.
พระผูมีพระจักษุพระองคนั้น ทรงแสดงธรรม
โปรดขาพเจา ดวยพระกรุณาอนุเคราะห และขาพเจา
ไดฟงพระธรรมเทศนาของพระองค ผูทรงแสวงคุณ
อันยิ่งใหญแลว ก็ไดตรัสรูสัจจะของจริง ไดสัมผัส
ธรรมคืออมตบทอันปราศจากกิเลสดุจธุลี ในที่นั้นนั่น
เอง.
ขาพเจารูแจงพระสัทธรรมแลว ก็บวชไมมีเรือน
ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ไม
เปลาปราศจากประโยชนเลย.
จบ สุชาตาเถรีคาถา
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๔. อรรถกถาสุชาตาเถรีคาถา
คาถาวา อลงฺกตา สุวสนา ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระสุชาตาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศล ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน มาในภพนั้น ๆ มีธรรมเครื่อง
ปรุงแตงวิโมกขที่รวบรวมไวโดยลําดับ ในพุทธุปกาลนี้ ก็บังเกิดในครอบ
ครัวเศรษฐี ในสาเกตนคร เติบโตเปนสาวแลว มารดาบิดาไดยกใหบุตรเศรษฐี
ผูมีชาติเสมอกัน มีสามีแลว อยูรวมกับสามีในครอบครัวนั้นเปนสุขสบาย
วันหนึ่งไปอุทยานเลนการเลนงานนักขัตฤกษ เมื่อมายังเมืองกับคนขางเคียง
ไดพบพระศาสดาในอัญชนวัน มีใจเลื่อมใส เขาไปเฝานั่งในที่ควรสวนขาง
หนึ่ง พระศาสดาตรัสอนุปุพพีกถาแกนางแลว ทรงทราบถึงจิตที่สบายแลว
จึงทรงประกาศธรรมเทศนาชื่อสามุกกังสิกะ [อริยสัจ ๔] ใหสูงขึ้น. จบ
พระธรรมเทศนา นางทั้งที่ยังนั่งอยูตามเดิมนั่นแหละ ก็บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะคนไดบําเพ็ญบารมีมาแลว เพราะมีญาณแกกลา
และเพราะความงามแหงเทศนาของพระศาสดา ถวายบังคมพระศาสดาแลวไป
เรือน ขอใหสามีและมารดาบิดาอนุญาตแลว ไปสํานักของนางภิกษุณีโดย
พระบัญชาของพระศาสดา บวชแลวในสํานักของนางภิกษุณีทั้งหลาย ก็ครั้น
บวชแลว ก็ไดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว จึงไดกลาวคาถาเหลานี้เปน
อุทานวา
ขาพเจาแตงตัวนุงหมผาอยางดี สวมมาลัย ลูบ
ไลดวยจุรณจันทน ประดับดวยอาภรณทุกอยาง หอม
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ลอมดวยหมูนางทาสี ถือเอาขาวน้ําของเคี้ยวของบริโภคไมนอย ออกจากเรือนพากันไปยังอุทยาน รื่นเริง
ละเลิงเลนอยูในอุทยานนั้นแลว กําลังเดินจะกลับเรือน
ของตน ก็เขาไปชมอัญชนวันวิหารในนครสาเกต ได
พบพระพุทธเจาผูเปนแสงสวางของโลก ถวายบังคม
แลวเขาไปเฝา พระผูมีพระจักษุพระองคนั้นไดทรง
แสดงธรรมโปรดขาพเจาดวยพระกรุณาอนุเคราะห
และขาพเจาไดฟงพระธรรมเทศนาของพระองคผูแสวง
คุณอันยิ่งใหญแลว ไดตรัสรูสัจจะของจริง ไดสัมผัส
ธรรมคืออมตบท อันปราศจากกิเลสดุจธุลีในที่นั้นนั่น
เอง ขาพเจารูแจงพระสัทธรรมแลว ก็บวชไมมีเรือน
ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไม
เปลาจากประโยชนเลย.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อลงฺกตา คือประดับ. ก็คํานั้นทาน
กลาววา สุวสนา มาลินี จนฺทโนกฺขิตา เพื่อแสดงอาการตกแตงนั้น
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาลินี คือ คลองมาลัย. บทวา จนฺทโนกฺขิตา
คือลูบไลดวยจันทน. บทวา สพฺพาภรณสฺฉนฺนา ความวา มีรางกายปก
คลุมดวยสรรพาภรณ มีเครื่องประดับมือเปนตนเปนเครื่องประดับ. บทวา
อนฺน ปาน จ อาทาย ขชฺช โภชฺช อนปฺปก ความวา ถือเอาขาวมี
ขาวสุกแหงขาวสาลีเปนตน น้ําปานะมีน้ํามะมวงเปนตน ของเคี้ยวมีแปงควร
เคี้ยวเปนตน นอกนั้นก็ของบริโภคกลาวคืออาหารเปนอันมาก. บทวา อุยฺยานมภิหารยึ ไดแก เรานําเขาไปโดยการเลนนักษัตร อธิบายวา นํา
ขาวและน้ําเปนตนมาในอุทยานนั้น ระเริงเลนบํารุงบําเรอกับคนรอบขาง.
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บาทคาถาวา สาเกเต อฺชน วน ความวา เราเขาไปยังวิหาร
ในปาอัญชนวัน ในนครสาเกต.
บทวา โลกปชฺโชต ไดแก เปนแสงสวางของโลกโดยแสงสวางคือ
ญาณ.
บทวา ผุสยึ คือ ถูกตองแลว อธิบายวาไดบรรลุอมตธรรมนั้น.
คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาสุชาตาเถรีคาถา
๕. อโนปมาเถรีคาถา
[๔๕๕] พระอโนปมาเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจาเกิดในตระกูลสูง ที่มีสิ่งของเครื่องปลื้ม
ใจมาก มีทรัพยมาก สมบูรณดวยผิวพรรณสัณฐาน
และรูป เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี เปนผูอันพระราชบุตรปรารถนา อันพวกบุตรเศรษฐีหมายปองกัน อิสรชนมีพระราชกุมารเปนตน พากันสงทูตไปขอตอบิดา
ของขาพเจาวา จงใหอโนปมาแกเรา อโนปมาธิดา
ของทานนั้นมีคาตัวเทาใด เราจักใหเงินและทอง เปน
๘ เทาของคาตัวนั้น.
ขาพเจาไดพบพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุดใน
โลก ไมมีผูอื่นยิ่งไปกวา ไดถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระองค เขาไปเฝา นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
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พระโคดมพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมโปรด
ขาพเจา ดวยพระกรุณาอนุเคราะห ขาพเจานั่งอยู ณ
อาสนะนั้น ก็บรรลุผลที่ ๓ [อนาคามิผล] ครั้นแลว
ก็โกนผมบวชไมมีเรือน นับตั้งแตตัณหาอันขาพเจา
ทําใหเหือดแหงแลว ถึงวันนี้ ก็นับเปนราตรีที่ครบ ๗.
จบอโนปมาเถรีคาถา
๕. อรรถกถาอโนปมาเถรีคาถา
คาถาวา อุจฺเจ กุเล ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระอโนปมาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน มาในภพเหลานั้นๆ เพิ่มพูนธรรม
ทั้งหลายอันเปนเครื่องอบรมบมวิมุตติ มาโดยลําดับในพุทธุปบาทกาลนี้บังเกิด
เปนธิดาของเศรษฐีชื่อเมฆีในนครสาเกต นางมีนามวา อโนปมา ก็เพราะรูป
สมบัติ ในเวลานางเติบโตเปนสาวแลว บุตรเศรษฐี มหาอํามาตยของพระราชา และพระราชาเปนอันมาก ไดพากันสงทูตไปขอตอบิดาวา ขอทานจง
ใหธิดาชื่ออโนปมาแกตนเถิด ขาพเจาทั้งหลายจักใหสิ่งนี้ ๆ แกทาน นางไดฟง
ทูตนั้นแลวคิดวา เราไมตองการเปนฆราวาส เพราะถึงพรอมดวยอุปนิสัยจึง
ไปเฝาพระศาสดาฟงธรรม เริ่มวิปสสนาไปตามกระแสพระธรรมเทศนาเพราะ
ญาณแกกลาแลว เมื่อขวนขวายวิปสสนานั้น ไดตั้งอยูแลวในผลที่สาม [อนาคามิผล] ตามลําดับแหงมรรค. นางทูลขอบรรพชากะพระศาสดาแลว เขา
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ไปสํานักของนางภิกษุณี โดยพระบัญชาของพระศาสดา บวชในสํานักของ
ภิกษุณีทั้งหลายไดทําใหแจงอรหัตในวันที่ ๗ ไดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว
ไดกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
ขาพเจาเกิดในตระกูลสูง ที่มีสิ่งของเครื่องปลื้ม
ใจมาก มีทรัพยมาก สมบูรณดวยผิวพรรณสัณฐานและ
รูป เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี เปนผูอันพระราชบุตร
ปรารถนา พวกบุตรเศรษฐีพากันหมายปอง อิสรชน
มีพระราชบุตรเปนตน พากันสงทูตไปขอตอบิดาของ
ขาพเจาวา ขอจงใหอโนปมาแกเรา อโนปมาธิดา
ของทานนั้น มีคาตัวเทาใด เราจักใหเงินและทองเปน
๘ เทาของคาตัวนั้น ขาพเจานั้นไดพบพระพุทธเจา
ผูประเสริฐที่สุดในโลก ไมมีผูอนื่ ยิ่งไปกวา ไดถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระองค เขาไปเฝา นั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พระโคดมพระองคนั้นไดทรงแสดง
ธรรมโปรดขาพเจา ดวยพระกรุณาอนุเคราะห ขาพเจา
นั่งอยูที่อาสนะนั้น ก็บรรลุผลที่สาม ครั้นแลว ได
โกนผมออกบวชไมมีเรือน นับตั้งแตตัณหาอันขาพเจา
ทําใหเหือดแหงแลว ถึงวันนี้ ก็นับเปนราตรีที่ครบ ๗.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุจฺเจ กุเล ไดแก ในตระกูลแพศย
ซึ่งสูงสุด. บทวา พหุวิตฺเต ไดแก อุปกรณแกทรัพยเครื่องปลื้มใจเปนอัน
มากมีเครื่องประดับเปนตน. บทวา มหทฺธเน ประกอบความวา เราเกิด
แลวในตระกูลมีทรัพยมาก เพราะมีทรัพยอยูมากประมาณ ๔๐ โกฏิซึ่งเก็บไว
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เปนตน. บทวา วณฺณรูเปน สมฺปนฺนา ความวา สมบูรณดวยผิวพรรณ
สัณฐานและสมบูรณดวยรูป คือมีผิวพรรณนารัก ประกอบดวยสมบัติคือ
ฉวีวรรณที่สะอาดเปลงปลั่ง และสมบัติของสวนรางกายมีพัตราภรณเปนตน.
บทวา ธีตา เมฆิสฺส อตฺรชา ความวาเปนธิดาตัวเองของเศรษฐีชื่อเมฆี.
บทวา ปตฺถิตา ราชปุตฺเตหิ ความวา พระราชกุมารทั้งหลาย
ปรารถนาวา พวกเราจะพึงไดธิดานั้นอยางไรหนอ. บทวา เสฏิปุตฺเตหิ
คิชฺฌิตา ไดแก แมเศรษฐีกุมารทั้งหลาย ก็ตองการคือมุงหวังอยางนั้น.
บทวา เทถ มยฺห อโนปม ความวา พระราชบุตรเปนตน ไดสงทูตมา
ขอในสํานักบิดาวา ขอทานทั้งหลาย จงใหอโนปมาธิดาแกเรา ๆ เถิด. บทวา
ยตฺต  ตุลิตา เอสา ประกอบความวา อิสรชนมีกมุ ารเปนตนสงทูตมาหา
บิดาของขาพเจาแจงวา อโนปมาธิดาของทาน ทานตีราคา คือผูรูลักษณะ
กําหนดคําวา มีคุณคาเปนทรัพยเทาใด เราจักเพิ่มเปน ๘ เทาจากทรัพยนั้น.
คําที่เหลือ มีนัยอันกลาวมาแลวในหนหลังแลวทั้งนั้น.
จบอรรถกถาอโนปมาเถรีคาถา
๖. มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา
[๔๕๖] พระมหาปชาบดีโคตมี กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา
ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา สูงสุดกวาสัตวทั้ง
ปวง หมอมฉันขอนอบนอมแดพระองคผูทรงชวยปลด
เปลื้องหมอมฉัน และชนอื่นเปนอันมากใหพนจาก
ทุกข หมอมฉันกําหนดรูทุกขทงั้ ปวงแลว เผาตัณหา
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อันเปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว ไดเจริญมรรค
อันประกอบดวยองค ๘ ไดบรรลุนิโรธแลว.
ชนทั้งหลายเปนมารดา เปนบุตรธิดา เปนพี่เปน
นอง เปนปูยาตายายกันมาในชาติกอน ๆ หมอนฉัน
ไมรูตามความเปนจริง ไมพบที่พึ่งจึงทองเที่ยวไป.
ก็หมอมฉันไดพบพระผูมพี ระภาคเจาพระองค
นั้นแลว อัตภาพนี้เปนอัตภาพสุดทาย ชาติสงสารสิ้น
แลวบัดนี้ภพใหมมิไดมี ขอพระองคโปรดทอดพระเนตร
พระสาวกทั้งหลายผูปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว
มีความบากบั่นมั่นคงเปนนิตย มีความพรอมเพรียง
กัน การทําโลกุตรธรรมใหประจักษแกตนอยางนี้
เปนการถวายบังคมตอพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระนางเจามหามายาเทวี ไดประสูติพระโคดม
มาเพื่อประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ เพราะ
พระองคไดทรงบรรเทากองทุกขของชนทั้งหลาย ที่
ถูกพยาธิและมรณะทิ่มแทงแลว.
จบมหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา
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๖. อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา
คาถาวา พุทฺธวีร นโม ตยตฺถุ ดังนี้เปนตน เปนคาถาของ
พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ ก็
บังเกิดในเรือนผูมีสกุล กรุงหังสวดี รูเดียงสาแลว กําลังฟงธรรมในสํานัก
ของพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศของภิกษุณีผูรัตตัญู ทํากุศลกรรมใหยิ่งยวดขึ้นไปแลวปรารถนา
ตําแหนงนั้น ทําบุญมีทานเปนตนจนตลอดชีวิต เทีย่ วเวียนวายอยูในเทวดาและ
มนุษยตลอดแสนกัป ไดบังเกิดเปนหัวหนาทาสี ๕๐๐ ในกรุงพาราณสี ใน
โลกซึ่งวางพระพุทธเจาในระหวางพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา กัสสปะ กับ
พระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลาย ครั้งนั้น นางไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา
๕ องค ในวันเขาพรรษา ลงจากเงื้อมเขานันทมูลกะมาที่อิสิปตนะแลวเที่ยว
บิณฑบาตในเมือง ก็กลับไปอิสิปตนะอีก แสวงหาหัตถกรรมเพือ่ สรางกุฏิในวัน
เขาพรรษา ไดชักชวนหญิงรับใชเหลานั้นและสามีของตนๆ ใหชวยกันสราง
กุฏิ ๕ หลัง พรอมดวยบริวารมีที่จงกรมเปนตน ตั้งเตียงตั่งน้ําฉันน้ําใชและ
ภาชนะเปนตนไวเสร็จ นิมนตพระปจเจกพุทธเจา เพื่ออยูจําพรรษาตลอด
ไตรมาสในที่นั้นนั่นเอง จึงตั้งภิกษาไวถวายตามวาระกัน หญิงคนใดไมสามารถ
จะถวายภิกษาในวันที่ถึงวาระของตนได นางก็นําเอาภิกษาจากเรือนของตน
ไปถวายแทน นางปฏิบัติอยูอยางนี้ตลอดไตรมาส เมื่อถึงวันปวารณาใหนาง
ทาสีแตละคนสละผาสาฏกคนละผืน รวมเปนผาสาฎกเนื้อหยาบ ๕๐๐ ผืน ให
จัดผาเหลานั้นทําเปนไตรจีวรถวายแกพระปจเจกพุทธเจา ๕ องค พระปจเจกพุทธเจาทั้ง ๕ องค ไดเหาะไปสูภูเขาคันธมาทนตอหนาหญิงเหลานั้นแล.
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หญิงเหลานั้นทุกคนไดทํากุศลจนตลอดชีวิต แลวไปบังเกิดในเทวโลก.
หัวหนาหญิงเหลานั้น จุติจากเทวโลกนั้นไปบังเกิดในเรือนของหัวหนาชางหูก
ในหมูบานชางหูก กรุงพาราณสี รูเดียงสาแลว ไดพบพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐
องคซึ่งเปนพระโอรสของพระนางปทุมวดีรูสึกนึกรัก ไหวทานทุกองคแลวถวาย
ภิกษา. ทานฉันเสร็จก็กลับไปยังภูเขาคันธมาทน หญิงหัวหนาทาสีนั้นทํากุศล
จนตลอดชีวิตเที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษย ถือปฏิสนธิในพระราชมณเฑียรของพระเจามหาสุปปพุทธะกรุงเทวหะกอนแตพระศาสดาของเราทั้งหลาย
เสด็จอุบัติ ไดมีพระนามตามโคตรวา โคตมี เปนกนิษฐภคินีของพระนางมหามายา แมพวกหมอดูลักษณะไดพยากรณไววา ทารกทั้งหลายที่อยูในทองของ
หญิงทั้งสองคนนี้ จักเปนพระเจาจักรพรรดิ พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงทํา
มงคลทั้งของพระองคแลว นําไปยังพระราชมณเฑียรของพระองคในเวลาเจริญ
พระชนม.
ตอมา เมื่อพระศาสดาของเราทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้น ทรงประกาศ
ธรรมจักรอันประเสริฐ ทําการอนุเคราะหโปรดเวไนยสัตวทั้งหลายในที่นั้น ๆ
โดยลําดับ ทรงอาศัยกรุงเวสาลี ประทับอยู ณ กูฏาคารศาลา พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงทําใหแจงพระอรหัตแลวเสด็จปรินิพพานภายใตพระมหาเศวตฉัตร
ครั้งนั้น พระนางมหาปชาบดีโคตมีมีพระประสงคจะผนวช เมื่อทูลขอบรรพชากะพระศาสดาครั้งแรกไมได ครัง้ ที่สองใหตัดพระเกศาแลวทรงนุงหมผา
กาสายะ พอจบการแสดงกลหวิวาทสูตร ไดเสด็จไปกรุงเวสาลีกับพวกหญิง
บาทปริจาริกาของศากยกุมาร ๕๐๐ ซึ่งประสงคจะบวชดวยกันไดใหพระอานนททูลออนวอนพระศาสดา จึงไดบรรพชาและอุปสมบทดวยครุธรรม ๘
ประการ สวนหญิงนอกนี้ ไดอุปสมบทพรอมกันทั้งหมด นี้เปนความสังเขป
ในที่นี้ สวนความพิสดารในเรื่องนั้นก็มาในบาลีทั้งนั้น.
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ฝายพระนางมหาปชาบดีโคตมี ไดอุปสมบทอยางนี้แลวไดเขาไปเฝา
พระศาสดา ถวายอภิวาทแลวไดยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ครั้งนั้นพระศาสดาทรงแสดงธรรมแกพระนางแลว พระนางทรงเรียนพระกัมมัฏฐานใน
สํานักของพระศาสดา พากเพียรภาวนาอยู ไมนานนัก ก็ไดบรรลุพระอรหัตที่
แวดลอมดวยอภิญญาและปฏิสัมภิทา สวนภิกษุณี ๕๐๐ ที่เหลือไดอภิญญา ๖
เมื่อจบนันทโกวาทสูตร. ภายหลังวันหนึ่ง พระศาสดา ประทับนั่งทามกลาง
หมูพระอริยะในพระเชตวันมหาวิหาร กําลังทรงสถาปนาภิกษุณีไวในตําแหนง
จึงทรงสถาปนาพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีไวในตําแหนงเอตทัคคะเปนเลิศของ
ภิกษุณีฝายรัตตัญูผูรูราตรีนาน พระนางทรงยับยั้งอยูดวยผลสุข และดวย
นิพพานสุข ดํารงอยูในความกตัญู ในวันหนึ่ง เมื่อจะทรงพยากรณพระอรหัตโดยมุขคือทําการสรรเสริญพระคุณและความที่มีอุปการะกอนแกพระศาสดาใหแจมแจงจึงไดตรัสคาถาเหลานั้นวา
ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ผูสูงสุดกวาสัตว
ทั้งปวง หมอมฉันขอนอบนอมแดพระองคผูทรงชวย
ปลดเปลื้องหมอมฉัน และชนอื่นเปนอันมากใหพน
จากทุกข หมอมฉันกําหนดรูทุกขทั้งปวงแลว เผาตัณหาอันเปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว ไดเจริญ
มรรคอันประกอบดวยองค ๘ ไดบรรลุนิโรธแลว ชน
ทั้งหลายเปนมารดา เปนบุตร เปนธิดา เปนพี่ เปน
นอง เปนปูยาตายายกันมาในชาติกอนๆ หมอมฉัน
ไมรูตามความเปนจริง ไมพบที่พึ่ง จึงทองเที่ยวไป ก็
หมอมฉันไดพบพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นแลว
อัตภาพนี้เปนอัตภาพสุดทายชาติสงสารสิ้นไปแลว บัด
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นีภ้ พใหมมิไดมี ขอพระองคโปรดทอดพระเนตรพระสาวกทั้งหลายผูปรารภความเพียร ใจเด็ดเดี่ยวมีความ
บากบัน่ มั่นคงเปนนิตย มีความพรอมเพรียงกัน การทํา
โลกุตรธรรมใหประจักษแกตนอยางนี้ เปนการถวาย
บังคมตอพระพุทธเจาทั้งหลาย พระนางเจามหามายา
เทวีไดประสูติพระโคดมมา เพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมากหนอ เพราะพระองคไดทรงบรรเทากอง
ทุกขของชนทั้งหลายผูถูกพยาธิและมรณะทิม่ แทงแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา พุทฺธวีร ไดแก ผูแกลวกลาในหมูผู
ตรัสรูสัจจะ ๔ แทจริงพระพุทธเจาทุกพระองคชื่อวาผูแกลวกลากวาผูมีความ
เพียรสูงสุด หรือทานผูตรัสรูสัจจะ ๔ เพราะทรงไดชัยชนะ ดวยการทํากิจให
สําเร็จดวยความเพียรคือสัมมัปปธาน ๔ อยาง สวนพระผูมีพระภาคเจาควรได
รับคํายกยองวาวีระ เพราะทรงประกอบดวยความเพียรเปนพิเศษเหตุความ
บริบูรณแหงวิริยบารมี คือการทํากิจใหสําเร็จดวยสัมมัปปธาน ๔ อยาง ดวย
การอธิษฐานความเพียรที่ประกอบดวยองค ๔ และทรงยังการทํากิจใหสําเร็จ
นั้นประดิษฐานอยูโดยชอบในสันดานของเวไนยสัตว. บทวา นโม ตฺยตฺถุ
ความวา ขอความนอบนอมคือการทําความนอบนอมจงมีแดพระองค. บทวา
สพฺพสตฺตานมุตฺตม ไดแก ขาแดพระผูมีพระภาคเจาผูสูงสุดดวยคุณมีศีล
เปนตนในสัตวทั้งหลายมีสัตวชนิดไมมีเทาเปนตน. เพื่อแสดงอุปการคุณของ
พระศาสดาซึ่งเปนสวนหนึ่งแหงคุณมีศีลเปนตนนั้นพระนางตรัสวา โย ม
ทุกฺขา ปโมจสิ อฺฺจ พหุก ชน ดังนี้ เมื่อประกาศความที่ตนพน
แลวจากทุกข ไดตรัสคาถาวา สพฺพทุกฺข ดังนี้.
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พระนางเมื่อแสดงวัฏทุกขที่ทรงชวยปลดเปลื้องนั้นโดยเอกเทศ ได
ตรัสคาถาวา มาตา ปุตฺโต ดังนี้. บรรดาบทเหลานั้น บทวา มาตา
ปุตฺโต เปนตน ความวา ในภพใด ไดเปนมารดาของบุตรคนหนึ่ง ในภพ
อื่นจากภพนั้นไดเปนบุตรของคนนั้นแหละ อธิบายวา ภพตอไปอีกเปนบิดา
เปนพี่ชายนองชาย. บทวา ยถาภุจฺจ อชานนฺตี คือไมรูถึงประวัติและ
เหตุเปนตนตามเปนจริง. บทวา สสรึห อนิพฺพิส พระนางตรัสวา หมอม
ฉันเมื่อไมประสบ หรือไมไดที่พึ่งในสมุทรคือสงสารวัฏโดยเที่ยวเวียนวายตาย
เกิดในภพเปนตน ไดตรัสคําเปนตนวา มาตา ปุตฺโต ดังนี้. อธิบายวา ใน
ภพใดเปนมารดาของเขา ตอจากภพนั้นเปนบุตรของเขานั่นแหละ ภพตอไป
อีกก็เปนบิดา เปนพี่ชาย นองชาย.
พระเถรีประกาศความที่ตนพนแลวจากทุกข แมดวยคาถาวา ทิฏโ
หิ เม เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิฏโ หิ เม โส ภควา ความ
วา หมอมฉันไดพบพระผูมีพระภาคเจาผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง พระองค
นั้น โดยประจักษดวยจักษุคือญาณโดยการเห็นโลกุตรธรรมทีพ่ ระองคทรงเห็น
แลว. จริงอยูผูใดเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นพระผูมีพระภาคเจา เหมือนที่ตรัส
ไววา ดูกอนวักกลิ ผูใดแลเห็นธรรม ผูนั้นชื่อวาเห็นตถาคต ดังนี้เปนตน.
บทวา อารทฺธวีริเย คือประคองความเพียรไวแลว. บทวา
ปหิตฺตฺเต คือ ผูมีจิตสงไปพระนิพพาน. บทวา นิจจ ทฬฺหปรกฺกเม ได
แก ผูมีความบากบั่นมั่นคงทุกเวลาเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ เพื่อความ
ไพบูลยแหงธรรมที่บรรลุแลว และเพื่อผลสมาบัติ. บทวา สมคฺเค ไดแก
ชื่อวาเปนผูพรอมเพรียงกัน เพราะถูกรวบรวมไวดวยศีลสามัญญตาและทิฏฐิ
สามัญญตา. ชื่อวาสาวกเพราะเปนผูเกิด ในที่สุดแตการฟงเทศนาของพระศาสดา.
พระศาสดาทรงเห็นเหลาสาวกตามเปนจริงวา ทานเหลานี้ตั้งอยูในมรรค เหลานี้
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ตั้งอยูในผล. บทวา เอสาพุทฺธาน วนฺทนา ความวา การกระทําให
ประจักษแกตนซึ่งโลกุตรธรรม อันเปนสรีรธรรมของพระศาสดาและเปน
อริยภาวะของพระอริยสาวกทั้งหลายอันใด อันนัน้ เปนการถวายบังคมคือความ
นอมไปในพระคุณตามความเปนจริงของพระสัมมาสัมพุทธเจา และพระสาวกพุทธะทั้งหลาย.
พระเถรีไดประกาศความที่พระศาสดาเปนผูมีอุปการะมากแกโลก แม
ดวยคาถาสุดทายวา พหูน วต อตฺถาย เปนตน แตโดยความ. คําที่
ไมจําแนกไวในที่นี้รูไดงายทั้งนั้น.
บางคราว พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ
กูฏาคารศาลา ปามหาวัน กรุงเวสาลี พระองคเองก็ประทับอยู ณ สํานักภิกษุณี
กรุงเวสาลี ในเวลาเชาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต เสวยภัตตาหารแลว ก็ยับยั้งอยู
ดวยสุขในผลสมาบัติตามเวลาที่กําหนดไวในสถานที่พักกลางวันของพระองค
ออกจากผลสมาบัติพิจารณาการปฏิบัติของพระองคเกิดโสมนัสรําพึงถึงอายุสังขารของพระองคอยู ก็ทรงรูวาอายุสังขารเหลานั้นสิ้นแลว ทรงดําริอยางนี้วา
ถากระไร จําเราจะไปพระวิหารขอใหพระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตแลวอําลา
พระเถระทั้งหลาย และเพื่อนสพรหมจารีทุกรูป ซึ่งเปนที่เจริญใจของตน พึง
มาปรินิพพานเสียในที่นี้นี่แหละ ภิกษุณี ๕๐๐ รูป ผูเปนบริวารของพระนาง
ก็ไดมีความปริวิตกเหมือนพระเถรี ดวยเหตุนั้น ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีร
อปทานวา
ครั้งหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนประทีป
สองโลกใหสวางไสวเปนสารถีฝกนรชน ประทับอยู ณ
กูฏาคารศาลาปามหาวันกรุงเวสาลี ครั้งนั้น พระมหา๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๗ มหาปชาบดีโคตมีเถรีอปทาน.
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โคตมีภกิ ษุณี พระมาตุจฉาของพระชินพุทธเจา อยูใน
สํานักนางภิกษุณีในพระบุรีอันรืน่ รมยนั้น พรอมดวย
ภิกษุ ๕๐๐ รูป ซึงพนจากกิเลสแลว พระมหาปชาบดีโคตมีนั้น อยูในที่สงัดตรึกนึกคิดอยางนี้วา การ
ปรินิพพานของพระพุทธเจาก็ดี ของพระอัครสาวกก็ดี
ของพระราหุล พระอานนท และพระนันทะก็ดี เรา
จะไมไดเห็น จําเราที่พระโลกนาถผูแสวงหาคุณอัน
ใหญ ทรงอนุญาตแลว พึงปลงอายุสังขารแลวนิพพาน
กอนการปรินิพพานของพระพุทธเจาหรือคูพระอัครสาวก พระมหากัสสป พระนันทะ พระอานนท และ
พระราหุล พระภิกษุณีทั้ง ๕๐๐ รูป ก็ไดตรึกอยางนั้น
เหมือนกัน แมพระเขมาภิกษุณีเปนตน ก็ไดตรึก
เชนนี้เหมือนกัน ครั้งนั้น เกิดแผนดินไหว กลอง
ทิพย บันลือลั่นขึน้ เอง ทวยเทพที่สิงอยูในสํานัก
ภิกษุณี ถูกความโศกบีบคั้น พร่ําเพออยูอยางนาสงสาร
หลังน้ําตาแลวในที่นั้น ภิกษุณีทกุ ๆ รูป พรอมดวย
ทวยเทพเหลานั้นเขาไปหาพระมหาโคตมีภิกษุณี ซบ
ศีรษะแทบพระบาทแลวกลาววา ขาแตพระแมเจา
พวกเราถูกหยดน้ําคือวิมุตติรดแลวในสํานักพระภิกษุณี
นั้นมาดวยกัน อยูใ นที่ลับ แผนดินนั้นก็ไหวหวั่นสั่น
สะเทือน กลองทิพย ก็บันลือลั่นขึ้นเอง และเราไดยิน
เสียงคร่าํ ครวญ ขาแตพระโคตมีจะตองมีเหตุอะไรเกิด
ขึ้นแน ครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัส
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บอกถึงเหตุตามที่ตนปริวิตกแลวทุกประการ ลําดับนั้น
พระภิกษุณีทุก ๆ รูป ก็ไดบอกถึงเหตุที่ตนปริวิตก
แลวกลาววา ขาแตพระแมเจา ถาพระแมเจาชอบใจ
การนิพพานอันเกษมอยางยิ่งไซร ถึงขาพเจาทั้งหลาย
ก็จักนิพพานกันหมด กอนทีพ่ ระพุทธเจาจะทรงพระอนุญาต พวกขาพเจาไดออกจากเรือนจากภพพรอม
ดวยพระแมเจา ก็จกั ไปสูนิพพานบุรี อันยอดเยี่ยม
พรอมกับพระแมพระแมเจา ขาพเจาทั้งหลายก็จักไป
พรอมกับพระแมเจาเหมือนกัน พระมหาปชาบดีโคตมี
ไดตรัสวา เมื่อทานทั้งหลายจะไปนิพพานเราจักวา
อะไรเลา แลวไดออกจากสํานักภิกษุณีไปพรอมกับ
ภิกษุณที ั้งหมด ในครั้งนั้น พระมหาปชาบดีโคตมี
ภิกษุณี ไดกลาวกะทวยเทพทั้งหลายที่สิงอยู ณ
สํานักภิกษุณีวา จงอดโทษแกเราเถิด การเห็น
สํานักภิกษุณีของเรานี้ เปนการเห็นครั้งสุดทาย
ในทีใ่ ดไมมีความแกหรือความตาย ไมมีการประกอบ
ดวยสัตวและสังขาร อันไมเปนที่รักไมมีการพลัด
พรากจากสัตวและสังขารอันเปนที่รัก ที่นั้นนักปราชญ
กลาววา เปนอสังขตสถาน พระโอรสของพระสุคต
ทั้งหลายที่ยังไมปราศจากราคะ ไดสดับคําของพระนาง
นั้นเปนผูโศกกําสรดปริเทวนาการวา นาสังเวชหนอ
พวกเราเปนคนมีบุญนอย สํานักนางภิกษุณีนี้ จะวาง
เปลา เวนภิกษุณีเหลานั้น ภิกษุณีผูชิโนรสจะไม
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ปรากฏ เปรียบเหมือนดวงดาวทั้งหลายไมปรากฏใน
เวลาสวางฉะนั้น พระโคตมีภิกษุณีจะไปสูนิพพาน
พรอมกับภิกษุณี ๕๐๐ รูปเหมือนกับแมน้ําคงคาไหลไป
สูสาครพรอมกับแมน้ํา ๕๐๐ สาย ฉะนั้น อุบาสิกา
ทั้งหลาย ผูมีศรัทธาเห็นพระโคตมีภิกษุณีนนั้ กําลัง
เสด็จไปตามถนน ไดพากันออกจากเรือนหมอบลงแทบ
เทาแลวกลาววา ขาพเจาทั้งหลายเลื่อมใสในพระแมเจา พระแมเจาจะละทิ้งขาพเจาทั้งหลายไวใหเปนคน
อนาถาเสียแลว พระแมเจายังไมสมควรที่จะปรินิพพาน อุบาสิกาเหลานั้นถูกความอยากใหทานอยูบีบคั้น
แลวเพือ่ จะใหอุบาสิกาเหลานั้นละเสียซึ่งความโศกพระ
เถรีจึงไดกลาวอยางเพราะพริ้งวา อยารองไหไปเลยลูก
เอย วันนี้เปนเวลารื่นเริงของทานทั้งหลาย ความทุกข
เราก็กําหนดรูแลว ตัณหาอันเปนเหตุแหงทุกข เราก็
เวนขาดแลว ความดับทุกขเราก็ไดทําใหแจงแลว ทั้ง
มรรคเราก็ไดอบรมดีแลว. พระศาสดาเราก็ไดบํารุง
แลว คําสอนของพระพุทธเจาเราก็ไดทําเสร็จแลว
ภาระอันหนักเราก็ปลงลงแลว ตัณหาอันนําไปในภพ
เราก็ถอนเสียแลว คนทั้งหลายออกจากเรือนบวชไมมี
เรือน เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราก็บรรลุแลว
โดยลําดับ สังโยชนทุกอยางก็หมดไป. พระพุทธเจา
และพระสัทธรรมของพระองคมิไดบกพรอง ยังดํารง
อยูตราบใด กาลเวลาที่เรานิพพานก็ดํารงอยูตราบนั้น
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ลูกเอย อยาไดเศราโศกถึงเราเลย พระโกณฑัญญะ
พระอานนทและพระนันทะเปนตนก็ยังอยู พระราหุล
พุทธชิโนรสก็ยังอยู พระสงฆก็อยูรวมกันเปนสุข พวก
เดียรถียก็หายโง หายตระดางแลว.
ลูกเอย ยศของพระผูเปนวงศของพระเจาโอกกากราช ถูกยองวา ย้ํายีผูเปนมาร กาลเวลาสําหรับ
การนิพพาน เปนสมบัติของเรามิใชหรือ.
ลูกเอย ความปรารถนาอันใดของเรา มีมาเปน
เวลาชานาน ความปรารถนาอันนั้น ก็สําเร็จแกเรา
ในวันนี้ เวลานี้เปนเวลาที่จะลั่นกลองอานันทเภรี [ตี
กลองแสดงความยินดี] น้ําตาของทานทั้งหลายจะมี
ประโยชนอะไรเลา ถาทานทั้งหลายจะมีความเอ็นดู
ทั้งมีความกตัญูในเราไซร ขอใหทานทุกคน จงทํา
ความเพียรมั่น เพือ่ ความดํารงอยูแหงพระสัทธรรมเถิด
พระสัมพุทธเจาอันเราทูลออนวอน จึงไดประทาน
บรรพชาแกสตรีทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราราเริง ฉัน
ใด ทานทั้งหลายจึงเจริญรอยตามซึ่งความราเริงนั้น
ฉันนั้นเถิด ครั้นพระเถรีพร่ําสอนอุบาสิกาเหลานี้แลว
เสด็จนําหนา ภิกษุณีทั้งหลาย เขาไปเฝาพระพุทธเจา
ถวายบังคมแลว ไดกราบทูลดังนี้วา ขาแตพระสุคต
หมอมฉันเปนพระมารดาของพระองค ขาแตพระธีรเจา พระองคเปนพระบิดาของหมอมฉัน ขาแตพระ
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โลกนาถ พระองคเปนผูประทานความสุข อันเกิดจาก
พระสัทธรรมใหหมอมฉัน ขาแตพระโคดม หมอม
ฉันเปนผูอันพระองคทรงทําใหเกิด ขาแตพระสุคต
รูปกายของพระองคนี้ อันหมอมฉันทําใหเจริญเติบโต
ธรรมกายอันนาเพลิดเพลินของหมอมฉัน อันพระองค
ก็ทรงทําใหเจริญเติบโตแลว พระองคอันหมอนฉันให
ดูดดื่มน้ํามัน อันระงับเสียไดซึ่งความอยากชั่วครู สวน
หมอมฉัน พระองคก็โปรดใหดูดดื่มน้ํามันคือธรรมอัน
สงบอยางยิ่งแลว ขาแตพระมหามุนี พระองคชื่อวามิ
ไดทรงเปนหนี้หมอมฉัน เพราะการรักษาไวซึ่งพันธะ
อันสตรีทั้งหลายผูอยากไดบุตรวอนขออยู ก็ยอมจะได
บุตรเชนนั้น สตรีที่เปนพระมารดาของพระนราธิบดีมี
พระเจามันธาตุราชเปนตน ขอวาเปนมารดาในหวง
มหรรณพคือภพ ขาแตพระโอรส หมอนฉันผูจมดิ่ง
อยูใ นหวงมหรรณพคือภพ อันพระองคใหขามสาครคือ
ภพแลว พระนามวามเหสีพันปหลวง สตรีทั้งหลายได
งาย พระนามวาพระพุทธมารดา สตรีทั้งหลายไดยาก
อยางยิ่ง ขาแตพระมหาวีระ ก็พระนามวาพระพุทธมารดานั้นหมอมฉันไดแลว ความปรารถนาไมวานอย
ใหญของหมอนฉันทัง้ หมดนั้น หมอมฉันไดบําเพ็ญ
แลวกับพระองค หมอมฉันปรารถนาเพื่อจะทิ้งรางนี้
นิพพาน ขาแตพระมหาวีระผูท ําที่สุดทุกข เปนผูนํา
ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตแกหมอมฉันเถิด ขอได
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โปรดทรงเหยียดออกซึ่งพระยุคลบาท อันเกลื่อน
กลนไปดวยลายจักร และธงอันละเอียดออนเหมือน
กับดอกบัวเถิด หมอมฉันจะถวายบังคมพระยุคลบาทนัน้ จะขอทําความรักเยี่ยงโอรสแดพระองค
ขาแตพระองคผูทรงเปนผูนํา ขอพระองคโปรดทรง
แสดงพระวรกาย ทําพระสรีระที่สุกปลั่งดังกองทอง
ใหเปนเหตุปรากฏ หมอมฉันจึงจะเขาสูปรินิพพาน
พระเจาขา.
พระชินพุทธเจา ก็ไดทรงแสดงพระวรกาย ที่
ประกอบดวยพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ
ประดับดวยพระรัศมี อันงามเหมือนดวงอาทิตยสอง
แสงออน ๆ ในยามสนธยา กะพระมาตุจฉาเจา
ลําดับนั้น พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ไดซบพระเศียร
ลงแทบพื้นพระบาทอันเปนประกาย คลายดอกบัวบาน
มีพระรัศมีงามดังดวงอาทิตยทอแสงออน ๆ พระนาง
ไดกราบทูลวา หมอมฉันขอนอมนมัสการ พระผูเปน
อาทิตยวงศจอมนรชน ผูทรงเปนธงไชยแหงอาทิตยวงศ หมอมฉันมรณะเปนครั้งสุดทาย หมอมฉันจะไม
ไดเห็นพระองคอีก ขาแตพระองคผูเลิศแหงโลก
ธรรมดาสตรีทั้งหลาย ลวนแกกอโทษทุกอยางแลวก็
พากันตายไป ถาโทษไร ๆ ของหมอมฉันมีอยู ก็ขอ
พระองคไดโปรดกรุณา อดโทษแกหมอมฉันดวยเถิด
อนึ่ง หมอมฉันไดทูลซ้ํา ๆ ซาก ๆ ใหสตรีทั้งหลาย
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ไดบวช ขาแตพระนราสภ ถาโทษของหมอมฉันใน
ขอนี้มีอยู ขอไดโปรดทรงอดโทษนั้นดวยเถิด ขาแต
พระมหาวีระ ทรงไวซึ่งการอดโทษ ภิกษุณีทั้ง
หลายอันหมอมฉันสั่งสอนแลว ตามที่พระองคทรง
อนุญาต ถาในขอนัน้ มีการแนะนํายาก ขอไดโปรด
ทรงอดโทษขอนั้นดวยเถิด.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนโคตมี
ผูประดับไปดวยคุณ โทษที่จะพึงอดยังจะมีอะไรใน
เมื่อบอกกลาวเสีย เมื่อทานจะไปนิพพาน ตถาคตจัก
กลาวอะไรแกทานใหมากไปเลา เมื่อภิกษุสงฆของ
ตถาคตบริสุทธิ์ไมบกพรอง ทานจะออกไปเสียจากโลก
นี้ก็ควร เหมือนเพราะเปนในเวลาที่ยังมีแสงสวาง
ของอาทิตยที่อัสดงคตแลว รอยในดวงจันทรก็ออกไป
ฉะนั้น ภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีพากันทําประทักษิณพระชินะพุทธเจาผูเลิศ พระองคเหมือนหมูดาวที่ติดตามดวงจันทร เวียนขวาภูเขา
สิเนรุฉะนั้น หมอบลงแทบพระบาทแลว ยืนจองดู
พระพักตรของพระพุทะเจากราบทูลวา จักษุของหมอม
ฉันทั้งหลาย ไมเคยอิ่มดวยการเห็นพระองค โสตของ
หมอมฉันทั้งหลาย ไมเคยอิ่มดวยภาษิตของพระองค
จิตของหมอมฉันทั้งหลายดวงเดียวเทานั้น อิ่มดวยรส
แหงธรรมของพระองค ขาแตพระผูเปนจอมนรชน
เมื่อพระองคบันลืออยูในบริษัท กําจัดเสียซึ่งทิฏฐิและ
มานะ ชนเหลาใดเห็นพระพักตรของพระองค ชน
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เหลานัน้ ชื่อวาเปนผูมีบุญ ขาแตพระองคผูทรงพระคุณ
ชนเหลาใดประณตนอมพระยุคลบาทของพระองคซึ่งมี
พระองคุลียาว มีพระนขาแดงงดงาม มีสนพระบาท
ยาว แมชนเลานั้น ก็ชื่อวาเปนผูมีบุญ.
ขาแตพระนโรดม ชนเหลาใดไดสดับพระดํารัส
ของพระองคอันไพเราะนาปลื้มใจ กําจัดโทษเปน
ประโยชนเกื้อกูลชนเหลานั้นก็ชื่อวาเปนผูมีบุญ ขาแต
พระมหาวีระ หมอมฉันเอาใจใสการบูชาพระบาทของ
พระองค ขามพนทางกันดารคือสงสารได ดวยพระสุนทรกถาของพระองคผูทรงศิริจึงชื่อวาเปนผูมีบุญ
ลําดับนัน้ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรี ผูมีวัตรอันงาม
ประกาศในหมูพระภิกษุสงฆแลวไหวพระราหุล พระ
อานนทและพระนันทะ และไดตรัสดังนี้วา ลูกเอย แม
เบื่อหนายในรางกายซึ่งเสมอดวยที่อยูของอสรพิษเปน
ที่พักของโรค เปนเรือนรางของทุกข เปนที่โคจรของ
ชราและมรณะ อาเกียรณไปดวยมลทินโทษตางๆ
ตองอาศัยผูอื่น ปราศจากเรี่ยวแรง ดวยเหตุนั้น แมจึง
ปรารถนาจะนิพพานเสีย ลูกเอย พอจงเขาใจแมเถิด
พระนันทเถระและพระราหุลผูน ารัก เปนผูปราศจาก
ความโศก ไมมีอาสวะ ตั้งมั่นไมหวั่นไหว มีปญญามี
ความเพียรก็ไดคิดถึงธรรมดาวา นาติโลก ทีป่ จจัยปรุง
แตง ปราศจากแกนสารเปรียบดวยตนกลวย เชนเดียว
กับมายากลและพยัพแดด นอกจากนี้ยังไมมั่นคง พระ-
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ปชาบดีโคตมีเถรี พระมาตุจฉาของพระชินพุทธเจา
พระองคนี้เปนผูเลี้ยงดูพระพุทธเจาก็ตองถึงมรณะ ซึ่ง
ไมเที่ยงเปนสังขตธรรมทุกอยางในที่ใด ก็ครัง้ นั้นทาน
พระอานนทพุทธอนุชา ซึ่งเปนคนสนิทของพระชินพุทธเจายังเปนพระเสขบุคคลอยู ทานหลั่งน้าํ ตารองไห
คร่ําครวญอยางนาสงสาร ณ ที่นั้นวา พระโคตมีเถรี
ตรัสอยูห ลัด ๆ ก็เสด็จไปนิพพานไมนานเลย แมพระพุทธเจาก็คงเสด็จไปนิพพานแนนอน เปรียบเหมือน
ไฟที่หมดเชื้อแลวฉะนั้น พระโคตมีเถรีไดตรัสกะทาน
พระอานนทผูมีสุตะคือปริยัติอันล้ําลึกดังสาคร[พหูสูต]
เอาใจใสในการอุปฏฐากพระพุทธเจาซึ่งพร่ํารําพัน
อยูดังกลาวมาวา ลูกเอย เมื่อกาลนาราเริงปรากฏขึ้น
แลว พอไมควรที่จะเศราโศกถึงการตายของแม การ
นิพพานของแมใกลเขามาแลวลูกเอย พระศาสดา พอ
ไดทูลเชื้อเชิญแลวจึงไดทรงอนุญาตใหแมบวช ลูกเอย
พออยาเสียใจไปเลยความยากลําบากของพอมีผล ก็บท
ใดอาจารยฝายเดียรถียเกา ๆ ไมเห็น บทนั้นเด็กหญิงซึ่ง
มีอายุ ๗ ขวบก็รูแจงประจักษแลว พอจงรักษาพระพุทธศาสนาไว แมเห็นพอครั้งนี้เปนครั้งสุดทายบุคคล
ไปในทิศใดแลวไมปรากฏ แมก็จะไปในทิศนั้นนะลูก
ในกาลบางคราวพระนายกผูเลิศในโลกกําลังทรงแสดง
ธรรมอยูทรงไอแลว ครั้งนั้นแมเกิดสงสารกลาววาจา
ถวายพระพรวา ขาแตพระมหาวีระ ขอพระองคจงมี
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พระชนมอยูนาน ๆ ขาแตพระมหามุนี ขอพระองคจง
ดํารงพระชนมอยูตลอดกัป เพื่อความเกื้อกูลและประโยชนแกโลกทั้งปวงเถิด ขออยาใหพระองคทรงพระ
ชราและปรินิพพานเลย พระพุทธเจาพระองคนั้นได
ตรัสกะแมผูกราบทูลเชนนั้นอยางนี้วา ดูกอนโคตมี
พระพุทธเจาทั้งหลายมิใชบุคคลจะพึงไหวเหมือนอยาง
ที่เธอไหวอยูดอก แมไดทูลถามวา ก็แลดวยประการไร
เลา พระพุทธเจาจึงชื่อวาอันบุคคลไมพึงไหว พระองค
อันหมอมฉันทูลถามแลวโปรดตรัสบอกเหตุนั้นแก
หมอมฉันเถิด พระองคตรัสตอบวา เธอจงดูพระสาวก
ทั้งหลายผูปรารภความเพียร ใจเด็ดเดี่ยว มีความบาก
บั่นมั่นคงเปนนิตยพรอมเพรียงกัน นี้เปนการไหวพระ
พุทธเจาทั้งหลาย ตอแตนั้นแมก็ไปสํานักภิกษุณีอยูผู
เดียว ก็คิดไดวา พระนาถะผูถึงที่สุดแหงไตรภพทรง
ปองกันบริษัทที่สามัคคีกัน เอาเถิด แมจักปรินิพพาน
เสีย ขออยาไดเห็นความวิบัตินั้นเลย แมครัน้ คิดดังนั้น
แลวไดไปเฝาพระพุทธเจา พระผูเปนฤษีพระองคที่
แลวไดกราบทูลถึงกาลเปนที่ปรินิพพานกะพระผูนํา
พิเศษ ลําดับนั้นพระองคไดทรงอนุญาตวา จงรูกาลเอา
เองเถิดโคตมี แมเผากิเลสทั้งหลายแลว ถอนภพทั้งปวง
ขึ้นไดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกไดเหมือนชางพังตัดเชือก
แลว เปนผูไมมีอาสวะอยู การที่แมมาในสํานักของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดเปนการมาดีแลวหนอ วิชชา
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๓ แมกบ็ รรลุแลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา
แมไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้คือปฏิสัมภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ แมทําใหแจงแลว คําสอน
ของพระพุทธเจา แมไดทําเสร็จแลว.
พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสวา ดูกอนโคตมี
คนพาลเหลาใดสงสัยในการตรัสรูธรรมของสัตวทั้ง
หลาย เธอจงแสดงอิทธิฤทธิ์เพื่อใหคนพาลเหลานั้น
ละทิฏฐิเสีย ครั้งนัน้ พระมหาปชาบดีโคตมีเถรีถวาย
บังคมพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว เหาะขึ้นไปสูอัมพร
แสดงฤทธิ์เปนอันมากตามพระพุทธานุญาต คือองค
เดียวเปนหลายองคก็ได หลายองคเปนองคเดียวก็ได
ทําใหปรากฏก็ได ทําใหหายไปก็ได ทะลุฝากําแพง
ภูเขาไปไดไมติดขัดเหมือนไปในที่วางก็ได ผุดขึ้น
ดําลงแมในแผนดินเหมือนในน้ําก็ได เดินบนน้ํา ไม
แตกเหมือนเดินบนแผนดินก็ได เหาะไปในอากาศ
เหมือนนกก็ได ใชอํานาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได ทําภูเขาสิเนรุใหเปนคัน พลิกมหาปฐพีพรอม
ดวยรากทําใหเปนตัวรม กั้นรมเดินจงกรมในอากาศ
ทําโลกใหเปนควันประหนึ่งเวลาอาทิตย ๖ ดวง อุทัย
ขึ้น และทําโลกนั้นใหเกลื่อนดวยพวงดอกไมตาขาย
เหมือนคลองพวงดอกไมไวยอดเขายุคนธร เอาพระหัตถขางเดียวกําภูเขามุจลินท ภูเขาสิเนรุ ไวในระหวางมูลนทีทั้งหมด เหมือนดังกําเมล็ดพันธุผักกาด
เอาปลายนิ้วมือบังดวงอาทิตยพรอมทั้งดวงจันทรไว
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ทัดทรงดวงจันทรดวงอาทิตยไวพันดวง เหมือนทัด
ทรงพวงมาลัยฉะนั้น แบกน้ําในสาครทั้ง ๔ ไวไดดวย
ฝาพระหัตขางเดียว บันดาลฝนตกหาใหญมอี าการ
ปานประหนึ่งหลั่งน้าํ เหนื่อยอดเขายุคนธร พระเถรี
นั้น เนรมิตเปนพระเจาจักรพรรดิพรอมดวยบริษัท ณ
พื้นนภากาศ แสดงใหเปนครุฑ คชสาร ราชสีห
ตางบันลือเสียงกึกกองอยู องคเดียวเนรมิตใหเปนคณะ
ภิกษุณนี ับไมถวน แลวก็อันตรธานกลับเปนองคเดียว
กราบทูลพระมหามุนีวา ขาแตพระมหาวีระผูมีพระจักษุพระมาตุจฉาของพระองคเปนผูทําตามคําสอนของ
พระองค บรรลุประโยชนของตนโดยลําดับแลว ขอ
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองค พระเถรีนั้นครั้น
แสดงฤทธิ์ตาง ๆ แลว ลงจากพื้นนภากาศถวายบังคม
พระผูสอ งโลกแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวน
ขางหนึง่ กราบทูลวา ขาแตพระมหามุนี ผูน ําโลก
หมอมฉันมีอายุได ๑๒๐ ปนับแตเกิด เพียงเทานี้ก็พอ
แลว หมอมฉันจักขอทูลลานิพพาน.
ครัง้ นั้น บริษทั ทั้งหมดนั้นตางพิศวงยิ่งนักจึง
ไดพากันกระทําอัญชลีถามวา ขาแตพระแมเจาเปน
อยางไรพระแมเจา จึงบากบั่นแสดงฤทธิ์ที่ไมมีอะไร
เทียบได พระมหาปชาบดีเถรีไดกลาวบุรพจรรยา
ของพระองคดังตอไปนี้วา
ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไปพระชินพุทธเจาพระ
นามวาปทุมุตตระ ผูมีจักษุในธรรมทั้งปวง เปนผูนํา
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ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลวครั้งนั้น ขาพเจาเกิดในตระกูล
อํามาตย ซึ่งสมบูรณดวยเครื่องอุปการะทุกสิ่ง มั่งคั่ง
รุงเรือง ร่ํารวย ในกรุงหังสวดี บางครั้งขาพเจา
พรอมดวยบิดานําหนาหมูทาสีมบี ริวารมาก เขาไปเฝา
พระนราสภพระองคนั้น ไดเห็นพระชินพุทธเจา
ผูปานดังทาววาสวะ ยังฝนคือธรรมใหตกอยู เปน
ไมมีอาสวะเกลื่อนกลนไปดวยระเบียบแหงรัศมี เชน
กับดวงอาทิตยในสรทกาลแลว ทําจิตใหเลื่อมใส และ
สดับสุภาษิตของพระองค เห็นพระผูนํานรชนทรง
สถาปนานางภิกษุณีผูเปนพระมาตุจฉาไวในตําแหนง
เอตทัคคะ จึงถวายปจจัยเปนอันมากเปนมหาทานแด
พระผูเลิศกวานรชนผูคงที่พระองคนั้น พรอมทั้งพระ
สงฆตลอด ๗ วัน แลวไดหมอบลงแทบพระบาทมุง
ปรารถนาตําแหนงนั้น. ลําดับนั้น พระผูเปนฤาษี
พระองคที่ ๗ ไดตรัสในบริษัทใหญวา สตรีใดไดนิมนต
พระผูนาํ โลกพรอมดวยพระสงฆ ใหฉันตลอด ๗ วัน
เราจักพยากรณีสตรีนั้น ทานทั้งหลายจงฟงเรากลาวไว
ใหดี ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป พระศาสดาพระนาม
วาโคดม ซึ่งทรงสมภพในวงศพระเจาโอกกากราชจัก
เปนศาสดาในโลก สตรีผูนั้น จักไดเปนธรรมทายาท
ของพระศาสดาพระองคนั้น จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต จักไดเปนสาวิกาของพระศาสดามีนามวาโคตมี
จักไดเปนพระมาตุจฉาบํารุงเลี้ยงชีวิตของพระพุทธเจา
พระองคนั้น จักไดความเปนเลิศของภิกษุณีทั้งหลาย
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ฝายผูรรู าตรีนานครั้งนั้น ขาพเจาไดสดับพุทธพยากรณนนั้ แลว มีใจปราโมทยบํารุงพระชินพุทธเจาดวย
ปจจัยทัง้ หลายตราบเทาสิ้นชีวิต ตอจากนั้น ขาพเจา
ไดทํากาลกิริยา ไปบังเกิดในพวกเทพเหลาดาวดึงส
ผูซึ่งใหสําเร็จสิ่งนาใครไดทุกประการ ลวงล้าํ ทวยเทพ
อื่นๆ ดวยองค ๑๐ ประการ คือดวยรูป เสียง กลิ่น
รส ผัสสะ อายุ วรรณะ สุข ยศและรุงเรืองล้าํ ทวยเทพ
อื่น ๆ ดวยอธิปไตยความเปนใหญ ขาพเจาไดเปนพระ
มเหสีผนู าเอ็นดูของทาวอมรินทรในสวรรคชนั้ ดาว
ดึงสนั้น ก็ขาพเจาทองเที่ยวอยูในสงสารเปนผูอันพายุ
คือกรรมพัดพาไปเกิดในตําบลบานของทาสในอาณา
เขตของพระเจากาสี ครั้งนั้นทาส ๕๐๐ ถวนอาศัยอยู
ในบานนั้น ขาพเจาไดเปนภรรยาของหัวหนาทาสใน
ตําบลบานนั้น พระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐ องค ไดเขา
ไปบานเพื่อบิณฑบาต ขาพเจากับญาติทุกคน เห็น
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นก็มีความยินดีชวยกันสราง
กุฏิ ๕๐๐ หลัง อุปฏ ฐากอยู ๔ เดือนแลวถวายไตรจีวร
ขาพเจากับสามีก็พากันทองเที่ยวไป จุติจากนั้นขาพเจา
พรอมกับสามีก็ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส บัดนี้ภพสุด
ทายขาพเจาเกิดในกรุงเทวทหะ พระชนกของขาพเจา
พระนามวา อัญชนศากยะ พระชนนีของขาพเจา
พระนามวาสุลักขณา ตอมาขาพเจาไดไปพระราชนิเวศนของพระเจาสุทโธทนะในกรุงกบิลพัสดุ สตรี
นอกนัน้ เกิดในตระกูลศากยะ แลวก็ไปเรือนของพวก
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เจาศากยะดวยกัน แตขาพเจาประเสริฐกวาสตรีทุกคน
ไดเปนผูบํารุงเลี้ยงพระชินพุทธเจา พระโอรสของ
ขาพเจาเสด็จออกมหาภิเนษกรมณแลวไดเปนพระ
พุทธเจา เปนผูนําพิเศษ ภายหลังขาพเจาพรอมดวย
เจาสากิยานี ๕๐๐ จึงไดบวช แลวก็ไดประสบสันติสุข
พรอมดวยเจาสากิยานีผูเปนบัณฑิต สามีของขาพเจา
ที่ไดทําบุญรวมกันมาแตชาติกอนในครั้งนั้น เปนผูทํา
มหาสมัยประชุมใหญอันพระสุคตทรงอนุเคราะหแลว
ก็พากันบรรลุพระอรหัต.
ภิกษุณีทั้งหลาย นอกจากพระมหาปชาบดีเถรี
นั้นไดพากันเหาะขึ้นสูนภากาศ เปนผูประกอบดวย
มหิทธิฤทธิ์รุงโรจนเหมือนดวงดาวทั้งหลาย อันโคจร
เปนกลุม กันไป ครัง้ นั้นภิกษุณีเหลานั้นไดแสดงฤทธิ์มิ
ใชนอยเหมือนนายชางทองผูชํานาญการทําทอง แสดง
เครื่องประดับหลากชนิด ฉะนั้น.
ในครั้งนั้น ภิกษุณีเหลานัน้ แสดงปาฏิหาริยได
วิจิตรหลายอยาง ทําพระมุนีผูเปนพระศาสดาผูประเสริฐ พรอมทั้งบริษัทใหชอบใจแลว ไดพากันลง
จากนภากาศถวายบังคมพระศาสดาพระผูเปนฤษีพระองคที่ ๗ อันพระศาสดาผูเปนยอดของนรชนทรงอนุญาตแลวจึงไดนั่ง ณ สถานที่อนั สมควร แลวไดกราบ
ทูลวา ขาแตพระมหาวีระ โอหนอพระโคตมีเถรี เปน
ผูอนุเคราะหขาพระองคทุก ๆ คน พวกขาพระองคอัน
บุญบารมีของพระองคอบรมแลว จึงพากันบรรลุธรรม
เปนที่สนิ้ อาสวะ ขาพระองคทั้งหลายเผากิเลสไดแลว
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ถอนภพทั้งปวงไดแลว ตัดกิเลสเครื่องผูกเหมือนชาง
ตัดเชือกแลว เปนผูไ มมีอาสวะอยู. การที่ขาพระองค
ทั้งหลายมาในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด
เปนการมาดีแลวหนอ วิชชา ๓ พวกขาพระองคบรรลุ
แลวโดยลําดับ คําสอนของพระพุทธเจา พวกขาพระองคก็ไดทําเสร็จแลว คุณวิเศษเหลานี้คือ ปฏิสัมภิทา
๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพระองคทั้งหลายทํา
ใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจาอันขาพระองค
ทั้งหลายไดทําเสร็จแลว ขาพระองคทั้งหลายมีความ
ชํานาญในฤทธิ์และทิพโสตธาตุ ขาแตพระมหามุนี
ขาพระองคทั้งหลายชํานาญเจโตปริยญาณ รูปุพเพนิวาสญาณชําระทิพยจักษุไดแลว สิ้นอาสวะหมดแลว
บัดนี้ภพใหมไมมี ขาแตพระมหาวีระ ขาพระองคทั้ง
หลายมีญาณในอรรถธรรมนิรุตติและปฏิภาณ ญาณนั้น
เกิดที่สาํ นักของพระองค ขาแตพระมหามุนผี ูทรงเปน
ผูนํา พระองคเปนผูอันขาพระองคทั้งหลายผูมีเมตตา
จิต บํารุงแลว ขอพระองคโปรดทรงอนุญาตใหขาพระองคทั้งหมดนิพพานเถิด.
พระชินพุทธเจาตรัสวา เธอทั้งหลายเมื่อพูด
อยางนีว้ า จักนิพพาน ตถาคตจักไปวาอะไร ก็บัดนี้
เธอทั้งหลายจงสําคัญกาลเวลาของเธอเอาเองเถิด.
ครั้งนั้น ภิกษุเหลานั้นมีพระปชาบดีโคตมี
เถรีเปนตน ถวายบังคมพระชินพุทธเจาแลวไดพากัน
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ลุกจากที่นั่งนั้นมา พระธีรเจาผูนําเลิศของโลกพรอม
ดวยหมูช นเปนอันมาก ไดเสด็จไปสงพระมาตุจฉาจน
ถึงซุมประตู.
ครั้งนั้นพระปชาบดีโคตมีเถรีพรอมดวยภิกษุณี
ทั้งหมด ไดพากันหมอบลงแทบพระยุคลบาทของพระ
ศาสดาผูเปนพงศพันธุ ของโลกกราบทูลวา นี้เปน
การถวายบังคมพระยุคลบาทครั้งสุดทายของหมอมฉัน
การไดเห็นพระองคผูเปนนาถะของโลกครั้งนี้ ก็เปน
ครั้งสุดทาย หมอมฉันจักไมไดเห็นพระพักตรของ
พระองคซึ่งมีอาการดุจอมตะอีก ขาแตพระมหาวีระ
ผูเลิศของโลก การถวายบังคมของหมอมฉันจักไม
สัมผัสพระยุคลบาทของพระองค ซึ่งละเอียดออนดี
วันนี้หมอมฉันจะนิพพาน.
พระศาสดาตรัสวา ประโยชนอะไรของเธอ
ดวยรูปนี้ในปจจุบัน รูปนี้ลวนปจจัยปรุงแตง ไมนา
ยินดีเปนของต่ําทราม. พระมหาปชาบดีเถรีพรอมดวย
ภิกษุณีเหลานั้น ไปสํานักของภิกษุณีของตนแลว นั่ง
พับเพียบบนอาสนะอันประเสริฐ.
ครั้งนั้น อุบาสิกาทั้งหลายในพระนครนั้นผูมี
ความเคารพรักในพุทธศาสนา ไดสดับประพฤติเหตุ
ของพระเถรี ก็พากันเขาไปหา นมัสการแทบบาทมูล
เอากรขอนอุระประเทศรองไหคร่ําครวญอยางนาสงสาร เต็มกลั้นดวยความโศกเศรา ก็ลมลงที่พนื้ พสุธา
ดุจเถาวัลยรากขาดฉะนั้น พากันรําพันวา ขาแตพระ
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แมเจา ผูเปนนาถะใหที่พึ่งแกขาพเจาทั้งหลาย พระแม
เจาอยาละทิ้งขาพเจาทั้งหลายไปสูนิพพานเลย ขาพเจา
ทุกคนขอซบเกลาออนวอน. พระมหาปชาบดีเถรีลูบ
ศีรษะของอุบาสิกา ผูมีศรัทธา มีปญญาซึ่งเปนหัวหนา
ของอุบาสิกาเหลานั้นกลาวดังนี้วา ลูกเอย ความโศก
สลด ซึง่ ตกอยูในบวงแหงมารไมควรเลย สังขตธรรม
ทั้งปวงลวนไมเที่ยง การพลัดพรากกันเปนที่สุด หวั่น
ไหวไปมา. ตอแตนั้น พระเถรี ก็สละอุบาสิกา
เหลานัน้ เขาปฐมฌาน ทุติยฌาน ตติยฌาน และ
จตุตถฌาน แลวเขาอากาสานัญจายตนฌาน วิญญาณัญจายตนฌาน อากิญจัญญายตนฌาน และเนวสัญญานาสัญญายตนฌานตามลําดับแลว พระปชาบดี
โคตมีเถรีก็เขาฌานทั้งหลายใดยปฏิโลมแลว ก็เขา
ปฐมฌานไปตราบเทาถึงจตุตถฌาน ออกจากจตุตถฌานนัน้ แลวก็ดับ เหมือนเปลวประทีปที่ปราศจากเชื้อ
แลวดับไปฉะนั้น ไดเกิดแผนดินไหวใหญ สายฟาก็
ตกลงจากนภากาศ กลองทิพยก็บันลือลั่นขึ้นเอง ทวยเทพพากันคร่ําครวญ และฝนดอกไมก็ตกจากอากาศ
ลงยังพืน้ แผนดิน แมขุนเขาเมรุราชก็กัมปนาทหวั่น
ไหวเหมอนนักฟอนรําในทามกลางเวทีฟอนรํา ฉะนั้น
สาครก็ปนปวนตีฟองคะนองเพราะความโศก ทวยเทพ
นาค อสูรและพรหมตางก็พากันสลดใจ กลาวขึ้นใน
ทันใดนัน้ เองวา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ เหมือน
อยางพระมหาปชาบดีโคตมีเถรีนี้ ถึงความยอยยับไป
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แลว และพระเถรีทั้งหลาย ผูทําตามคําสอนของพระ
ศาสดา ซึ่งแวดลอมพระนางมหาปชาบดีโคตมีเถรีนี้ก็
พากันปรินิพพาน เหมือนเปลวประทีปหมดเชื้อฉะนั้น
โอ ความพบกัน ก็มีความพลัดพรากกันเปนที่สุด
โอ สิ่งที่ปจจัยปรุงแตงลวนแตไมเที่ยง โอ ชีวิต
มีความหายสูญเปนที่สุด ความพิไรรําพัน ไดมีแลว
ดวยประการฉะนี้.
ในลําดับนั้นเทวดาและพรหม ตางก็ทําความ
ประพฤติตามโลกธรรมตามสมควรแกกาลแลว เขา
ไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา พระผูเปนยอดฤษี พระ
องคที่ ๗.
ครั้งนั้น พระศาสดาไดตรัสเรียกทานพระอานนทผพู หูสูตมาสั่งวา อานนท เธอจงไปประกาศ
ใหภิกษุทั้งหลาย ทราบถึงการนิพพานของพระมารดา
เวลานัน้ ทานพระอานนทผูราเริง ก็ไรความราเริงมี
ดวงตาเต็มไปดวยน้ําตา ไดกลาวดวยเสียงรองไหวา
ขอภิกษุทั้งหลายผูเปนโอรสของพระสุคต ซึ่งอยูใน
ทิศตะวันออก ทิศใต ทิศตะวันตก และทิศเหนือ
จงมาประชุมกัน ภิกษุณีผูทําพระสรีระสุดทายของ
พระมุนใี หเติบโตดวยน้ํามัน มีนามวาพระปชาบดี
โคตมีเถรีนิพพานถึงความสงบเหมือนดวงดาวทั้งหลาย
เมื่อดวงอาทิตยอุทัยฉะนั้น พระเถรีตั้งบัญญัติทําให
รูกันทั่วไปวา เปนพระพุทธมารดา นิพพานแลวใน
ที่ใด ถึงคนมี ๕ ตาก็แลไมเห็น ในที่นั้นพระผูมีพระ
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ภาคเจา ซึ่งเปนผูนํา ทรงเห็นได ขอพระโอรสของ
พระสุคตผูมีความเชื่อในพระสุคต หรือเปนศิษยของ
พระมหามุนี จงทําสักการะแดพระพุทธมารดาเถิด
ภิกษุทั้งหลายถึงอยูไกล ไดฟงคําประกาศนั้นแลวก็รีบ
มา บางพวกมาดวยพุทธานุภาพ บางพวกที่ฉลาดใน
ฤทธิ์กม็ าดวยฤทธิ์ ตางชวยกันยกเอาเตียงที่พระโคตมี
เถรีหลับขึ้นไวในเรือนยอด [เมรุ] อันประเสริฐ นา
รื่นรมย ทําดวยทองลวนๆ งดงาม ทาวโลกบาลทั้ง
สี่เอาบาเขารองรับเรือนยอด ทวยเทพที่เหลือมีทาว
สักกะเปนตนเขาชวยรับเรือนยอด ก็เรือนยอดทั้งหมด
มี ๕๐๐ หลัง แทจริงวิสสกรรมเทพบุตรเนรมิตมีสี
เหมือนดวงอาทิตยในสรทกาล ทวยเทพทั้งหลายได
แบกภิกษุณีทุกๆ รูปที่นอนอยูบนเตียงแลว นําเอา
ออกไปตามลําดับ พื้นนภากาศถูกเอาเพดานบังไวทั่ว
ดวงจันทร ดวงอาทิตยพรอมทั้งดวงดาวซึ่งสําเร็จดวย
ทองไดถูกติดประดับไวที่เพดานนั้น ธงปฏากไดถูกยก
ขึ้นไวเปนอันมาก จิตกาธารทัง้ หลายมีดอกไมเปน
เครื่องปกคลุม ดอกบัวที่เกิดขึ้นในอากาศเอาปลายลง
ดอกไมผุดขึ้นจากแผนดิน ดวงจันทรและดวงอาทิตย
คนมองดูเห็นได และดาวทั้งหลายสองแสงระยิบระยับ
อนึ่ง ดวงอาทิตยถึงจะโคจรไปในเวลาเที่ยง ก็ไมทํา
ใคร ๆ ใหรอน เหมือนดวงจันทร ทวยเทพทั้งหลาย
พากันบูชาดวยของทิพยคือของหอมและดอกไมที่หอม
ตระหลบ และการฟอนรําขับรองดีดสีตีเปา พวกนาค
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อสูรและพรหม ตางก็พากันบูชาพระพุทธมารดาผูนิพพานแลว กําลังถูกเขานําออกไปตามสติกําลัง ภิกษุณี
ทั้งหลาย ผูเปนโอรสของพระสุคต ซึ่งนิพพานแลว
ทั้งหมด เชิญไปขางหนา พระปชาบดีโคตมีเถรี
พุทธมารดา ผูอันเทวดาและมนุษยสักการะเชิญเอาไป
ขางหลัง เทวดา มนุษย พรอมดวย นาค อสูรและ
พรหมไปขางหนา ขางหลังพระพุทธเจาพรอมดวย
พระสาวกเสด็จไปเพื่อบูชาพระมารดา การปรินิพพาน
ของพระพุทธเจาหาไดเปนเชนนี้ไม การปรินิพพาน
ของพระปชาบดีโคตมีเถรี อัศจรรยยิ่งนัก ในเวลา
พระพุทธเจาเสด็จนิพพาน ไมมีพระพุทธเจาและภิกษุ
ทั้งหลาย มีพระสารีบุตรเปนตน เหมือนในเวลา
พรูปชาบดีโคตมีเถรีนิพพาน ซึง่ มีพระพุทธเจาและ
ภิกษุทั้งหลายมีพระสารีบุตรเปนตน ชนทั้งหลายชวย
กันทําจิตกาธารซึ่งสําเร็จดวยของหอมลวนและเกลื่อน
ไปดวยจุรณแหงเครือ่ งหอม แลวเผาภิกษุณีเหลานั้น
บนจิตกาธารนั้น สวนแหงสรีระนอกนั้นถูกไฟไหมสิ้น
เหลือแตอัฐิ ในเวลานั้น ทานพระอานนทไดกลาว
วาจาอันใหเกิดความสังเวชวา พระปชาบดีโคตมีเถรี
เขานิพพานแลว พระสรีระของพระเถรีก็ถูกเผาแลว
การนิพานของพระพุทะเจานาสังเกต อีกไมนานก็
คงจักมี ตอจากนั้น ทานพระอานนทอันพระพุทธเจา
ทรงตักเตือนทาน ไดนอมพระธาตุของพระปชาบดีโคตมีเถรี ซึ่งอยูในบาตรของพระเถรีเขามาถวายแด
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พระโลกนาถพระผูมีพระภาคเจาพระผูเปนฤษีพระองค
ที่ ๗ ไดประคองพระธาตุเหลานั้นดวยฝาพระหัตถแลว
ตรัสวา เพราะสังขารเปนสภาพไมเที่ยง โคตมีผูเปน
ใหญกวาหมูภิกษุณียงั ตองนิพพาน เหมือนลําตนของ
ตนไมใหญที่มีแกนยืนตนอยู ถึงจะใหญโตก็ตองผุพัง
ไปฉะนัน้ ดูเอาเถิดอานนท พระพุทธมารดาแม
นิพพานแลวเหลือแตเพียงสรีระ ก็ไมมีความเศราโศก
ปริเทวนาการ.
ทานพระอานนททูลวา นาอัศจรรยจริงหนอ
พระมารดาของขาพระองค แมนิพพานแลวเหลือแต
เพียงสรีระ ก็ไมมคี วามโศกปริเทวนาการ.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา โคตมี ขามสาครคือ
สงสารไปแลว ละเวนเหตุอันทําใหเดือดรอนไดแลว
เปนผูเยือกเย็นดับสนิทดีแลว อันผูอื่นไมควรเศราโศก
ถึง โคตมีเปนบัณฑิต มีปญญามากและมีปญ
 ญากวาง
ขวาง ทั้งเปนผูรูราตรีนานกวาภิกษุณีทั้งหลาย ดูกอน
ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงทรงจําไวอยางนี้เถิด โคตมี
เปนผูชาํ นาญในฤทธิ์ ทิพโสตธาตุ และมีความชํานาญ
ในเจโตปริยญาณ รูทั่วถึงปุพเพนิวาสญาณ ชําระ
ทิพยจักษุใหหมดจด สิ้นอาสวะหมดแลว บัดนี้ภพ
ใหมไมมี ญาณในอรรถะ ธรรมะ นิรุตติและปฏิภาณ
บริสุทธิ์ เพราะฉะนั้นจึงไมควรจะเศราโศกถึงโคตมี
นั้น คติของไฟที่ลุกโพลง ถูกแผนเหล็กทับแลวดับไป
โดยลําดับ ใคร ๆ ก็รูไมไดฉันใด คติของทานที่หลุด
พนจากกิเลสโดยชอบแลว ขามพนโอฆะคือพันธะทาง
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กามบรรลุอจลบท บทที่ไมหวั่นไหวแลว ก็ไมมีใครจะรู
ไดฉันนั้น เพราะฉะนั้น เธอทั้งหลายจงมีตนเปนที่พึ่ง
มีสติปฏฐานเปนทางดําเนินเถิด เธอทั้งหลายอบรม
โพชฌงค ๗ ประการแลว จักทําที่สุดแหงทุกขได.
ทราบวา พระมหาปชาบดีโคตมีภิกษุณีไดตรัสคาถาเหลานี้ ดวยประ
การฉะนี้แล.
จบ อรรถกถามหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา
๗. คุตตาเถรีคาถา
[๔๕๗] พระผูมีพระภาคเจา ทรงประทานโอวาทโปรดขาพเจาวา
ดูกอนคุตตา การละบุตร สมบัติและของรักออก
บวช เพื่อประโยชนแกนิพพานอันใด เธอจงพอกพูน
นิพพานอันนั้นเนือง ๆ เถิด เธออยาตกอยูในอํานาจ
จิตนะ สัตวทั้งหลาย ผูไมรแู จง ถูกจิตลวงแลว พา
กันทองเที่ยวไปสูชาติสงสารนี้ใชนอย ก็ไมรู.
ดูกอนภิกษุณี เธอจงละขาดสังโยชนอันเปน
สวนเบือ้ งต่ําเหลานี้ คือ กามฉันทะ พยาบาท สักกายทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส และวิจิกิจฉา เปนที่ครบ ๕
เธออยา สีลัพพตมาสูกามอีกนะ เธอจงละเวนราคะ มานะ
อวิชชา อุทธัจจะ และตัดสังโยชนทั้งหลายเสียแลว ก็
จักทําที่สุดทุกขได เธอทําชาติสงสารใหสิ้นไปแลว
กําหนดรูภพใหม หมดความทะยานอยาก จักเปนผูสงบ
ระงับ เที่ยวไปในปจจุบัน.
จบคุตตาเถรีคาถา
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๗. อรรถกถาคุตตาเถรีคาถา
คาถาวา คุตฺเต ยทตฺถ ปพฺพชฺชา ดังนี้เปนตน เปนคาถาของ
พระคุตตาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สะสมกุศล ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ รวบรวมธรรมเครื่อง
ปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ มีกุศลมูลแกกลาแลว ทองเที่ยวไปในสุคติเทานั้น
ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บงั เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล กรุงสาวัตถีนี้ นาง
ไดมีชื่อวา คุตตา. คุตตานั้น รูเดียงสาแลว ถูกอุปนิสัยสมบัติคอยตักเตือนอยู
เกลียดการอยูครองเรือน ขออนุญาตบิดามารดาแลว ก็บวชในสํานักของพระมหาปชาบดีโคตมี ครัน้ บวชแลวเริม่ ตั้งวิปสสนา ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ
จิตของนางก็พลานไปในอารมณภายนอก เพราะเก็บสะสมมาชานาน หามี
อารมณเดียวเปนสมาธิไม พระศาสดาทรงเห็น เมือ่ จะทรงอนุเคราะหพระเถรี
ทรงแผรัศมีไป เหมือนประทับนั่งในพระคันธกุฎี ทรงแสดงพระองคคลาย
ประทับนั่งบนอากาศใกลกับนางคุตตานั้น เมื่อทรงโอวาทไดตรัสคาถาเหลานั้นวา
ดูกอนคุตตา การละบุตรสมบัติและของรักออก
บวชเพื่อประโยชนแกนิพพานอันใด เธอจงพอกพูน
นิพพานอันนั้นเนือง ๆ เถิด เธออยาตกอยูในอํานาจ
จิตนะ สัตวทั้งหลายผูไมรูแจง ถูกจิตลวงแลว ยินดี
ในวิสยั คืออารมณของมาร พากันทองเที่ยวไปสูชาติ
สงสารมิใชนอย ก็ไมรู ดูกอนภิกษุณี เธอจงละขาด
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ําเหลานี้ คือ กามฉันทะ
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พยาบาท สักกายทิฏฐิ สีลัพพตปรามาส และวิจิกิจฉา
เปนทีค่ รบ ๕ เธออยากลับมาสูก ามภพอีกนะ เธอจงละ
เวนราคะ มานะ อวิชชา อุทธัจจะ และตัดสังโยชนทั้ง
หลาย ก็จักทําที่สดุ แหงทุกขได เธอทําชาติสงสาร
ใหสิ้นไปแลว กําหนดรูภพใหม หมดความทะยาน
อยาก จักเปนผูสงบระงับ เที่ยวไปในปจจุบัน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ยทตฺถ ไดแก เพื่อประโยชนแกการ
ดับสนิทแหงกิเลส และการดับสนิทแหงขันธอันใด. บทวา หิตฺวา ปุตฺต
วสุ ปย ไดแก การละเครือญาติและกองแหงโภคะอันพึงรัก ปรารถนาการ
บวชในศาสนาของเรา คือ การอยูประพฤติพรหมจรรย. บทวา ตเมว
อนุพฺรูเหหิ ไดแก เธอพึงเจริญ คือพึงใหนิพพานนั้นถึงพรอม. บทวา
มา จิตฺตสฺส วส คมิ ไดแก เธออยาตกอยูในอํานาจของจิตที่โกง ซึ่ง
เติบโตดวยอารมณมีรูปเปนตนมานาน.
ก็เพราะเหตุที่ปุถุชนคนบอด ถูกจิตใดหลอกลวงแลว ชื่อวา จิต
นั้นเปรียบดวยมายากล สัตวเหลานั้น ตกอยูในอํานาจของมารยอมลวงสงสาร
ไปหาไดไม ดวยเหตุนั้น จึงตรัสคําวา จิตฺเตน วฺจิตา ดังนี้ เปนตน.
บทวา สโยชนานิ เอตฺนิ ความวา ชื่อวา สังโยชน เพราะอรรถวา
เปนเครื่องผูก ๕ อยาง ตามที่กลาวแลว โดยนัยมี กามฉันทะ พยาบาท
เปนตน เหลานั้น. บทวา ปชหิตฺวาน ไดแก ตัดขาดแลวดวยอนาคามิมรรค.
บทวา ภิกฺขนุ ี เปนคําเรียกภิกษุณีนั้น. บทวา โอรมฺภาคมนียานิ ไดแก
เกื้อกูลอุปการะแกความเปนอยูของมนุษยในกามธาตุ อันเปนสวนเบื้องต่ํากวา
รูปธาตุและอรูปธาตุ เพราะเปนปจจัยแหงปฏิสนธิในกามธาตุนั้น. ม อักษร
ทําการเชื่อมบท บาลีวา โอรมาคมนียานี ก็มีความอยางนั้นเหมือนกัน.
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บทวา นยิท ปุนเรหิสิ ความวา เธอจักไมมาสูกามภพซึ่งเปนที่ตั้งแหงกาม
นี้อีกดวยอํานาจปฏิสนธิ เพราะละสังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ําได. ร อักษรทํา
การเชื่อมบท. บาลีวา อิตถฺ  ก็มี มีความวา ความเปนอยางนี้ คือ กามภพ.
บทวา ราค ไดแก รูปราคะและอรูปราคะ. บทวา มาน ไดแก
มานะจะพึงฆาดวยอรหัตมรรค แมในบทวา อวิชฺชฺจ อุทฺธจฺจฺจ นี้
ก็มีนัยเหมือนกัน. บทวา วิวชฺชิย ไดแก ขมไวไดดวยวิปสสนา.
บทวา สโยชนานิ เฉตฺวาน ไดแก ตัดซึง่ สังโยชนทั้งหลายสวน
เบื้องสูง ๕ อยางมีรูปราคะเปนตนเหลานั้น ไดเด็ดขาดแลว. บทวา ทุกฺขสฺสนฺต
กริสฺสสิ ความวา เธอจักบรรลุที่สุดแหงวัฏทุกขแมทั้งสิ้น.
บทวา เขเปตฺวา ชาติสสาร ไดแก ทําความเปนไปแหงสงสาร
มีชาติเปนมูล ใหสิ้นไปแลว. บทวา นิจฺฉาตา ไดแก หมดตัณหา. บทวา
อุปสนฺตา ไดแก เขาไปสงบระงับ ดวยความเขาไปสงบกิเลสทั้งหลายโดย
ประการทั้งปวง. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
เมื่อพระศาสดาทรงภาษิตคาถาเหลานี้อยางนี้แลว พอจบคาถาพระเถรี
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ไดกลาวคาถาเหลานั้น โดยทํานองที่
พระผูมีพระภาคเจาทรงภาษิตไว เปนอุทานนั่นแล ดวยเหตุนั้นแล คาถาเหลา
นั้น จึงชื่อวาเถรีคาถา.
จบอรรถกถาคุตตาเถรีคาถา
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๘. วิชยาเถรีคาถา
[๔๕๘] พระวิชยาเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจายังทําจิตใหอยูในอํานาจไมได จึงไมได
ความสงบใจ ออกจากที่อยู ไปขางนอก ๔-๕ ครั้ง
ขาพเจาก็เขาไปหาพระเขมาเถรีไตถามโดยเคารพ.
ทานไดแสดงธรรม คือ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ ๔ อินทรีย พละ โพชฌงค อัฏฐังคิกมรรคโปรด
ขาพเจา เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด.
ขาพเจาฟงคําของทานแลว กระทําตามคําสั่ง
สอน ในปฐมยามแหงราตรีนั้น ก็รูปุพเพนิวาสญาณ
ในมัชฌิมยามแหงราตรี ก็ชําระทิพยจักษุไดหมดจด
ในปจฉิมยามแหงราตรีก็ไดอาสวักขยญาณ ทําลาย
กองแหงความมืดได.
ครัง้ นั้น ขาพเจามีปติและสุขแผไปทั่วกาย ใน
ราตรีทคี่ รบ ๗ ขาพเจาทําลายกองแหงความมืดแลวจึง
เหยียดเทาออกได.
จบวิชยาเถรีคาถา
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๘. อรรถกถาวิชยาเถรีคาถา
คาถาวา จตุกฺขตฺตุ ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระวิชยาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สะสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ผูมกี ุศลมูลอันพอกพูน
มาโดยลําดับ เที่ยวเวียนวายอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลายในพุทธุปบาทกาลนี้
ก็ไดบังเกิดในเรือนของครอบครัวหนึ่งในกรุงราชคฤห รูเดียงสาแลวก็เปนสหาย
ของพระเขมาเถรีครั้งเปนคฤหัสถ. ไดฟงมาวาพระนางเขมานั้นทรงผนวชแลว
ก็คิดวา พระมเหสีแมนั้นยังทรงผนวชจะปวยกลาวไปไยถึงเราเลา ก็อยากจะ
บวชบาง จึงเขาไปหาพระเขมาเถรี พระเถรีทราบอัธยาศัยของนางแลว ก็
แสดงธรรมโดยวิธีที่นางจะมีใจสังเวชในสงสาร จักเลื่อมใสยิ่งขึ้นในพระศาสนา
นางฟงธรรมนั้นแลวเกิดสังเวช และไดศรัทธาแลวก็ขอบวช. พระเถรีใหนาง
ไดบวชแลว นางครั้นบวชแลว ทํากิจเบื้องตนเสร็จก็เริ่มวิปสสนา ไมนาน
นักก็บรรลุพระอรหัต พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะสมบูรณดวยเหตุสัมปทา
ไดพิจารณาการปฏิบัติของตนแลว ไดกลาวคาถาเหลานั้นเปนอุทานวา
ขาพเจายังทําจิตใหอยูในอํานาจไมได จึงไมได
ความสงบใจ ออกจากที่อยู ไปขางนอก ๔-๕ ครั้ง
ขาพเจาก็เขาไปหาพระเขมาภิกษุณีไตถามโดยเคารพ
ทานไดแสดงธรรมคือ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ ๔
อินทรีย พละ โพชฌงค และอัฏฐังคิกมรรค โปรด
ขาพเจา เพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด ขาพเจาฟง
คําของทานแลว กระทําตามคําพร่ําสอน ในปฐมยาม
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แหงราตรีนั้น ก็รูปุพเพนิวาสญาณ ในมัชฌิมยาม
แหงราตรี ก็ชําระทิพยจักษุใหหมดจด ในปจฉิมยาม
แหงราตรี ก็ไดอาสวักขยญาณ ทําลายกองแหงความ
มืดได ครั้งนั้น ขาพเจามีปติและสุขแผไปทั่วกายอยู
ในราตรีที่ครบ ๗ ขาพเจาทําลายกองแหงความมืด
แลว จึงเหยียดเทาออกได.
บรรดาบทเหลานั้น ดวยบทวา ภิกฺขุนึ พระเถรีกลาวหมายถึงพระ
เขมาเถรี. บทวา โพชฺฌงฺคฏงฺคิก มคฺค ไดแกโพชฌงค ๗ และอริยมรรคมีองค ๘. บทวา อุตฺตมตฺถสฺส ปตฺติยา ไดแก เพื่อบรรลุพระอรหัต
หรือนิพพานเทานั้น.
บทวา ปติสุเขน ไดแก ดวยปติและสุข เนื่องดวยผลสมาบัติ.
บทวา กาย ไดแก นามกายที่ประกอบกัน และรูปกายที่ไปตามนามกายนั้น.
บทวา ผริตฺวา ไดแก ถูกตองหรือซึมซาบไป. บทวา สตฺตมิยา ปาเท
ปสาเรสึ ความวา นับจากวันเริ่มวิปสสนาไปในราตรีที่ ๗ ขาพเจาจึงคลาย
การนั่งขัดสมาธิเหยียดเทาได. ถามวาทําลายกองแหงความมืดไดอยางไร. ตอบ
วา ทําลายกองโมหะที่ยังไมเคยทําลายดวยดาบคืออรหัตมรรคญาณ. คําที่เหลือ
มีนัยดังที่กลาวมาแลวในหนหลังทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาวิชยาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาฉักกนิบาต
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สัตตกนิบาต
๑. อุตตราเถรีคาถา
[๔๕๙] พระปฏาจาราเถรี ใหโอวาทวา
มาณพทั้งหลายพากันถือสากตําขาว ไดทรัพยมา
เลี้ยงบุตรภรรยาทานทั้งหลายจงพากเพียรในคําสั่งสอน
ของพระพุทธเจา ที่ทําแลวไมเดือดรอนในภายหลัง
ทานทั้งหลายจงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
จงเขาไปตั้งจิตใหมีอารมณเดียว ตั้งมั่นดวยดีแลว
พิจารณาสังขารทั้งหลาย โดยความเปนของแปรปรวน
และโดยความเปนของไมใชตน.
ขาพเจาฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้น
แลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ในปฐมยาม
แหงราตรี ขาพเจาก็ระลึกชาติกอนได ในมัชฌิมยาน
แหงราตรี ก็ชําระทิพยจักษุไดหมดจด ในปจฉิมยาม
แหงราตรี ก็ทําลายกองแหงความมืด [อวิชชา] ได
ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ จึงลุกขึ้นจากอาสนะในภายหลัง
ขาพเจาทําตามคําพร่ําสอนของแมทานแลว ขาพเจามี
วิชชา ๓ ไมมีอาสวะหอมลอมแมทานอยู ดุจทวยเทพ
ชั้นดาวดึงส พากันหอมลอมทาวสักกะผูชนะสงคราม
ฉะนั้น.
จบ อุตตราเถรีคาถา
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อรรถกถสัตตกนิบาต
๑. อรรถกถาอุตตราเถรีคาถา
ในสัตตกนิบาต คาถาวา มุสลานิ คเหตฺวาน ดังนี้เปนตน
เปนคาถาของพระอุตตราเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สะสมกุศล ซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ไดบําเพ็ญกุศลมูล
สรางสมธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ มีธรรมเครื่องอบรมบมวิมุตติ
แกกลา ในพุทธุปบาทกาลนี้ บังเกิดในเรือนของครอบครัวแหงหนึ่ง ไดนามวา
อุตตรา รูเดียงสาแลวเขาไปยังสํานักพระปฏาจาราเถรี. พระเถรี ไดกลาว
ธรรมแกนาง นางฟงธรรมเกิดสังเวชในสังสารวัฏ เปนผูเลื่อมใสยิ่งในศาสนา
ก็บวช ครัน้ บวชแลว ทํากิจเบื้องตนเสร็จ เริ่มวิปสสนาในสํานักของพระปฏาจาราเถรี ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ คร่ําเครงวิปสสนาอยูไมนานนัก
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะอินทรียแกกลา เหตุที่สมบูรณ
ดวยอุปนิสัย ครั้นบรรลุพระอรหัตแลวพิจารณาการปฏิบัติของตน ไดกลาวคาถา
เหลานี้เปนอุทานวา
พระปฏาจาราเถรี ใหโอวาทวา
มาณพทั้งหลายพากันถือสากตําขาวอยู ไดทรัพย
มาเลี้ยงดูบุตรภรรยา ทานทั้งหลายก็จงพากเพียรในคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจา ที่ทําแลวไมตองเดือดรอนใน
ภายหลัง ทานทั้งหลายจงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง จงเขาไปตั้งจิตไวใหมีอารมณเดียว ตั้งมั่น
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ดวยดีแลวพิจารณาสังขารทั้งหลาย โดยความเปนของ
แปรปรวน และโดยความเปนของไมใชตน.
พระอุตตราเถรีกลาววา
ขาพเจาไดฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรี
นั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง ใน
ปฐมยามแหงราตรี ขาพเจาก็ระลึกชาติกอนได ใน
มัชฌิมยามแหงราตรี ก็ชําระทิพยจักษุไดหมดจด ใน
ปจฉิมยามแหงราตรี ก็ทําลายกองแหงความมืด [อวิชชา] ได ขาพเจาไดบรรลุวิชชา ๓ จึงลุกจากอาสนะ
ในภายหลัง ขาพเจาทําตามคําพร่ําสอนของแมทาน
แลว ขาพเจาเปนผูมีวิชชา ๓ ไมมีอาสวะ หอมลอม
แมทานอยู ดุจทวยเทพชั้นดาวดึงส พากันหอมลอม
ทาวสักกะผูชนะสงครามฉะนั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิตฺต อุปฏเปตฺวาน ไดแก เขาไป
ตั้งจิต ประกอบดวยภาวนาไวในกัมมัฏฐาน อยางไร คือใหจิตมีอารมณเดียว
ตั้งมั่นดวยดี. บทวา เอกคฺค สุสมาหิต ปจิจเวกิขถ ไดแก ทานทั้งหลาย
จงพิจารณาการปฏิบัติ อธิบายวา ทานทั้งหลายจงเห็นแจงลักษณะสามในสังขาร
วาเปนของไมเที่ยงบาง วาเปนทุกขบาง วาเปนอนัตตาบาง ก็คํานี้พระเถรีกลาว
คลอยตามโอวาทของภิกษุณีเหลาอื่น และพระเถรีเปนตนของตนในเวลาโอวาท.
บทวา ปฏาจารานุสาสนึ ไดแก คําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรี. อีกอยาง
หนึ่งบาลีวา ปฏาจาราย สาสน ดังนี้ก็มี ไดแกคําสั่งสอนของพระปฏาจาราเถรี.
บทวา อถ วุฏาสึ ความวา เพราะขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ จึงลุก
จากอาสนะภายหลัง วันหนึ่งพระเถรีแมรูปนี้ ชําระกัมมัฏฐานในสํานักของ
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พระปฏาจาราเถรีแลว เขาไปสถานที่อยูของตนแลวนั่งขัดสมาธิ ตกลงใจวา
ขาพเจาจักไมเลิกนั่งขัดสมาธินี้ ตราบเทาที่จิตของขาพเจายังไมหลุดพนจาก
อาสวะทั้งหลาย เพราะความไมถือมั่นคร่ําเครงวิปสสนาโดยลําดับ ก็บรรลุ
พระอรหัตมีอภิญญาและปฎิสัมภิทาเปนบริวารตามลําดับแหงมรรค ครั้นปจจเวกขณญาณ ๑๙ อยางดําเนินไป ก็เกิดโสมนัสวา บัดนี้เราทํากิจเสร็จแลว ก็
กลาวอุทานคาถาเหลานี้ เหยียดเทาออกไปในเวลาอรุณขึ้น ตอแตนั้น ราตรี
สวาง ก็ไปยังสํานักของพระเถรี ไดกลาวซ้ําคาถาเหลานี้ ดวยเหตุนั้น พระอุตตราเถรีจึงกลาวคําเปนตนวา กตา เต อนุสาสนี ขาพเจาไดทําตามคํา
พร่ําสอนของทานแลว. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาในหนหลังหมดแลว.
จบอรรถกถาอุตตราเถรีคาถา
๒. จาลาเถรีคาถา
[๔๖๐] พระจาลาเถรี กลาวคาถาอุทานวา
ขาพเจาเปนภิกษุณี ผูมีอนิ ทรียอันอบรมแลวเขา
ไปตั้งสติไวมั่น รูแ จงตลอดสันตบท อันเปนเครื่อง
เขาไประงับสังขาร เปนสุข.
มารผูมีบาป ถามวา
แมนางศีรษะโลน ทําตัวเหมือนสมณะ แมนาง
บวชเจาะจงใครหนอ. แกนางไมชอบใจลัทธิเดียรถีย
ทําไมแมนางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้เลา.
พระจาลาเถรี ตอบวา
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ผูมีลัทธิเดียรถียภายนอกจากพระศาสนานี้เขาไป
อาศัยแตทิฏฐิความเห็นทั้งหลาย ไมรูแจงธรรม ไม
ฉลาดในธรรม สวนพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในตระกูล
ศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระองคทรงแสดงธรรม
อันกาวลวงเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย คือทุกข เหตุเกิดทุกข
ความลวงทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘
เปนทางดําเนินไปใหถึงความระงับทุกขโปรดขาพเจา
ขาพเจาฟงคําสั่งสอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระ
ศาสนา ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาขาพเจาทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความ
เพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความ
มืดแลว ดูกอนมารผูมีบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ดู
กอนมารผูกระทําที่สุด ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.
จบจาลาเถรีคาถา
๒. อรรถกถาจาลาเถรีคาถา
คาถาวา สตึ อุปฏเปตฺวาน ดังนี้เปนตน เปนคาถาของ พระจาลาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ไดบําเพ็ญบารมีมา ในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สะสมกุศลซึ่งเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ในพุทธุปบาทกาลนี้
ก็บังเกิดในครรภของพราหมณีชื่อรูปสารี ในนาลกคามแควนมคธ ในวันตั้งชื่อ
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คนทั้งหลายไดทั้งชื่อวาจาลา จาลานั้นมีนองสาว ชื่อวา อุปจาลา อุปจาลานั้น
มีนองอีกคนหนึ่ง ชื่อวา สีสูปจาลา ทั้ง ๓ คนนี้ เปนนองสาวของทานพระ
ธรรมเสนาบดี คําที่มาในเถรคาถา วา จาลา อุปจาลา สีสูปจาลา ก็หมาย
ถึงชื่อหญิงทั้งสามคนนี้นี่เอง.
ก็พี่นอ งหญิงทั้ง ๓ คนเหลานั้น ไดทราบวา ทานพระธรรมเสนาบดี
บวชแลว พากันคิดวา ธรรมวินัยที่พี่ชายของเราบวช คงไมต่ําทรามแน
บรรพชาก็คงไมต่ําทราม ก็เกิดอุตสาหะมีฉันทะแรงกลาพากันละญาติและคนใกล
เคียงซึ่งกําลังรองไห น้ําตานองหนา ออกบวชแลว ครั้นบวชแลว ก็พากเพียร
พยายาม ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต อยูดวยพระนิพพานสุข และผลสุข.
บรรดาภิกษุณีเหลานั้น จาลาภิกษุณีเทานั้น วันหนึ่งกลับ จากบิณฑบาต
หลังจากฉันภัตตาหารแลว ก็เขาไปยังปาอันธวัน นั่งพักกลางวัน ครั้นนั้นมาร
เขาไปหา ประเลาประโลมพระเถรีดว ยกามทั้งหลาย ที่ทานหมายถึงกลาวไววา
"ครั้งนั้น เวลาเชาพระจาลาภิกษุณีนุงหมแลว ถือบาตรและจีวรเขาไป
บิณฑบาตในกรุงสาวัตถี ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถี อันเสร็จกลับจาก
บิณฑบาตภายหลังภัตแลว ก็เขาไปในปาอันธวันเพื่อพักกลางวัน ครั้นถึงปา
อันธวัน ไดนั่งพักกลางวันที่โคนไมตนหนึ่ง ลําดับนั้น มารผูม ีบาป เขาไปหา
พระจาลาภิกษุณี ครั้นเขาไปหาแลวจึงกลาวกะพระจาลาภิกษุณี" ดังนี้.
พระเถรีนั้น นั่งพักกลางวันอยู ณ ปาอันธวัน มารเขาไปหามุงหมาย
จะตัดพระเถรี เสียจากการอยูประพฤติพรหมจรรย จึงไดถามเปนตนวา แม
นางศีรษะโลนบวชเจาะจงใครหนอ ลําดับนั้น พระจาลาภิกษุณี ประกาศ
พระคุณของพระศาสดาและธรรมนําสัตวออกจากทุกขแกมารนั้น ใหมารรูถึง
การที่คนลวงวิสัยของมารไดแลว ดวยการชี้แจงถึงการที่ตนไดทํากิจเสร็จแลว
๑

๒

๑. ขุ. ๒๖/ขอ ๑๗๙. ขทิรวนิยเถรคาถา ๒. สัง. ส. ๑๕/ขอ ๕๓๗.
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มารไดฟงคํานั้น เปนทุกขเสียใจอันตรธานไปในนั้นนั่นเอง. พระจาลาภิกษุณี
นั้นเมื่อกลาวคาถาที่ตนกับมารกลาวแลวเปนอุทาน จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา
ขาพเจาเปนภิกษุณี ผูมีอินทรียอันอบรมแลว
เขาไปตั้งสติไวมั่น รูแ จงตลอดสันตบท อันเปนเครื่อง
เขาไประงับสังขาร เปนสุข.
มารผูมีบาปถามวา
แมนางศีรษะโลน ทําตัวเหมือนเปนสมณะ
แมนางบวชเจาะจงใครหนอ แมนางไมชอบใจลัทธิ
เดียรถีย ทําไมแมนางจึงยังงมงายประพฤติลัทธินี้เลา.
พระจาลาเถรีตอบวา
ผูถือลัทธิเดียรถียภายนอกจากพระศาสนานี้
เขาไปอาศัยแตทิฏฐิความเห็นทั้งหลาย เดียรถียเหลา
นั้น ไมรูแจงธรรม ไมฉลาดในธรรม สวนพระพุทธเจา
ผูเลิศอุบัติในตระกูลศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระองคทรงแสดงธรรม อันกาวลวงเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย
คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความลวงทุกขและอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนทางดําเนินใหถึง
ความระงับทุกขโปรดขาพเจา ขาพเจาฟงคําสั่งสอน
ของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา ขาพเจาได
บรรลุวิชชา ๓ แลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน
ในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดู
กอนมารผูมีบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ดูกอ นมารผู
กระทําที่สุด ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตึ อุปฏเปตฺวาน ความวา ทําสติ
ใหตั้งมั่นดวยดี โดยการเจริญสติปฏฐาน คือโดยความเปนของไมงามเปนทุกข
ไมเที่ยงและเปนอนัตตา ในกายเปนตน พระเถรีกลาวหมายถึงตัวเองวาภิกษุณี.
บทวา ภาวิตินฺทฺริยา ความวา มีอินทรีย ๕ มีสทั ธาเปนตนอันอบรมแลว
ดวยการเจริญอริยมรรค. บทวา ปฏิวิชฺฌิ ปท สนฺต ความวา แทง
ตลอดคือทําใหแจงสันตบทคือนิพพาน ดวยการทําใหแจงและแทงตลอด. บทวา
สงฺขารูปสน ไดแก เหตุแหงความสงบสังขารทั้งปวง. บทวา สุข คือ
เปนสุขลวน.
คาถาวา ก นุ อุททฺ ิสฺส ความวา คาถาที่มารกลาวแลว. ในคาถานั้น
มีความสังเขปดังตอไปนี้ ในโลกนีม้ ีลัทธิและผูแสดงลัทธิเหลานั้นเปนอันมาก
คือเจาลัทธิมากดวยกัน บรรดาเจาลัทธิเหลานั้น แมนางผูมีศีรษะโลน คือ
โกนผมบวชเจาะจงใครหนอ มิใชศรีษะโลนอยางเดียวที่แทยังแสดงตัวเหมือน
สมณะเพราะทรงผากาสาวะอีกดวย. บาทคาถาวา น จ โรเจสิ ปาสณฺเฑ
ความวา ทานไมชอบใจลัทธิเดียรถียน ั้น ๆ อันเปนกระจกของพวกดาบสและ
ปริพาชกเปนตน โดยเปนลัทธิอื่นเสีย. บาทคาถาวา กิมิท จรสิ โมมุหา
ความวา แมนางละทางนิพพานสายตรง อันเปนวิธีของลัทธิเดียรถีย มาเดิน
ทางผิดชั่วกาลในบัดนี้ งมงายประพฤติซมซานอันใด ลัทธินี้ชอื่ อะไรเลา.
พระเถรีฟงคํานั้นแลว เมื่อจะขูมารนั้นโดยมุข คือใหคําตอบจึงกลาว
วา อิโต พหิทฺธา เปนตน. ลัทธิมีอุปการะมากที่ชื่อกุฏีสกะเปนตน ภาย
นอกศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ ชื่อวาลัทธิเดียรถียนอกศาสนานี้ ใน
คําวา อิโต พหิทฺธา นัน้ . จริงอยูพวกถือลัทธิเดียรถียเหลานัน้ ยอมดัก
บวงคือตัณหาความทะยานอยากและบวงคือทิฏฐิความเห็น แกสัตวทั้งหลาย จึง
ถูกเรียกวา ปาสัณฑะ ลัทธิวางบวงดัก ดวยเหตุนั้น พระจาลาเถรีจึงกลาว
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วา ทิฏิโย อุปนิสฺสิตา ไดแก อาศัย สัสสตทิฏฐิ อธิบายวา ถือ
ทิฏฐิ อนึ่ง คนทั้งหลายอาศัยทิฏฐิความเห็นโดยสวนใด ก็อาศัยพวกถือลัทธิ.
เดียรถียโดยสวนนั้น . บาทคาถาวา น เต ธมฺม วิชานนฺติ ความวา เดียรถีย
เหลาใดอาศัยสัสสตทิฏฐิ ยอมไมรูแมปวัตติธรรมตามเปนจริงวา นี้เปนปวัตติ.
บาทคาถาวา น เต ธมฺมสฺส โกวิทา ไดแก ไมฉลาดแมในนิวัตติธรรมวา
นิวัตติเปนอยางนี้ เดียรถียเหลานั้นหลงงมงายแมในทางปวัตติธรรม ไยเลาจะ
ไมหลงในนิวัตติธรรม.
พระจาลาเถรีครั้นแสดงวาลัทธิเดียรถียไมนําสัตวออกจากทุกขอยางนี้
แลว บัดนี้เพื่อวิสัชนาปญหาวา แมนางศีรษะโลนแมนางบวชเจาะจงใครหนอ
จึงกลาวคําเปนตนวา มีพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ. บรรดาคํา
เหลานั้น บาทคาถาวา ทิฏีน สมติกกฺ ม ไดแก เปนอุบายกาวลวงทิฏฐิทั้ง
ปวง คือปลดเปลื้องเสียจากขาย คือทิฏฐิ. คําที่เหลือ มีนัยทีก่ ลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาจาลาเถรีคาถา
๓. อุปจาลาเถรีคาถา
[๔๖๑] พระอุปจาลาเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจาเปนภิกษุณี มีสติ มีจักษุ มีอินทรียอัน
อบรมแลว รูแจงตลอดสันตบท อันอุดมบุรษุ เสพแลว.
มารผูมีบาปกลาววา
เหตุไฉน แมนางจึงไมชอบใจความเกิด เพราะ
ผูเกิดมาแลว ยอมบริโภคกามทั้งหลาย เชิญแมนาง
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บริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อยาไดเปนผูมี
ความเดือดรอนในภายหลังเลย.
พระอุปาลาเถรีกลาววา.
ผูเ กิดมาแลว ก็ตองตาย ถูกตัดมือเทา ถูกฆา
ถูกจองจํา ผูเกิดมาแลว จําตองประสบทุกข.
พระสัมพุทธเจา ผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ
ผูทรงชนะแลวมีอยู พระองคไดทรงแสดงธรรม อัน
เปนอุบายลวงเสียซึ่งชาติ คือทุกข เหตุใหเกิดทุกข
ความลวงทุกข อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ เปนทาง
ดําเนินใหถึงความระงับทุกขโปรดเรา ขาพเจาฟงคํา
สอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา ขาพเจา
ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน
ในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดู
กอนมารผูมีบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ดูกอ นมารผู
กระทําที่สุด ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.
จบ อุปจาลาเถรีคาถา
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๓. อรรถกถาอุปจาลาเถรีคาถา
คาถาวา สตีมตี ดังนี้เปนตน เปนคาถาของพระอุปจาลาเถรี.
เรื่องของนางอุปจาลาเถรีนั้น ไดกลาวไวแลวในเรื่องพระจาลาเถรี
ก็พระอุปจาลาเถรีแมนี้ บวชแลวเหมือนพระจาลาเถรี เริ่มตั้งวิปสสนา บรรลุ
พระอรหัต เมื่อเปลงอุทาน ไดกลาวคาถาเหลานั้นวา
ขาพเจาเปนภิกษุณี มีสติ มีจักษุ มีอนิ ทรีย
อันอบรมแลว รูแจงตลอดสันตบท อันอุดมบุรุษ
เสพแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สตีมตี ความวา ถึงพรอมดวยสติ
คือเปนผูประกอบดวยสติ รักษาตนไวไดเปนอยางยิ่ง อันเปนสวนเบื้องตน
ประกอบดวยสติสูงสุด โดยถึงความไพบูลยแหงสติ เพราะเจริญอริยมรรคใน
ภายหลัง.
บทวา จกฺขมตี ไดแก ประกอบดวยปญญาจักษุ คือประกอบอุทยัตถคามินีปญญา อันชําเเรกกิเลสออกไปอยางประเสริฐ ทานอธิบายวา ประกอบ
ดวยปญญาจักษุเปนอยางยิ่ง โดยถึงความไพบูลยแหงปญญา. บาทคาถาวา
อกาปุริสเสวิต ไดแก บุรุษผูไมต่ํา คืออุดมบุรษุ ไดแกพระอริยะมี
พระพุทธเจาเปนตนเสพแลว.
มารประสงคจะชักนําพระเถรีเขาไปในกามทั้งหลาย จึงกลาวคาถาวา
กึ นุ ชาตึ น โรเจสิ ดังนี้. ความจริงพระเถรีถูกมารถามวา แมภิกษุณี
แมนางไมชอบใจอะไร ? จึงตอบวา ทานเอย เราไมชอบใจชาติความเกิดจริง ๆ
ลําดับนั้น มารเมื่อแสดงวาสัตวที่เกิดแลวบริโภคกาม เพราะฉะนั้น จึงปรารถนา
ชาติบาง บริโภคกามบาง ไดกลาวคาถาวา
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เหตุไฉน แมนางจึงไมชอบใจความเกิด เพราะ
ผูเกิดมาแลวยอมบริโภคกามทั้งหลาย เชิญแมนาง
บริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อยาไดเปนผูมี
ความเดือดรอนในภายหลังเลย.
คาถานั้น มีความวา เหตุนั้นเปนอยางไรเลา แมอุปจาลา แมนางไม
ชอบใจ คือไมพอใจความเกิดดวยเหตุใด เหตุนั้นก็ไมมี เพราะเหตุที่ผูเกิด
แลว ยอมบริโภคกามทั้งหลาย คือผูเกิดแลวในโลกนี้ เมื่อซองเสพรูปเปนตน
ที่ประกอบดวยกามคุณ ยอมชื่อวาบริโภคกามสุข แตกามสุขนั้นก็ยอมไมมีแก
ผูไมเกิดแลว ฉะนั้นเชิญแมนางบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด คือเชิญ
ทานเสวยความยินดีในการเลนกับกามทั้งหลาย. บาทคาถาวา มาหุ ปจฺฉานุตาปนี ความวา อยาไดเปนผูมีความเดือดรอนในภายหลังวา เนื้อหนุมเรา
หาไดเสวยกามสุขในเมื่อโภคสมบัติมีอยูไมดังนี้ อธิบายวา ธรรมดาวา ธรรม
ทั้งหลายในโลกนี้มีประโยชนปรากฏไปจนถึงวา ความตองการและมีการบรรลุ
ประโยชนเปนประโยชน ความตองการมีกามสุขเปนประโยชน.
พระเถรีฟงคํานั้นแลว ก็ประกาศวา ชาติเปนเครื่องหมายแหงทุกข
และวาตนกาวลวงวิสัยของมารเสียแลว เมื่อขู จึงกลาวคาถาเหลานี้วา
ผูเกิดนาแลว ก็ตองตาย ถูกตัดมือเทา ถูกฆา ถูก
จองจํา ผูเกิดมาแลว จําตองประสบทุกข.
พระสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ ผู
ทรงชนะแลวมีอยู พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปน
อุบายลวงเสียซึ่งชาติ คือทุกข เหตุไมเกิดทุกข ความ
ลวงทุกข อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปน
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ทางดําเนินใหถึงความระงับทุกขโปรดขาพเจา ขาพเจา
ไดฟงคําสอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา
ขาพเจาไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาขาพเจาไดทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความ
เพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความ
มืดแลว ดูกอนมารผูมีใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด
ดูกอนมารผูกระทําที่สุด ตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.
บรรดาคาถาเหลานั้น บาทคาถาวา ชาตสฺส มรณ โหติ ความวา
เพราะเหตุที่ความตายยอมมีแกสัตวผูเกิดมาแลว หามีแกสัตวผูไมเกิดไม มิใช
แตความตายอยางเดียวเทานั้น ที่แท โรคทั้งหลายมีโรคชราเปนตนมีประมาณ
เทาใด โรคเหลานั้นแมทั้งปวงซึ่งหาประโยชนมิได มีชาติเปนเหตุยอมมีแกผู
เกิดมาแลว ฉะนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา เพราะชาติเปนปจจัย จึง
เกิดมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข โทมนัส และอุปายาส ดวย
เหตุนั้นแล พระอุปจาลาเถรีจึงกลาววา หตฺถปาทาน เฉทน ไดแก การ
ถูกตัดมือและเทา ยอมมีแกผูเกิดแลว หามีแกผูไมเกิดไม ก็ในขอนี้พึงเห็นวา
ทานแสดงแมกรรมกรณ [การลงโทษ] ๓๒ อยาง ไวดวยการอางการถูกตัดมือ
เทาเปนตัวอยาง. สองบาทคาถาวา วธพนฺธปริเกฺลส ชาโต ทุกฺข นิคจฺฉติ
ความวา การถูกฆามีการพรากชีวิตและการชกดวยหมัดเปนตน การจองจํามี
การจองจําดวยโซตรวนเปนตน และกรรมกรณอยางอื่นทุกอยาง ชื่อวาทุกข
ผูเกิดแลวยอมไดประสบทุกขนั้นทั้งหมด ผูไมเกิดหาประสบไม เพราะฉะนั้น
เราจึงไมชอบใจความเกิด.
บัดนี้ พระอุปจาลาเถรี เมื่อแสดงสวนเกินของกามทั้งหลาย และ
ตนกาวลวงกามไดตั้งแตชาติเปนมูล จึงกลาวคําเปนตนวา มีพระสัมพุทธเจา
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ผูเสด็จอุบัติในตระกูลศากยะ. ในบทเหลานั้น บทวา อปราชิโต ไดแก
ผูอันมารไร ๆ มีกิเลสมารเปนตนใหพายแพไมไดแลว [คือชนะ] แทจริง
พระศาสดาทรงเปนพระสัพพาภิภู ผูทรงครอบงําโลกพรอมทั้งเทวโลกไวได
โดยแทจริง เพราะฉะนั้น จึงเปนผูอันใครใหแพมิได. คําที่เหลืองายทั้งนั้น
เพราะมีนัยอันกลาวมาแลว.
จบ อรรถกถาอุปจาลาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาสัตตกนิบาต
อัฏฐกนิบาต
๑. สีสูปจาลาเถรีคาถา
[๔๖๒] พระสีสปู จาลาเถรี กลาวคาถาเปนอุทานวา
ขาพเจาเปนภิกษุณี สมบูรณดวยศีล สํารวมดี
แลวในอินทรียทั้งหลาย บรรลุสันตบทที่ใคร ๆ ทําให
เสียหายมิได มีโอชารส.
มารผูมีบาปกลาววา
แมนางจงตั้งจิตปรารถนาไวในหมูเทพชั้น ดาวดึงส ชั้นยามา ชัน้ ดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี ที่แมนางเคยอยูมาแลวแตกอนเถิด.
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พระสีสูปจาลาเถรีกลาววา
เทวดาชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น
นินมานรดี ชั้นปรนิมิตวสวัตดี พากันไปจากภพสู
ภพ ทุก ๆ กาล นําหนาอยูแตในสักกายะ ลวง
สักกายะไปไมได ก็แลนไปหาชาติและมรณะ โลก
ทั้งปวงถูกไฟไหมลุกรุงโรจนโชติชวง โลกทั้งปวง
หวั่นไหวแลว พระพุทธเจาทรงแสดงธรรม ที่ไม
หวั่นไหว ชั่งไมได อันปุถุชนเสพไมไดโปรดขาพเจา
ใจของขาพเจายินดีนักในธรรมนั้น ขาพเจาฟงคําสั่ง
สอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา วิชชา
๓ ขาพเจาก็บรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลิน
ในสิ่งทัง้ ปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดไดแลว
ดูกอนมารผูมบี าป ทานจงรูอยางนี้เถิด ดูกอนมารผู
กระทําที่สุด ถึงตัวทานขาพเจาก็กําจัดไดแลว.
จบ สีสปู จาลาเถรีคาถา
จบ อัฏฐกนิบาต
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อรรถกถาอัฏฐกนิบาต
๑. อรรถกถาสีสูปจาลาเถรีคาถา
ใน อัฏฐกนิบาต คาถาวา ภิกฺขนุ ี สีลสมฺปนฺนา เปนตน เปน
คาถาของพระสีสูปจาลาเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
เรื่องของพระสีสูปจาลาเถรีแมนั้น กลาวไวแลวในเรื่องของพระจาลาเถรี ก็พระสีสูปจาลาเถรีแมนี้ ทราบวาทานพระธรรมเสนาบดีบวชแลว ก็เกิด
ความอุตสาหะขึ้นเอง บวชแลว ทําบุพกิจเสร็จ เขาไปตั้งวิปสสนาพาก
เพียรพยายามอยู ไมนานก็บรรลุพระอรหัต ครัน้ บรรลุแลว อยูดวยสุขใน
ผลสมาบัติ วันหนึ่ง พิจารณาการปฏิบัติของตนเกิดโสมนัส ก็กลาวคาถาเปน
อุทานวา
ขาพเจาเปนภิกษุณีผูสมบูรณดวยศีล สํารวมดี
ในอินทรียทั้งหลาย ไดบรรลุสนั ตบท อันใคร ๆ ให
เสียหายมิได มีโอชารส.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สีลสมฺปนฺนา ไดแก ประกอบบริบูรณ
ดวยศีลภิกษุณี ที่บริสุทธิ์. บาทคาถาวา อินฺทฺรเิ ยสุ สุสวุตา ไดแก
สํารวมดีแลวในอินทรียทงั้ หลายมีใจเปนที่ ๖ คือเปนผูละราคะในอิฏฐารมณมี
รูปเปนตน ละโทสะในอนิฏฐารมณและละโมหะในการเพงอารมณที่ไมสม่ําเสมอ
ชื่อวาปดอินทรียดวยดีแลว. บาทคาถาวา อเสจนกโมชว ไดแก อริยมรรคหรือนิพพาน ซึ่งเปนโอสถระงับโรคคือกิเลส แมทั้งหมด. ความจริง
แมอริยมรรคควรกลาววาสันตบท เพราะผูตองการนิพพานพึงปฏิบัติ และเพราะ
ไมมีความเรารอนดวยกิเลส มารประสงคจะใหพระเถรีเคลื่อนจากสมาบัติโดย
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สงไปในกามาวจรสวรรควา แมนางจงเกิดความรักใครใยดีในกามาวจรสวรรค
เถิด จึงกลาวคาถานี้วา
แมนางจงตั้งจิตปรารถนาไวในหมูเทวดาชั้น
ดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้น
วสวัตดี ที่แมนางเคยอยูมาแลวแตกอนเถิด.
สถานที่ ๆ ชน ๓๓ คนทําบุญรวมกันเกิดแลว ชื่อวาดาวดึงส ผูที่เกิดใน
ชั้นดาวดึงสนั้นแมทั้งหมด ชื่อเทพบุตรชันดาวดึงส. แตอาจารยบางพวกกลาว
วา คําวาดาวดึงสเปนเพียงชื่อของเทวดาเหลานั้นเทานั้น. ชื่อวาชั้นยามาเพราะ
เขาถึงทิพยสุขพิเศษกวาเทวโลกทั้งสอง. ชื่อวาดุสิตเพราะยินดีราเริงอยูดวย
ทิพยสมบัติ ชื่อวาชั้นนิมมานรดีเพราะเนรมิตโภคะทั้งหลายไดตามชอบใจ ใน
เวลาที่ตองการจะยินดีเกินกวาอารมณที่จัดไวตามปกติ. ชื่อวาปรนิมมิตวสวัตดี
เพราะใชอํานาจใหเปนไปในโภคะทั้งหลาย ทีผ่ ูอื่นรูความชอบใจเนรมิตให.
บาทคาถาวา ตตฺถ จิตฺต ปณิเธหิ ความวา แมนางจงตั้งจิตของแมนาง คือ
จงทําความใครเพื่อเกิดในหมูเทวดามีชั้นดาวดึงสเปนตนนั้น ทานกลาวเทวดา
ชั้นดาวดึงสเปนตนไวดวยประสงควา โภคสมบัติของเทพชั้นจาตุมมหาราชิกา
เลวกวาเทวดาชั้นดาวดึงสนอกนี้. บาทคาถาวา ยตฺถ เต วุสิต ปุเร ไดแก
ในหมูเทวดาที่แมนางเคยอยูมากอน ไดยินวา พระสีสูปจาลาเถรีนี้ เกิดอยูใน
เทวดาทั้งหลายกอน ไดชําระทางสวรรคชั้นกามาวจร ๕ ชั้นตั้งแตชั้นดาวดึงส
ลงมาอยูชั้นต่ําอีก ตั้งอยูในชั้นดุสิต จุติจากชั้นนั้นแลว ไปบังเกิดในมนุษยใน
ปจจุบัน.
พระเถรีไดฟงคํานั้น แสดงความตนมีใจกลับออกไปจากกามและ
จากโลกวา มารเอย หยุดเกิด โลกกามาวจรที่ทานวา โลกอืน่ ๆ ก็ถูกไฟคือ
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ราคะเปนตนไหมลุกโชนไปหมด จิตของวิญูชน ยอมไมยินดีในโลกนั้นเลย
เมื่อขูมารนั้น ไดกลาวคาถาเหลานั้นวา
เทวดาชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้น
นิมมานรดี ชั้นวสวัตดี พากันไปจากภพเขาสูภพทุก ๆ
กาล นําหนาอยูแตในสักกายะ ลวงสักกายะไปไมได
ก็แลนไปหาชาติและมรณะ โลกทั้งปวงลูกไฟไหมลุก
รุงโรจนโชติชวง โลกทั้งปวงหวั่นไหวแลว พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมอันเปนธรรมไมหวั่นไหว ชั่ง
ไมได เปนธรรมอันปุถุชนเสพไมไดโปรดขาพเจา ใจ
ของขาพเจายินดีนักในธรรมนัน้ ขาพเจาไดฟงคําสั่ง
สอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา วิชชา ๓
ขาพเจาก็บรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาขาพเจา
ก็ทําเสร็จแลว ขาพเจากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่ง
ทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดไดแลว ดูกอน
มารผูมบี าป ทานจงรูอยางนี้เถิดวา ตัวทานขาพเจา
ก็กําจัดไดแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาล กาล ไดแก ตลอดกาลนั้น ๆ .
บทวา ภวาภว ไดแก จากภพสูภพ. สกฺกายสฺมึ ไดแก เบญจขันธ บทวา
ปุรกฺขตา แปลวา ทําไวขางหนา ทานอธิบายวา มารเอย เทวดาชั้นดาวดึงส
เปนตนที่ทานกลาวเมื่อไปจากภพสูภพก็ดํารงอยูในสักกายะของตนอันอากูลดวย
โทษหลายอยางมีความไมเที่ยงเปนตน เพราะฉะนั้น เทวดาจึงเอาสักกายะนํา
หนา ในกาลนั้น ๆ คือในเวลาเกิด ในเวลาทามกลาง ในเวลาที่สุด ดํารงอยู
ในภพนั้น จากนั้นไปก็ไมลวงพนสักกายะ ไมมุงหนาออกจากทุกข วิ่งไปตาม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 292

ฝงสักกายะเทานั้น ชื่อวาแลนไปหาชาติและมรณะ เพราะถูกราคะเปนตนติด
ตามแลว ยอมแลนไปหาชาติและมรณะอยูร่ําไป ยอมไมหลุดพนไปจากชาติ
ความเกิดและมรณะความตายนั้นได.
บาทคาถาวา สพฺโพ อาทีปโต โลโก ความวา มารเอย โลกชั้น
กามาวจรที่ทานวา ที่เขาใจกันวาธาตุสาม อยางเดียวเทานั้นหามิได โลกแมทั้ง
หมด ไหมแลวดวยไฟ ๑๑ กอง มีไฟคือราคะเปนตน. ชื่อวาลุกเพราะถูกไฟ
ไหมลุกอยูบอยๆ ชื่อวาโพลง เพราะลุกโพลงเปนอันเดียวกันชั่วนิรนั ดร
ชื่อวาหวั่นไหวเพราะหวั่นไหว คือเคลื่อนไปทางโนนและทางนี้ดวยตัณหาและ
ดวยกิเลสทุกอยาง.
พระผูมีพระภาคพุทธเจา มีพระทัยอันพระมหากรุณาทรงตักเตือนแลว
ไดทรงแสดงโลกุตรธรรม ๙ อยาง ตางดวยมรรคผลและนิพพาน ชื่อวาเปน
ธรรมไมหวั่นไหวเพราะใคร ๆ ไมสามารถใหหวั่นไหวคือเคลื่อนไหวไดในโลก
ที่ถูกไฟไหม ลุกโพลงและหวั่นไหวแลวอยางนี้. ชื่อวาชั่งไมได เพราะไมมีผู
เสมือนพระองค เหตุที่ใคร ๆ ไมสามารถจะชั่งไดโดยพระคุณวา ประมาณ
เทานี้. ชื่อวาเปนธรรมอันปุถุชนเสพไมได เพราะพระอริยะมีพระพุทธเจาเปน
ตนเสพแลว เหตุดําเนินอยูในภาวนาเปนอารมณคือไดตรัสประกาศแลวแกโลก
พรอมทั้งเทวโลก. ใจของเรายินดียิ่งนักในอริยธรรมนั้น อธิบายวาไมกลับไป
จากอริยธรรมนั้น คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบ อรถกถาสีสูปจาลาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาอัฏฐกนิบาต
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นวกนิบาต
๑. วัฑฒมาตาเถรีคาถา
[๔๖๓] พระวัฑฒมาตาเถรีกลาวกะพระวัฑฒเถระผูเปนบุตรวา
พอวัฑฒะ ตัณหาความอยากในโลก อยาไดมี
แกพอไมวาในกาลไหน ๆ เลย พออยาเปนภาคีมีสวน
แหงทุกขบอย ๆ เลยนะพอ.
พอวัฑฒะ พระมุนีทั้งหลาย ไมมีตัณหา ตัด
ความสงสัยได เปนผูเยือกเย็น ถึงความฝกฝนไมมี
อาสวะ อยูเปนสุข.
พอวัฑฒะพอจงพอกพูนมรรค ทางที่ทานผูแสวง
คุณเหลานั้นประพฤติกันมาแลว เพื่อบรรลุทัศนะ เพื่อ
ทําที่สุดทุกข.
พระวัฑฒเถระกลาววา
โยมมารดาบังเกิดเกลา กลากลาวความนี้แกลูก
โยมมารดา ลูกเขาใจวา ตัณหาของโยมมารดาคง
ไมมีแนละ.
พระเถรีกลาววา
พอวัฑฒะ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง มีทั้ง ต่ํา
สูง กลาง ตัณหาของแมในสังขารเหลานั้น อณูหนึ่ง
ก็ดี ขนาดเทาอณูหนึ่งก็ดี ไมมีเลย.
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แมผูไมประมาท เพงฌานอยู สิ้นอาสวะหมด
แลว วิชชา ๓ ก็บรรลุแลว คําสอนของพระศาสดา
ก็กระทําเสร็จแลว.
พระวัฑฒเถระกลาววา
โยมมารดา มอบปะฏักอันโอฬารแกลูกแลวหนอ
คือคาถาที่ประกอบดวยปรมัตถ เหมืนคาถาอนุเคราะห.
ลูกฟงคําสอนของโยมมารดาบังเกิดเกลาก็ถึง
ความสลดใจในธรรม เพื่อบรรลุธรรมอันเกษมปลอด
โปรงจากโยคะกิเลส.
ลูกนั้น มีจิตเด็ดเดี่ยวดวยความเพียร ไมเกียจ
ครานทั้งกลางคืนกลางวัน อันโยมมารดาเตือนแลว ก็
สงบ สัมผัสสันติอันยอดเยี่ยม.
จบ วัฑฒมาตาเถรีคาถา
จบ นวกนิบาต
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อรรถกถานวกนิบาต
๑. วัฑฒมาตุเถรีคาถา
ใน นวกนิบาต คาถาวา มา สุ เต วฑฺฒ โลกมฺหิ เปนตน
เปนคาถาของ พระวัฑฒมาตุเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆมีสัมภารธรรมเครื่อง
ปรุงแตงวิโมกขซึ่งรวบรวมมาตามลําดับ ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดในเรือน
สกุลในภารุกัจฉนคร เจริญวัยแลวก็มีสามี คลอดบุตรคนหนึ่ง บุตรนั้นมีชื่อวา
วัฑฒะ นับตั้งแตนั้น เขาก็เรียกนางวาวัฑฒมาตา นางฟงธรรมในสํานัก
ภิกษุณี ไดศรัทธา ก็มอบบุตรแกพวกญาติ แลวก็อยูอาศัยสํานักภิกษุณี
เรื่องมาในบาลีเทานั้น สวนพระวัฑฒเถระบุตรของตน ที่รบี รอนเขามาเยี่ยม
ตนในสํานักภิกษุณีแตลําพัง พระเถรีนี้ก็ตักเตือนวา เหตุไรเจาจึงรีบรอนมา
ในที่นี้แตลําพัง เมื่อจะสั่งสอนจึงกลาวคาถาเหลานี้วา
พอวัฑฒะ ตัณหาความอยาก อยาไดมีแกพอ
ไมวาในกาลไหนๆ เลย ลูกเอย พออยาไดเปนภาคีมี
สวนแหงทุกขบอยๆ เลยนะพอ.
พอวัฑฒะ พระมุนีทั้งหลาย ไมมีตัณหาตัดความ
สงสัยได เปนผูเยือกเย็น ถึงความฝกฝน ไมมีอาสวะ
อยูเปนสุข.
๑

๑. บาลีเปน วัฑฒมาตาเถรี
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พอวัฑฒะ พอจงพอกพูนมรรค ทางที่ทานผูแสวง
คุณเหลานั้นประพฤติกันมาแลวเพื่อบรรลุทศั นะ เพื่อ
ทําที่สุดทุกข.
บรรดาบทเหลานั้น ในคําวา มา สุ เต วฑฺฒ โลกมฺหิ
วนโถ อหุ กุทาจน คําวา สุ เปนเพียงนิบาต. ลูกวัฑฒะ ตัณหา
ความอยาก ในสัตวโลก และสังขารโลก แมทั้งหมด อยาไดมี อยาไดเปนแก
ลูก แมในกาลไร ๆ เลย ในขอนั้น พระเถรีกลาวเหตุวา ลูกเอย พออยามี
สวนแหงทุกขมีการเกิดไป ๆ มาๆ เปนตนบอยๆ คือเมื่อยังตัดตัณหา ความ
อยาก ไมขาด ก็อยาเปนภาคีมีสวนแหงทุกข มีการเกิดไป ๆ มา ๆ เปนตน
บอย ๆ ซึ่งมีตัณหานั้นเปนนิมิต พระเถรีครั้นแสดงโทษในการตัดกิเลสไมได
อยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อจะแสดงอานิสงสในการตัดกิเลสได จึงกลาววา สุข
หิ วฑฺฒ เปนตน คํานั้นมีความวา ลูกวัฑฒะ ทานที่ชื่อวามุนี เพราะ
เปนผูประกอบดวยโมเนยยธรรม ชื่อวา อเนชา เพราะไมมีตัณหาที่ชื่อวาเอชา
ชื่อวา ตัดความสงสัยได เพราะละความสงสัยไดดวยโสดาปตติมรรค ชื่อวา
เยือกเย็น เพราะไมมีความเรารอนดวยกิเลสทั้งปวง ชื่อวาถึงความฝกฝน
เพราะบรรลุความฝกฝนอันยอดเยี่ยมไมมีอาสวะ คือสิ้นอาสวะแลว ยอมอยู
เปนสุข บัดนี้ ทุกขทางใจของทานเหลานั้นไมมี ตอไปทุกขแมทุกอยางก็จัก
ไมมีกันเลย.
เพราะเหตุที่เปนอยางนี้แหละ ฉะนั้น พระเถรีจึงกลาววา เตหานุจิณฺณ อิสหี ิ ฯลฯ อนุพฺรูหย ความวา พอวัฑฒะ พอจงพอกพูน
พึงจําเริญมรรค คือสมถวิปสสนา ที่พระขีณาสพ ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญเหลา
นั้น ประพฤติตามๆ กัน คือปฏิบัติกันมาแลว เพื่อบรรลุ ญาณทัศนะ เพื่อ
ทําที่สุดทุกขในวัฏฏะ แมทั้งหมด.
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พระวัฑฒเถระฟงคํามารดานั้น แลวคิดวา โยมมารดาของเรา คงตั้ง
อยูในพระอรหัตแนแลว เมื่อจะประกาศความขอนั้น จึงกลาวคาถาวา
โยมมารดาบังเกิดเกลากลากลาวความนี้แกลูก
โยมมารดา ลูกเขาใจวา ตัณหาของโยนมารดาคง
ไมมีแนละ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา วิสารทา ว ภณสิ เอตมตฺถ ชเนตฺติ
เม ความวา ทานโยมมารดาบังเกิดเกลากลาวความนี้ คือโอวาทนี้วา ลูกวัฑฒะ
ตัณหา ความอยาก ในโลก อยาไดมีแกลูก ไมวาในกาลไหน ๆ เลย ดังนี้
โยมมารดาเปนผูปราศจากความขลาดกลัว ไมติดไมของในอารมณไหน ๆ กลาว
แกลูก ทานโยมมารดา เพราะฉะนั้น ลูกจึงเขาใจวา ตัณหาของโยมมารดา
คงไมมีแนละ อธิบายวา ทานโยมมารดา คือทานโยมมารดาของลูก ลูก
เขาใจวา ตัณหาแมเพียงความรักระหวางครอบครัวของโยมมารดา คงไมมีใน
ตัวลูก อธิบายวา ตัณหาที่ยึดถือวาของเราไมมี.
พระเถรีฟงคําบุตรนั้นแลว กลาววากิเลสแมเพียงเล็กนอย ไมมีใน
อารมณไหนๆ ของแมเลย ดังนี้ เมื่อจะประกาศความที่ตนทํากิจเสร็จแลว
จึงกลาว ๒ คาถา ดังนี้วา
พอวัฑฒะ สังขารอยางใดอยางหนึ่ง มีทั้ง ต่ํา
สูง กลาง ตัณหาของแมในสังขารเหลานั้น อณูหนึ่ง
ก็ดี ขนาดอณูหนึ่งก็ดี ไมมีเลย.
แมผูไมประมาท เพงฌานอยู สิ้นอาสวะหมด
แลว วิชชา ๓ ก็บรรลุแลว คําสอนของพระศาสดา
ก็กระทําเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เย เกจิ เปนคํากลาวความไมมีกําหนด.
บทวา สงฺขารา ไดแกสงั ขตธรรม. บทวา หีนา ไดแก ต่ํา นารังเกียจ.
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บทวา อุกฺกฏุ มชฺณมิ า ไดแก ประณีตและปานกลาง บรรดาสังขาร ๓
นั้น สังขารที่ชรามรณะปรุงแตง ชือ่ วา ชั้นกลาง อีกนัยหนึ่ง สังขารที่
ฉันทะเปนตนอยางเลวทําใหเกิด ชื่อวา ชั้นต่ํา. ที่ฉันทะเปนตนอยางกลางทํา
ใหเกิด ชื่อวา ชั้นกลาง, ที่ฉันทะเปนตนอยางประณีตทําใหเกิด ชื่อวา ชั้นสูง.
อีกนัยหนึ่ง อกุศลธรรม ชื่อวา ชั้นต่ํา, โลกุตรธรรม ชื่อวา ชั้นสูง, นอกนี้
ชื่อวา ชั้นกลาง. บทวา อณูป อณุมตฺโตป ความวา มิใชแตตัณหาในตัวลูก
อยางเดียวเทานั้น ที่แท สังขารทุกอยาง ตางโดยชั้นต่ําเปนตัณหาของแมใน
สังขารเหลานั้นทั้งหมด อณูหนึ่งก็ดี ขนาดเทาอณูหนึ่งก็ดี เล็กอยางยิ่งก็ดี
ไมมีเลย.
พระเถรีกลาวเหตุในขอนั้นวา แมผูไมประมาทเพงฌานอยู ก็สิ้น
อาสวะหมดทุกอยาง. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปฺปมตฺตสฺส ฌายโต
ไดแก ผูไมประมาทเพงฌานอยู คํานี้ทานกลาวไวเปนลิงควิปลลาส ในคํานั้น
ประกอบความวา เพราะเหตุที่วิชชา ๓ แมบรรลุแลว ฉะนั้น คําสอนของ
พระพุทธเจาจึงชื่อวา แมทําเสร็จแลว เพราะเหตุที่แมไมประมาทเพงฌาน
ฉะนั้น อาสวะของแมจึงหมดสิ้นไป ตัณหาของแมอณูหนึ่งก็ดี ขนาดเทาอณู
หนึ่งก็ดี จึงไมมีเลย.
พระเถระกระทําโอวาทที่พระเถรีกลาวแลวใหเปนดังขอชาง [คอยสับ
ตน] เกิดความสลดใจ ก็ไปพระวิหารนั่งในที่พักกลางวัน เจริญวิปสสนาแลว
ก็บรรลุพระอรหัต พิจารณาถึงการปฏิบตั ิของตน เกิดโสมนัส ก็ไปยังสํานักของ
โยมมารดา เมื่อจะพยากรณพระอรหัตจึงกลาว ๓ คาถา ดังนี้วา
โยมมารดา มอบปฏักอันโอฬารแกลูกแลวหนอ
คือคาถาที่ประกอบดวยปรมัตถ เหมือนคาถาอนุเคราะห.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 299

ลูกฟงคําสอนของโยมมารดาบังเกิดเกลา ก็ถึง
ความสลดใจในธรรม เพื่อบรรลุธรรมเกษมปลอดโปรง
จากโยคะกิเลส.
ลูกนั้น มีจิตเด็ดเดี่ยวดวยความเพียร ไมเกียจครานทั้งกลางคืนกลางวัน อันโยมมารดาเตือนแลว ก็
สงบ สัมผัสสันติอันยอดเยี่ยม.
ครั้งนั้น พระเถรีครั้นทําถอยคําของตนใหเปนประดุจขอชาง [สับ
บุตรของตน] แลว มีจิตอันการบรรลุพระอรหัตของบุตรใหยินดีแลว ก็กลาว
ซ้ําคาถาที่บุตรนั้นกลาวแลวดวยตนเอง คาถาแมเหลานั้นจึงกลายเปนเถรีคาถา
ดวยประการอยางนี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุฬาร ไดแก ไพบูลยคือใหญ บทวา
ปโตท ไดแกปฏักคือโอวาท. บทวา สมวสฺสริ ประกอบความวา ใหเปน
ไปโดยชอบแลวหนอ ถาจะถามวาปฏักนั้นคืออะไร เพราะฉะนั้น พระเถระ
จึงกลาววาคือคาถาที่ประกอบดวยปรมัตถ. พระเถระกลาวหมายถึงวา มา สุ
เต วฑฺฒ โลกมฺหิ เปนตน. บทวา ยถาป อนุกมฺปกา ความวา โยม
มารดาของลูก ประกาศปฏัก คือทอนไมคอยไลตอนอันโอฬาร กลาวคือ
คาถาชี้แจงถึงความเปนไปและถอยกลับ ซึ่งปลุกใจดวยกําลังญาณแกลูก เหมือน
คาถาที่อนุเคราะหแมอยางอื่น ฉะนั้น.
บทวา ธมฺมสเวคมาปาทึ ไดแก ถึงความกลัว ความสลดใจ อยาง
ยิ่งใหญ เพราะนํามาซึ่งภัยดวยญาณ.
บทวา ปธานปหิตตฺโต ไดแกมีจิตมุงมั่นพระนิพพาน ดวยการ
ประกอบสัมมัปปธาน ๔. อยาง. บทวา อผุสึ สนฺตึมุตฺตม ความวา สัมผัส
คือบรรลุสันติอันยอดเยี่ยม คือพระนิพพาน.
จบ อรรถกถาวัฑฒมาตุเถรีคาถา
จบ อรรถกถานวกนิบาต
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เอกาทสกนิบาต
๑. กิสาโคตมีเถรีคาถา
[๔๖๔] พระกิสาโคตมีเถรีกลาววา
เฉพาะโลก พระมุนีทรงสรรเสริญความเปนผูมี
กัลยาณมิตร คนเมื่อคบกัลยาณมิตร แมเปนพาล ก็พึง
เปนบัณฑิตไดบาง.
ควรคบแตสัตบุรุษคนดี คนคบสัตบุรุษ ปญญา
ยอมเจริญไดเหมือนกัน คนคบสัตบุรุษจะพึงพนจาก
ทุกขไดทุกอยาง.
บุคคลพึงรูจักอริยสัจ แมทั้ง ๔ คือ ทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และมรรคมีองค ๘.
ยักษิณีตนหนึ่งกลาวตําหนิความเปนหญิงไววา
พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกคนที่ควรฝกตรัสวา
ความเปนหญิงเปนทุกข แมการเปนหญิงรวมสามีก็
เปนทุกข หญิงบางพวกยอมคลอดครั้งเดียว บางพวก
ก็เชือดคอตนเอง บางพวกที่เปนสุขุมาลชาติละเอียด
ออน ทนทุกขไมไดกินยาพิษ สัตวในครรภและ
หญิงผูม ีครรภ ยอมประสบความพินาศยอยยับทั้งสอง
คน
พระปฏาจาราเถรีเลาวา
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ขาพเจาครรภแกใกลคลอด เดินทางไปยังไมทัน
ถึงเรือนตน ก็คลอดบุตรที่ระหวางทาง พบสามีตาย
บุตรทั้งสองก็ตาย สามีก็ตายเสียที่ทางเปลี่ยว ขาพเจา
กลายเปนคนยากไร มารดาบิดาและพี่ชาย ถูกเผาบน
เชิงตะกอนเดียวกัน เมื่อตระกูลเสื่อมตกเปนคนยากไร
ขาพเจาตองเสวยทุกขหาประมาณมิได น้าํ ตาของ
ขาพเจาไหลตลอดมาหลายพันชาติ.
ขาพเจาอยูทามกลางสุสาน แมเนื้อบุตรก็ตองกิน
ขาพเจามีตระกูลเสื่อมแลว สามีตายแลว [เปนหมาย]
คนทั้งปวงติเตียนแลวก็ไดบรรลุอมตธรรม.
อริยมรรคมีองค ๘ อันใหถึงอมตธรรมขาพเจา
ก็อบรมแลว แมพระนิพพานก็กระทําใหแจงแลว
ขาพเจาไดพบกระจกธรรมแลว.
ขาพเจาตัดความโศกศัลยไดแลว ปลงภาระแลว
กระทํากรณียะเสร็จแลว ขาพเจาชื่อกีสาโคตมีเถรี ผู
มีจิตหลุดพนแลวกลาวคํานี้ไว.
จบ กีสาโคตมีเถรีคาถา
จบ เอกาทสนิบาต
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อรรถกถาเอกาทสกนิบาต
๑. อรรถกถากิสาโคตมีเถรีคาถา
ใน เอกาทสนิบาต คาถาวา กลฺยาณมิตฺตตา เปนตน เปน
คาถาของ พระกีสาโคตมีเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
ไดยนิ วา พระเถรีรูปนี้ ครัง้ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ก็บงั เกิดในเรือนสกุลกรุงหังสวดี รูเดียงสาแลว วันหนึ่งฟงธรรม
ในสํานักพระศาสดา เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะ เปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูทรงจีวรปอน ก็สรางสมกุศลใหยงิ่ ๆ
ขึ้นไป ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษยถึงแสนกัป ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิด
ในสกุลเข็ญใจ กรุงสาวัตถี ชื่อของนางวา โคตมี แตเพราะตัวผอม เขาจึง
เรียกวา กีสาโคตมี นางไปมีสามี บิดามารดาและญาติดูหมิ่นวา เปนลูกสาว
ของสกุลเข็ญใจ นางคลอดลูกชายออกมาคนหนึ่ง เพราะไดลูกชาย บิดามารดา
และญาติก็ทําสัมมานะยกยองนาง แตลูกชายนางก็ตายเสียขณะที่วิ่งเลนได ดวย
เหตุนั้น นางจึงเกิดบาเพราะความเศราโศก.
นางคิดวา เมื่อกอนเราถูกดูหมิ่น นับตัง้ แตลูกชายเราเกิดก็ไดรับ
ยกยอง คนเหลานี้พยายามจะทิ้งลูกชายเราไวขางนอก จึงอุมรางลูกชายที่ตายแลว
ไป โดยความบาเพราะความเศราโศก ตระเวนไปในนคร ตามลําดับประตู
เรือนโดยกลาวขอรองวา ขอทานโปรดใหยาแกลกู ชายของขาดวยเถิด ผูค น
ทั้งหลายบริภาษดาวา จะเอายาแกตายมาแตไหน นางก็ไมเชื่อคําของคนเหลา
นั้น ครั้งนั้น ชายบัณฑิตผูหนึ่งคิดวา หญิงคนนี้จิตฟุงซานเปนบาเพราะ
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โศกเศราถึงลูกชาย พระทศพลเทานั้นคงจักทรงรูจักยาสําหรับหญิงคนนี้ จึง
กลาววา แมคุณ ไปเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาแลวทูลถามถึงยาสําหรับลูกชายของ
แมนางสิ นางไปพระวิหาร เวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม ทูลถามวา ขาแต
พระผูมีพระภาคเจา โปรดทรงประทานยาสําหรับ ลูกชายของขาพระองคดวย
เถิด พระศาสดาทรงเห็นอุปนิสัยของนาง จึงตรัสวา ไปสิ เขาพระนคร
เรือนหลังใดไมเคยมีคนตาย จงนําเมล็ดผักกาดจากเรือนหลังนั้นมา. นางรับ
พระพุทธดํารัสวา ดีละพระเจาขา ดีใจก็เขาพระนครไปในเรือนหลังแรก พูด
วา พระศาสดาโปรดใหขานําเมล็ดผักกาดไป เพื่อทํายาสําหรับลูกชายของขา
ถาในเรือนหลังนี้ ไมเคยมีใคร ๆ ตาย โปรดใหเมล็ดผักกาดแกขาดวยเถิด
คนในเรือนหลังนั้นกลาววา ใครเลาจะสามารถนับคนที่ตายไปแลว ในเรือน
หลังนี้ได. นางไปเรือนหลังที่สอง-สาม ดวยพุทธานุภาพ ก็หายบา อยูใน
ปกติจิตจึงคิดวา จะประโยชนอะไรดวยเมล็ดผักกาดนั้น พอกันที สําหรับ
เมล็ดผักกาดในที่นี้ นางคิดวา ธรรมเนียมนี้นี่แหละ คงจักมีทั่วพระนคร
ความจริงนี้คงจักเปนขอที่พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงอนุเคราะหดวยหวังดี ทรง
เห็นแลว ก็ไดความสลดใจ จากที่นั้น ก็ออกไปขางนอก ทิ้งลูกชายที่ปาชา
ผีดิบกลาวคาถานี้วา
ธรรมคืออนิจจตา ความไมเที่ยง มิใชเปนธรรม
ของชาวบาน มิใชของชาวนิคมและมิใชของตระกูล
หนึ่ง หากแตเปนธรรมของชาวโลกทั้งหมดรวมทั้ง
เทวโลกดวย.
ก็แลนางครั้นกลาวอยางนี้แลว ก็ไปเฝาพระศาสดา พระศาสดาตรัส
ถามนางวา โคตมี เจาไดเมล็ดผักกาดมาแลวหรือ. นางกราบทูลวา ขาแต
พระองคผูเจริญ กิจกรรมเมล็ดผักกาดเสร็จแลว พระเจาขา ขอทรงโปรดเปน
ที่พึ่งของขาพระองคดวยเถิด ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสคาถาแกนางวา
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มฤตยู ยอมพานรชน ผูมัวเมาในบุตรและสัตว
เลี้ยง มีใจฟุงซานไป เหมือนกระแสน้ําหลากขนาด
ใหญ พัดพาชาวบานที่มัวหลับใหลไปฉะนัน้ .
จบคาถา นางก็ตั้งอยูในโสดาปตติผล ตามอาการที่ยืนอยู ทูลขอ
บรรพชากะพระศาสดา พระศาสดาทรงอนุญาตใหบรรพชาในสํานักของภิกษุณี
นางถวายบังคมพระศาสดา ทําประทักษิณเวียนขวา ๓ รอบ แลวไปสํานัก
ภิกษุณี บรรพชาอุปสมบทแลว ไมนานนัก ทําโยนิโสมนสิการเจริญวิปสสนา
ครั้งนั้น พระศาสดาตรัสพระคาถาประกอบดวยโอภาสแกนางดังนี้วา
ผูเห็นอมตบท มีชีวิตอยูวันเดียว ยังประเสริฐ
วาผูไมเห็นอมตบท มีชีวิตอยูถึง ๑๐๐ ป.
จบพระคาถา นางก็บรรลุพระอรหัต ในการใชสอยบริขาร
ก็อุกฤษฏอยางยิ่ง ครองแตจีวรที่ประกอบดวยความปอน ๓ อยาง. ครั้งนั้น
พระศาสดาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร กําลังทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้ง
หลายไวในตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับก็ทรงสถาปนาพระเถรีไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูทรงจีวรปอน. พระเถรีนนั้ พิจารณาการ
ปฏิบัติของตน คิดวา เราอาศัยพระศาสดาจึงใหคุณวิเศษนี้ ไดกลาวคาถา
เหลานั้นโดยมุข คือการสรรเสริญกัลยาณมิตรวา
เฉพาะโลก พระมุนีทรงสรรเสริญความเปนผูมี
กัลยาณมิตร คนเมื่อคบกัลยาณมิตร แมเปนพาลก็พึง
เปนบัณฑิตไดบาง.
ควรคบแตสัตบุรุษคนดี คนคบสัตบุรุษ ปญญา
ยอมเจริญไดเหมือนกัน คนคบสัตบุรุษจะพึงพนจาก
ทุกขไดทุกอยาง.
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บุคคลพึงรูจกั อริยสัจแมทั้ง ๔ คือทุกข ทุกขสมุทัย ทุกขนิโรธ และมรรคมีองค ๘.
ยักษิณีตนหนึ่งกลาวตําหนิความเปนหญิงไววา
พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกคนที่ควรฝก ตรัส
วา ความเปนหญิงเปนทุกข แมการเปนหญิงรวมสามี
ก็เปนทุกข หญิงบางพวก ยอมคลอดครั้งเดียว บาง
พวกก็เชือดคอตนเอง บางพวกที่เปนสุขุมาลชาติ ทน
ทุกขไมไดก็กินยาพิษ สัตวในครรภและหญิงผูมีครรภ
ยอมประสบความพินาศก็ยอยยับทั้งสองคน.
พระปฏาจาราเถรีเลาวา
ขาพเจาครรภแกใกลคลอด เดินทางไปยังไมทัน
ถึงเรือนตน ก็คลอดบุตรระหวางทาง พบสามีตาย
บุตรทัง้ สองก็ตาย สามีก็ตายเสียที่หนทางเปลี่ยว
ขาพเจากลายเปนคนยากไร มารดาบิดาและพี่ชายถูก
เผาบนเชิงตะกอนเดียวกัน เมื่อตระกูลเสื่อมตกเปน
คนยากไร ขาพเจาตองเสวยทุกขหาประมาณมิได
น้ําตาของขาพเจาไหลตลอดมาหลายพันชาติ.
ขาพเจาอยูทามกลางสุสาน แมเนื้อบุตรก็ตองกิน
ขาพเจามีตระกูลเสื่อมแลว สามีตายแลว คนทั้งปวง
ติเตียนแลว ก็ไดบรรลุอมตธรรม.
อริยมรรคมีองค ๘ อันใหถงึ อมตธรรม ขาพเจา
ก็อบรมแลว แมพระนิพพานก็กระทําใหแจงแลว
ขาพเจาไดพบกระจกธรรมแลว.
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ขาพเจาตัดความโศกศัลยไดแลว ปลงภาระแลว
กระทํากรณียะเสร็จแลว ขาพเจาชื่อกีสาโคตมีเถรี
ผูมีจิตหลุดพนแลว กลาวคํานี้.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กลฺยาณมิตฺตตา ความวา ชื่อวา
กัลยาณมิตร เพราะมีมิตรงาม เจริญ ดี ผูสมบูรณดวยความมีศีลเปนตน
กําลังมีทุกข ถูกกําจัดประโยชนเกื้อกูลอันใด บุคคลใดเปนมิตรมีอุปการะชวย
เขาโดยอาการทุกอยาง อยางนั้น บุคคลนั้น ชื่อวา กัลยาณมิตร ความเปน
แหงกัลยาณมิตรนั้น ชื่อวากัลยาณมิตตตา คือความเปนผูมีกัลยาณมิตร มิตรดี.
บทวา มุนินา ไดแก พระศาสดา. บทวา อุทฺทิสฺส วณฺณิตา ไดแก
เฉพาะสัตวโลก วา บุคคลควรดําเนินตามกัลยาณมิตร ทรงสรรเสริญไวโดยนัย
เปนตนวา "ดูกอนอานนท ความมีมิตรดี ความมีสหายดี ความมีเพื่อนดี เปน
ตัวพรหมจรรยทั้งหมดเลย ขอที่ภิกษุจักเปนผูมีศีล สํารวมในปาติโมกขสังวร
อยู ก็พึงหวังได สําหรับเมฆิยภิกษุ ผูมีมิตรดี ผูมีสหายคี ผูมีเพื่อนดี" ดังนี้.
คําวา กลฺยาณมิตเฺ ต ภชมาโน เปนตน เปนคําแสดงอานิสงส
ของความเปนผูมีมิตรดี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อป พาโล ปณฺฑิโต
อสฺส ความวา บุคคลผูคบกัลยาณมิตร แมเปนพาลมากอน เพราะเวนขอที่
คับฟงเปนตน ก็พึงเปนบัณฑิตไดบาง เพราะสดับฟงขอที่ยังไมไดสดับฟง
เปนตน.
บทวา ภซิตพฺพา สปฺปุริสา ความวา เพราะเหตุที่บุคคลแมเปน
พาลก็เปนบัณฑิตได สัตบุรุษทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน บุคคลก็พึงซอง
เสพดวยการเขาไปหาตามเวลาสมควรเปนอาทิ. บทวา ปฺา ตถา ปวฑฺฒติ
ภชนฺตาน ประกอบความวา สําหรับบุคคลผูคบกัลยาณมิตร ปญญายอมเจริญ
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เพิ่มพูน บริบูรณ เหมือนอยางบรรดาบุคคลเหลานั้น บุคคลผูใดผูหนึ่ง เมื่อ
คบสัตบุรุษ จะพึงพนจากทุกขมีชาติเปนตนไดหมดฉะนั้น.
พระเถรี เมื่อแสดงวิธีพนทุกข ดวยวิธีคบกัลยาณมิตร จึงกลาวคําวา
ทุกฺขณฺเจว วิชาเนยฺย เปนอาทิ. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จตฺตาริ
อริยสจฺจานิ ประกอบความวา พึงรูแ จงแทงตลอดอริยสัจ ๔ เหลานี้ คือ
ทุกข ทุกขสมุทัย นิโรธ และมรรคมีองค ๘.
สองคาถาวา ทุกโฺ ข อิตฺถิภาโว เปนตน ยักษิณีตนหนึ่งเมื่อ
ติเตียนความเปนหญิงกลาวไว. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทุกฺโข อิตฺถิภาโว
อกฺขาโต ความวา ความเปนหญิง พระผูมีพระภาคเจา ผูทรงฝกคนที่ควร
ฝกตรัสวาเปนทุกข เพราะโทษทั้งหลายมีเปนตนอยางนี้วา ความออนแอ การ
ตั้งทอง ความเปนอยูที่ตองอาศัยคนอื่นทุกเวลา. บทวา สปตฺติกมฺป ทุกฺข
ไดแก การอยูที่มีศัตรู แมการอยูรวมกับหญิงรวมสามีก็เปนทุกข อธิบายวา
แมอันนี้ก็เปนโทษในความเปนหญิง. บทวา อปฺเปกจฺจา สกึ วิชาตาโย
ไดแก หญิงบางพวกคลอดคราวเดียวเทานั้น ก็ทนทุกขในการตลอดตองแรกไม
ได. บทวา คลเก อป กนฺตนฺติ ไดแก เชือดคอตนเองบาง. บทวา
สุขุมาลินิโย วิสานิ ขาทนฺติ ไดแก หญิงที่มีรางกายละเอียดออน
[สุขุมาลชาติ] ทนความลําบาก เพราะความที่ตนเปนคนละเอียดออนไมไดก็กิน
ยาพิษบาง ในคําวา ชนมารกมชฺฌคตา สัตวเกิดในครรภผูหลง ทานเรียก
วา ชนมารกะ คือทารกผูฆาชนคือมารดา อธิบายวา ทารกผูฆามารดา ที่อยู
ตรงกลาง คืออยูในทอง ไดแกสัตวในทองผูหลง. บทวา อุโภป พฺยสนานิ
อนฺโภนฺติ ความวา ชนแมทั้งสองคือ สัตวเกิดในทองและมารดาผูมีครรภ
ยอมประสบความตายและความพินาศยอยยับ. สวนอาจารยอื่นอีกกลาววา กิเลส
ทั้งหลาย ชือ่ วาผูฆาชน, ภริยาและสามีแมทั้งสอง ซึ่งอยูทามกลางแหงกิเลส
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เหลานั้นคือตกอยูในสันดานกิเลส ยอมประสบความพินาศโดยอํานาจความเรา
รอนแหงกิเลสในปจจุบันนี้ ยอมประสบความพินาศโดยอํานาจความเศราหมอง
แหงทุคติในอนาคต เขาวา ยักษิณีนั้นรําลึกถึงทุกขที่ตนประสบในอัตภาพ
กอน จึงกลาวสองคาถานี้ สวนพระเถรีไดกลาวย้าํ เพื่อชี้แจงโทษ ในความ
เปนหญิง.
สองคาถาวา อุปวิชฺา คฺจฉนฺตี เปนตนตน พระเถรีกลาวปรารภ
ประวัติของพระปฏาจาราเถรี. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปวิชฺา
คจฺฉนฺตี ประกอบความวา ขาพเจามีครรภแกใกลคลอดเดินทางไปยังไมทัน
ถึงเรือนตนเอง ก็คลอดบุตรเสียที่หนทาง ไดพบสามีตาย.
บทวา กปณิกายา แปลวา ผูยากไร เขาวาสองคาถานี้ พระเถรีกลาว
เพื่อชี้แจงโทษในความเปนหญิง โดยกระทําตามอาการที่นางปฏาจารา ผูประสบ
ความบาเพราะความเศราโศกในครั้งนั้น กลาวไว.
พระเถรีครั้นนําเอาเรื่องแมทั้งสองนี้มาเปนอุทาหรณแลว บัดนี้ เมือ่
จะชี้แจงทุกขที่ตนประสบจึงกลาววา ขีณกุลิเน เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ขีณกุลิเน ไดแกมตี ระกูลตองประสบความเส อมโภคะเปนตน. บทวา
กปเณ ไดแกผูถึงความตําต่ําอยางยิ่ง ก็คําทั้งสองนี้ เปนคํากลาวปรึกษาตน
เทานั้น. บทวา อนุภูต เต ทุกฺข อปริมาณ ความวา ทานเสวยทุกข
มิใชนอยในอัตภาพนี้ หรือในอัตภาพกอนแตอัตภาพนี้ บัดนี้ พระเถรี
เพื่อจะแจกแสดงทุกขนั้น โดยเอกเทศ จึงกลาววา อสฺสู จ เต ปวตฺต
เปนตน คํานั้นมีความวา นางผูหมุนเวียนอยูในสังสารวัฏ ซึ่งมีเงื่อนตนเงื่อน
ปลายตามไปไมรูแลวนี้ น้ําตาไหลนอง เพราะถูกความเศราโศกครองงํามาก
หลายพันชาติ. ก็คํานี้พระเถรีกลาวไมแปลก น้ําตาพึงมีจํานวนมากกวาน้ําแหง
มหาสมุทร.
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บทวา วสิตา สุสานมชฺเฌ ความวา เปนนางสุนัขบาน นาง
สุนัขจิ้งจอก คอยกินเนื้อมนุษย อยูก ลางปาชา. บทวา ขาทิตานิ
ปุตฺตมสานิ ไดแก กินแมแตเนื้อบุตร ครั้งที่เปนเสือโครง เสือเหลืองและ
เสือปลา เปนตน. บทวา หตกุลิกา ไดแก มีวงศสกุลพินาศแลว. บทวา
สพฺพครหิตา ไดแก ถูกผูค รองเรือนทุกคนติเตียน คือถึงความตําหนิ. บทวา
มตปติกา แปลวา หญิงหมาย ก็พระเถรีกลาวยึดทั้งสามประการนี้ ที่มาถึงตน
ตามลําดับในอัตภาพกอน แมเปนอยางนี้ ก็ยังบรรลุอมตธรรม คือบรรลุ
พระนิพพาน ที่มีการเสพกัลยาณมิตรที่ไดมาเอง.
บัดนี้ พระเถรีเพือ่ แสดงการบรรลุอมตะนั้นนั่นแลใหปรากฏ จึง
กลาววา ภาวิโต เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภาวิโต ไดแก ใหมี
แลว ใหเกิดแลว ใหเจริญแลว โดยการอบรมและตรัสรู. บทวา ธมฺมาทาส
อเวกฺขึห ไดแกขาพเจาไดพบไดเห็นกระจกทําดวยธรรม.
บทวา อหมมฺหิ กนฺตสลฺลา ความวา ขาพเจาเปนผูมีกิเลสดุจ
ลูกศรมีราคะเปนตนอันถอนไดแลวดวยอริยมรรค. บทวา โอหิตภารา ไดแก
มีภาระคือกามขันธ กิเลสและอภิสังขารอันปลงลงแลว. บทวา กต หิ
กรณีย ไดแกกิจ ๑๖ มีตางโดยปริญญากิจเปนตน ขาพเจาก็กระทําเสร็จ
แลว. ดวยบทวา สุวิมุตฺตจิตฺตา อิม ภณิ พระเถรีกลาวถึงตนเองเหมือน
คนอื่นวา พระกิสาโคตมีเถรี ผูมีจิตหลุดพันแลวโดยประการทั้งปวง ไดกลาว
ความนี้โดยการผูกเปนคาถา ดวยคําวา กลฺยาณมิตฺตตา เปนตนในอปทาน
ของพระเถรีนี้ ในขอนั้น มีดังนี้
พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมมุตตระ ผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง ทรงเปนผูนํา ทรงอุบัติในแสนกัป
นับแตกัปนี้
๑

๑. จุ. อ. ๓๓/ขอ ๑๖๒ กีสาโคตมีเถรีอปทาน.
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ครั้งนั้น ขาพเจาเกิดในตระกูลหนึ่งในกรุง
หังสวดี เขาเฝาพรผูประเสริฐกวานรชนถึงพระองค
เปนสรณะ.
ขาพเจาไดฟงธรรมของพระองค ซึ่งประกอบ
ดวยสัจจะ ๔ ที่ไพเราะจับใจอยางยิ่ง นํามาซึ่งสันติสุข
ในวัฏฏะ.
ครัง้ นั้น พระพุทธธีระยอดบุรุษ เมือ่ ทรงสถาปนา ทรงยกยองภิกษุณีผูทรงจีวรปอนไวในตําแหนง
เอตทัคคะ.
ขาพเจาฟงคุณของพระภิกษุณีแลวเกิดปติไม
ใชนอย ถวายสักการะแดพระพุทธเจาตามกําลังสามารถ
เคารพพระธีรมุนีพระองคนั้น ปรารถนาตําแหนงนั้น.
ครัง้ นั้น พระสัมพุทธเจาผูนํา ทรงอนุโมทนา
เพื่อไดตําแหนงวา ในแสนกัปนับแตกัปนี้ไป พระพุทธเจาพระนามวาโคดม ทรงสมภพในราชสกุล
พระเจาโอกกากราช จักเปนศาสดาในโลก ทานจักมี
ชื่อวากีสาโคตมี จักเปนทายาท เปนโอรสในธรรม
ของพระองค ถูกเนรมิตโดยธรรม จักเปนสาวิกา
ของพระศาสดา.
ครัง้ นั้น ขาพเจาฟงพระพุทธดํารัสนั้นแลว
ก็ยินดี มีจิตมีเมตตา บํารุงพระชินพุทธเจาผูเปนนายก
พิเศษดวยปจจัย ๔ ตลอดชีวิต.
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ดวยกรรมทีท่ ํามาดีเหลานั้น และดวยการตั้งใจ
ไวชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส.
พระพุทธเจาพระนามวากัสสป เปนพราหมณผู
มียศมาก เปนยอดของศาสดาทั้งหลาย ทรงอุบัติใน
ภัทรกัปนี้.
ครั้งนั้น พระเจากาสีพระนามวา กิกิ เปนจอม
นรชนในกรุงพาราณสีราชธานี ทรงเปนอุปฐาก
พระพุทธเจาผูทรงแสวงคุณยิ่งใหญ.
ขาพเจาเปนพระราชธิดาองคที่ ๕ ของพระเจา
กาสีพระองคนั้น ปรากฏพระนามวาธัมมา ฟงธรรม
ของพระชินเจาผูเลิศ ชอบใจการบรรพชา.
ครัง้ นั้น พระชนกของพวกขาพเจาไมทรง
อนุญาต พวกขาพเจาจึงอยูในพระราชมณเฑียรไม
เกียจคราน บําเพ็ญโกมาริพรหมจรรยมา ๒๐,๐๐๐ ป
เปนพระราชธิดา ผูอยูในความสุข บันเทิงยินดี
เปนนิตยในการบํารุง พระพุทธเจา เปนพระราธิดา
๗ พระองคคือ สมณี สมณคุตตา ภิกขุณี ภิกขุทาสิกา ธัมมา สุธัมมา และสังฆทาสิกา ที่ครบ ๗.
บัดนี้ ก็คือ เขมา อุบลวรรณา ปฏาจารา
กุณฑลา [กุณฑลเกสา] ขาพระองค ธรรมทินนา
วิสาขา ที่ครบ ๗.
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ดวยกรรมที่ทาํ ดีเหลานั้น และดวยการตั้งใจ
ไวชอบ ขาพเจาละกายมนุษย ก็ไปสูสวรรคชั้น
ดาวดึงส.
บัดนี้ ภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในตระกูลเศรษฐี
เมื่อตระกูลยากจนไมมีทรัพย ต่าํ ตอยลงก็ไปสูตระกูลมี
ทรัพย [มีสามี] เวนสามีคนเดียว คนนอกนั้นก็เกลียด
ขาพเจาวาเปนคนไมมีทรัพย.
คราวใด ขาพเจาตลอดบุตร คราวนั้นก็
แสดงแกคนทั้งปวง คราวใด บุตรนั้นยังออนเจริญ
วัย ก็เปนดังดวงใจ ประสบสุขเปนที่รักของขาพเจา
ดังชีวิตตนเอง คราวนั้น บุตรนั้นไปสูอํานาจพระยา
ยม [ตาย] ขาพเจามีดวงหนาเศราหมองอัสสุชล
คลอตา มีหนาร่ําไห พาศพบุตรที่ตายเดินครวญคร่ํา
รําพัน.
ครัง้ นั้น ขาพเจาถูกบัณฑิตผูหนึ่งชี้แนะ จึง
ไปเฝาพระผูทรงเปนหมอยอดเยี่ยมกราบทูลวา พระเจาขา ขอโปรดประทานยาสําหรับทําบุตรใหฟนคืน
ชีพ
พระชินเจาผูทรงฉลาดในอุบาย บําบัดทุกข
ตรัสวา เจาจงนําเมล็ดผักกาดจากเรือนที่ไมมคี นตาย
มาสิ.
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ครั้งนั้น ขาพเจาไปกรุงสาวัตถีก็ไมพบเรือน
เชนนั้น จะไดเมล็ดผักกาดมาแตไหนเลา เพราะ
ฉะนั้น ขาพเจาจึงไดสติ ทิ้งศพบุตร เขาไปเฝา
พระผูทรงเปนผูนําโลก พระผูม ีพระสุรเสียงไพเราะ
เห็นขาพเจาแตไกล จึงตรัสวา ผูเห็นความเกิดและ
ความเสือ่ มสิ้น มีชวี ิตเปนอยูวันเดียว ประเสริฐกวา
ผูไมเห็นความเกิดและความเสื่อมสิ้น มีชีวิตเปนอยูตั้ง
๑๐๐ ป.
ธรรมคืออนิจจตา ความไมเที่ยง มิใชธรรมของ
ชาวบาน มิใชธรรมของชาวนิคม และมิใชธรรมของ
ตระกูลหนึ่ง หากเปนธรรมของชาวโลกทั้งหมด รวม
ทั้งเทวโลก.
ขาพเจานั้น ฟงพระคาถานี้แลว ทําธรรมจักษุ
ใหบริสทุ ธิ์แลว แตนั้น ก็รูแจงสัทธรรมออกบวช
ไมมีเรือน.
ขาพเจาบวชอยางนั้นแลว ก็พยายามอยูใน
คําสอนของพระชินเจา ไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต.
ขาพเจาชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสตธาตุ รูจิต
ผูอื่น กระทําตามคําสอนของของพระศาสดา.
ขาพเจารูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุทํา
อาสวะใหสิ้นไปหมด เปนผูบริสทุ ธิ์ไรมลทิน.
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พระศาสดา ขาพเจาบํารุงแลว คําสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว ภาระหนัก
ขาพเจาก็ปลงลงแลว ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขาพเจา
ก็ถอนเสียแลว.
ขาพเจาออกจากเรือนบวชไมมีเรือน เพื่อ
ประโยชนอันใด ประโยชนอันนั้น ขาพเจาก็บรรลุ
แลวตามลําดับ ธรรมเครื่องสิน้ สังโยชนทุกอยาง
ขาพเจาก็บรรลุแลว.
ญาณในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณของ
ขาพเจาบริสุทธิ์ ไรมลทิน เพราะอานุภาพของ
พระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด.
ขาพเจานําผามาแตกองขยะ จากปาชา และ
จากทางรก ทําเปนผาสังฆาฏิจากผานั้น ทรงแตจีวร
ที่ปอน.
พระชินเจา ผูน ําพิเศษในบริษัททั้งหลาย ทรง
ยินดีในคุณ คือการทรงจีวรปอนนั้น จึงทรงสถาปนา
ขาพเจาไวในตําแหนงเอตทัคคะ.
กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
จบ อรรถกถากีสาโคตมีเถรีคาถา
จบ อรรถกถาเอกาทสกนิบาต
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ทวาทสกนิบาต
๑. อุบลวรรณาเถรีคาถา
[๔๖๕] พระอุบลวรรณาเถรีกลาวกะมารวา
เราทั้งสอง คือมารดาและธิดาเปนหญิงรวมสามี
กัน เรานั้นมีความสลดใจ ขนลุก ไมเคยเปน
นาตําหนิจริงหนอ กามทั้งหลายไมสะอาด มี
กลิ่นเหม็น มีหนามมาก ที่เราทัง้ สอง คือมารดาและ
ธิดา เปนภริยารวมกัน.
เราเห็นโทษในกามทั้งหลาย เห็นเนกขัมมะเปน
ความเกษมปลอดโปรง ออกจากเรือนบวชไมมีเรือน.
เรารูปุพเพนิวาสญาณระลึกชาติได ชําระทิพยจักษุตาทิพย ชําระเจโตปริยญาณ รูใ จคนอืน่ ได ชําระ
ทิพโสตธาตุ หูทิพย แมฤทธิ์เราก็ทําใหแจงแลว
ธรรมเปนที่สิ้นอาสวะเราก็บรรลุแลว อภิญญา ๖ เรา
ก็ทําใหแจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราก็
กระทําเสร็จแลว.
เราเนรมิตรถเทียมมา ๔ ตัวดวยฤทธิ์ มาถวาย
บังคมพระยุคลบาท ของพระพุทธเจา ผูเปนที่พึงของ
โลก ผูม ีสิริ ยืนอยู ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง
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มารถามขูพระเถรีวา
ทานเขาไปยังตนไมที่มีดอกบานถึงยอด ยืนอยู
แตผูเดียวที่โคนไม แมเพื่อนไร ๆ ของทานก็ไมมีเลย
ทานไมกลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจาชูหรือ.
พระเถรีตอบวา
ตอใหนักเลงเจาชูนับแสนเชนนี้มารุมลอม ขน
ของเราก็ไมหวั่นไหว ดูกอนมาร ทานผูเดียวจักทํา
อะไรเราได.
เราหายตัวไดนะ เขาทองทานก็ได ยินอยูหวาง
คิ้วทานก็ได ทานไมเห็นเราดอก เพราะเราชํานาญใน
จิต อบรมอิทธิบาทดีแลว อภิญญา ๖ เราก็ทําใหแจง
แลว คําสอนของพระพุทธเจาเราก็ทําเสร็จแลว.
ถามทั้งหลาย เปรียบดวยหอกและหลาว เปน
เครื่องบีบคั้นขันธทั้งหลาย ทานเอยถึงความยินดีใน
กานอันใด บัดนี้เราไมมีความยินดีอันนั้น ความเพลิด
เพลินในกามทั้งปวงเราขจัดเสียแลว กองแหงความมืด
[อวิชชา] เราก็ทําลายเสียแลว ดูกอนมารผูมีบาป ทาน
จงรูไวเถิด ดูกอนมารผูกระทําที่สุด ถึงตัวทานเรา
ก็ขจัดเสียแลว.
จบ อุบลวรรณาเถรีคาถา
จบ ทวาทสกนิบาต
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อรรถกถาทวาทสกนิบาต
๑. อรรถกถาอุบลวรรณาเถรีคาถา
ใน ทวาทสกนิบาต คาถาวา อุโภ มาตา จ ธีตา จ เปนตน
เปนคาถาของ พระอุบลวรรณเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ก็
บังเกิดในเรือนสกุล กรุงหังสวดี รูเดียงสาแลวก็ไปเฝาพระศาสดา พรอมกับ
มหาชนฟงธรรม เห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุณีรูปหนึ่งไวในตําแหนง
เอตทัคคะเปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูมีฤทธิ์ จึงถวายมหาทานแกพระภิกษุสงฆมี
พระพุทธเจาเปนประธาน ๗ วัน ปรารถนาตําแหนงนั้น นางกระทํากุศลจนตลอด
ชีวิต ทองเที่ยวอยูในเทวดาและมนุษย ครั้งพระกัสสปพุทธเจา ก็ถือปฏิสนธิ
ในพระราชมณเฑียรของพระเจากาสี พระนามวา กิกิ กรุงพาราณสี เปน
พระราชธิดาองคหนึ่ง ระหวางพระพี่นองนาง ๗ พระองค ทรงประพฤติ
พรหมจรรยอยูถึง ๒๐,๐๐๐ ป สรางบริเวณถวายพระภิกษุสงฆแลวบังเกิดใน
เทวโลก.
ครั้นจุติจากเทวโลกนั้นแลว ก็กลับมาสูมนุษยโลกอีก บังเกิดในสถาน
ที่ของคนทํางานดวยมือตนเองเลี้ยงชีวิต ในหมูบา นตําบลหนึ่ง วันหนึ่งนาง
กําลังเดินไปกระทอมกลางนา ระหวางทาง เห็นดอกปทุมบานแตเชาตรูใน
สระแหงหนึ่ง จึงลงสูสระนั้น เก็บดอกปทุมนั้นและใบปทุม สําหรับใสขาว
ตอก ตัดรวงขาวสาลีที่คันนา นั่งในกระทอมคั่วขาวตอก จัดวางขาวตอกไว
๕๐๐ ดอก ขณะนั้น ที่ภูเขาคันธมาทน พระปจเจกพุทธเจา องคหนึ่ง
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ออกจากนิโรธสมาบัติ มายืนไมไกลนาง นางเห็นพระปจเจกพุทธเจาแลว ก็
ถือเอาดอกปทุมพรอมดวยขาวตอกลงจากกระทอม ใสขาวตอกลงในบาตรของ
พระปจเจกพุทธเจา เอาดอกปทุมปดบาตรถวาย ขณะนั้น เมื่อพระปจเจกพุทธเจาไปไดหนอยหนึ่ง นางก็ปริวิตกวา ธรรมดานักบวชไมตองการดอกไม
จําเราจะไปถือดอกไมมาประดับเสียเอง จึงไปถือดอกไมมาจากมือของพระปจเจกพุทธเจาแลวก็คิดอีกวา ถาพระผูเปนเจาไมตองการดอกไม ก็จักไมให
วางไวบนบาตร พระผูเปนเจาคงจักตองการแนแท จึงไปวางดอกไมไวบน
บาตรอีก ขอขมาพระปจเจกพุทธเจาแลว การทําความปรารถนาวา เจาพระคุณเจาขา ดวยผลของขาวตอกเหลานี้ของขาพเจา ขอบุตรของขาพเจาจงมี
เทาจํานวนขาวตอก [๕๐๐] ดวยผลของดอกปทุม ขอดอกปทุมจงผุดขึ้นทุก ๆ
ยางกาว ในสถานที่ขาพเจาบังเกิดแลวบังเกิดอีก พระปจเจกพุทธเจาเหาะไป
ยังภูเขาคันธมาทน ทั้งที่นางเห็นอยูนั่นแล แลวก็วางดอกปทุมนั้นไวเปน
เครื่องเช็ดเทา ใกลบันใดเหยียบของพระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย ณ เงื้อม
เขานันทมูลกะ.
ดวยผลของกรรมนั้น แมนางก็ถือปฏิสนธิในเทวโลก นับแตนาง
บังเกิดแลว ปทุมดอกใหญ ก็ผุดทุก ๆ ยางกาวของนาง นางจุติจากเทวโลก
นั้นแลว ก็บงั เกิดในหองปทุม ในสระปทุมแหงหนึ่งใกลเชิงภูเขา ดาบสองค
หนึ่งอาศัยเชิงภูเขานั้นอยู ดาบสนั้นไปสระแตเชาตรู เพื่อลางหนา เห็นดอก
ปทุมนั้น ก็ครุนคิดวา ปทุมดอกนี้ ใหญกวาดอกอื่น ๆ แตดอกอื่น ๆ บานแลว
ดอกนี้ยังตูมอยู นาที่จะมีเหตุในดอกปทุมนั้น จึงลงน้ําจับปทุมดอกนั้น ปทุม
ดอกนั้น พอดาบสนั้นจับเทานั้นก็บาน ดาบสก็เห็นเด็กหญิงนอนอยูภายใน
หองดอกปทุม และนับแตเห็นแลว ก็ไดความรักประดุจธิดา จึงนําไปบรรณศาลาพรอมกับดอกปทุมใหนอนบนเตียง ลําดับนัน้ น้ํานมก็เกิดที่หัวนิ้วแมมือ

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 319

ดวยบุญญานุภาพของนาง เมื่อปทุมดอกนั้นเหี่ยว ดาบสก็นําปทุมดอกอื่นมา
ใหมใหนางนอน นับตัง้ แตนางสามารถวิ่งมาวิ่งไปได ดอกปทุมก็ผุดขึ้นทุก
ยางกาว ผิวพรรณแหงเรือนรางของนางก็เหมือนสีทองบัวบก ผิวนางไมถึง
ผิวพรรณเทวดา ก็ล้ําผิวพรรณมนุษย เมื่อบิดาไปแสวงหาผลาผล นางกถูก
ปลอยทิ้งไว ณ บรรณศาลา.
ตอมาวันหนึ่ง สมัยนางเจริญวัยแลว เมื่อบิดาไปแสวงหาผลาผล
พรานปาผูหนึ่งพบนางแลวคิดวา ขึ้นชื่อวามนุษยทั้งหลาย ที่จะมีรูปอยางนี้ไม
นามี ดังนั้นจําเราจักทดลองนาง จงนั่งคอยรอใหดาบสกลับมา เมื่อบิดากลับ
มา นางก็เดินสวนทางไปรับหาบและคนโฑน้ํา และเมื่อบิดามานั่งแลว ก็
แสดงธรรมเนียมหนาที่ของตน. ครัง้ นั้น พรานปานั้นก็รูวานางเปนมนุษย
จึงนั่งกราบดาบส. ดาบสจึงเชื้อเชิญพรานปานั้น ดวยเผือกมันผลไมกับน้ําดื่ม
แลวถามวา พอมหาจําเริญ ทานจักพักอยูที่นี้หรือจักไป เขาตอบวา จักไป
เจาขา ในทีน่ ี้ จักทําอะไรได. ดาบสกลาววา เหตุการณที่ทานเห็นแลวนี้
ทานจักไมพูดในสถานที่ทานไปแลวไดไหม เขาตอบวา ถาพระคุณเจาไม
ประสงค เหตุไรขาจึงจะพูดเลาเจาขา ไหวดาบสกระทําเครื่องหมายไวที่กิ่งไมและ
เครื่องหมายที่ตนไม โดยอาการที่พอจะจําหนทางไดเวลาจะมาอีก แลวกลับไป
แมพรานปานั้น ไปกรุงพาราณสีแลวก็เฝาพระราชา พระราชาตรัส
ถามวา เจามาทําไม เขากราบทูลวา ขาแตสมมติเทพ ขาพระบาทเปนพราน
ปาของพระองคพบนางแกวที่นาอัศจรรยใกลเชิงเขา จึงมาเฝาพระเจาขา
แลวกราบทูลเรื่องถวายทุกประการ ทาวเธอทรงสดับคําของพรานปาแลว ก็รีบ
เสด็จไปยังเชิงเขาตั้งคายพักพลในที่ไมไกลนัก จึงพรอมดวยพรานปากับเหลา
ทหารเสด็จไปที่บรรณศาลานั้น ในเวลาที่ดาบสฉันเสร็จแลวนั่งพักอยู ทรง
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ไหว ทรงทําปฏิสันถารแลว ประทับนั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง พระราชาทรงวาง
เครื่องบริขารสําหรับบรรพชิตไวแทบเทาของดาบสตรัสวา ทานเจาขา ขาพเจา
ทําอะไรบางอยางในที่นี้แลวก็จักไป. ดาบสถวายพระพรวา โปรดแสดงไปเถิด
มหาบพิตร. ตรัสวา ขาพเจาจักไปเจาขา ไดยินมาวา บริษัทที่เปนขาศึกมีอยู
ใกลพระคุณเจา บริษัทนั้นไมสมควรแกบรรพชิต จงไปเสียกับขาพเจาเถิดนะ
เจาขา ทูลวา ขึ้นชื่อวาจิตใจของมนุษย ทําใหพอใจไดยาก นางจะอยูทาม
กลางผูคนจํานวนมากไดอยางไร. ตรัสวา นับตั้งแตขาพจาชอบใจนางขาพเจา
ก็อาจจะตั้งนางไวในตําแหนงสูงสุดของผูคนทั้งหลาย แลวทํานุบํารุงนะเจาขา.
ดาบสสดับพระราชดํารัส จึงเรียกธิดาตามนามที่ตั้งไวครั้งยังเล็กวาลูก
ปทุมวดี ดวยการเรียกครั้งเดียวเทานั้น นางก็ออกจากบรรณศาลามายืนไหว
บิดา ขณะนั้น บิดาจึงกลาวกะนางวา ลูกเอย เจาก็โตเปนสาวแลว จะอยู
ในที่นี้นับแตพระราชาทรงพบแลว ไมผาสุกดอกนะ จงตามเสด็จไปกับพระราชาเสียเถิดนะลูกนะ. นางรับคําบิดาวา ดีละพอทาน ไหวแลวก็ยืนรองไห
อยู พระราชาทรงดํารัสวา จําเราจักยึดจิตใจบิดาของนางไว ทรงวางกอง
กหาปณะไวที่ตรงนั้นนั่นเอง แลวทรงทําอภิเษก ทาวเธอทรงนํานางไปยัง
พระนครของพระองค นับแตเสด็จกลับมาแลวก็มิไดทรงสนพระทัยสตรีอื่น ๆ
ทรงอภิรมยอยูกับนาง สตรีเหลานั้นมีปกติริษยาอยูแลว ประสงคจะทํานางให
แตกกันระหวางพระราชา จึงพากันเพ็ดทูลอยางนี้วา ขาแตพระทูลกระหมอม
สตรีผูนี้มิใชมนุษยดอกเพคะ ทูลกระหมอนเคยทอดพระเนตรเห็นดอกปทุมผุด
ขึ้น ในถิ่นที่มนุษยสัญจรไปที่ไหนเลาเพคะ นางผูนี้ตองเปนยักษิณีแน ขอ
ทูลกระหมอมโปรดเนรเทศมันไปเสียเถิดเพคะ พระราชาทรงสดับคําของสตรี
เหลานั้น ก็ไดแตทรงนิ่งอึ้ง.
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ตอมา เมืองชายแดนของพระราชาเกิดแข็งเมือง ทาวเธอทรงพระดําริวา พระนางปทุมวดีมีพระครรภแก จึงทรงพักพระนางไวในพระนคร แลว
เสด็จไปยังเมืองชายแดน ครั้งนั้น สตรีเหลานั้นจึงใหสินบนแกหญิงรับใชผู
ปรนนิบัติพระนาง สั่งวา พอทารกของพระนางประสูติออกมา เจาจงนําออก
ไปแลวเอาเลือดทาไมทอนหนึ่งวางไวใกล ๆ ไมนานนัก พระนางปทุมวดีก็
ประสูติ พระมหาปทุมกุมารพระองคเดียวเทานั้นถือปฏิสนธิในพระครรภ
พระกุมารอีก ๔๙๙ พระองค บังเกิดเปนสังเสทชกําเนิด ในเวลาที่พระมหาปทุมกุมารบรรทม ประสูติออกจากพระครรภของพระมารดา ขณะนั้น หญิง
รับใชของพระนางรูวา พระนางยังไมไดพระสติ ก็เอาเลือดทาไมทอนหนึ่ง
แลววางไวใกล ๆ แลวใหสัญญาณแกสตรีเหลานั้น สตรีทงั้ ๕๐๐ คน ก็รับ
พระกุมารไปคนละองคสงไปสํานักชางกลึง ใหนํากลองตลับมาใสพระกุมารที่แต
ละคนรับไว ใหบรรทมในกลองตลับนั้น ตีตราขางนอกกลองวางไว.
ฝายพระนางปทุมวดี รูสึกพระองคแลวรับ สั่งถามหญิงรับใชวา ขาคลอดแลวหรือแมคุณ หญิงรับใชพดู ตะคอกเอากะพระนางวา พระแมเจาจะ
ไดทารกมาแตไหนเลา แลววางทอนไมทาเลือดไวเบื้องพระพักตรทูลวา นี้
ทารกที่ประสูติออกจากพระครรภของพระแมเจาละ พระนางทอดพระเนตรเห็น
ทอนไมนั้นก็ทรงโทมนัส ใหผาทอนไมนั้นโดยเร็วแลวตรัสสั่งวา เจาจงนํา
ออกไป ถาใครเห็นก็จะอายเขา หญิงรับใชนั้นรับพระราชเสาวนียแลว ทําเปน
เหมือนวาหวังดี ก็ผาทอนไม ใสเขาไปในเตาไฟ
ฝายพระราชาเสด็จกลับจากเมืองชายแดน ทรงนับถือฤกษยาม ตรัสสั่ง
ใหจัดคายพักพลประทับอยูภายนอกพระนคร ขณะนั้น สตรีเหลานั้นพากัน
ออกไปรับเสด็จพระราชากราบทูลวา ขาแตพระทูลกระหมอม พระองคคงไม
ทรงเชื่อพวกขาพระบาท คําที่พวกขาพระบาทกราบทูล เปนเหมือนมิใชเหตุ-
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การณ ขอพระองคโปรดเรียกหญิงรับใชของพระมเหสีมาสอบถามสิเพคะ พระเทวีของพระองคประสูติเปนทอนไม พระราชาไมทันทรงสอบสวนเหตุการณ
นั้น เขาพระทัยวาผูนี้เห็นจะไมใชชาติมนุษยแน จึงทรงขับไลพระนางออก
ไปจากพระราชมณเฑียร พรอมกับพระนางเสด็จออกจากพระราชมณเฑียร
ดอกปทุมก็หายไป แมแตพระฉวีวรรณแหงพระสรีระก็เผือดลงไป พระนาง
ลําพังพระองค เสด็จดําเนินไประหวางถนน ขณะนั้นหญิงวัยแกผูหนึ่งพบ
พระนางก็เกิดรักประดุจวาลูกสาวคน จึงถามวาลูกเอย เจาจะไปไหนเลา
พระนางตรัสตอบวา ดิฉันเปนคนจรมากําลังเดินตรวจหาที่อยูจะ หญิงแก
กลาววามาที่นี้สิลูก แลวพาพระนางไปที่อยู จัดแจงอาหารเลี้ยง.
เมื่อพระนางประทับอยู ณ ทีน่ ั้น โดยทํานองนี้นั่นแล สตรี ๕๐๐ คน
นั้น ก็รวมใจกันกราบทูลพระราชาวา ขาแตพระทูลกระหมอม เมื่อพระองค
เสด็จพักคายอยู ขาพระบาทมีความปรารถนาวา เมื่อพระทูลกระหมอมของ
พวกขาพระบาท ชนะสงครามเสด็จกลับมา พวกขาพระบาทจักทําพลีกรรม
บวงสรวงเลนกีฬาทางน้ําถวายแกเทวดาแมพระคงคา ขอพระทูลกระหมอม
โปรดประกาศความขอนี้ดวยเพคะ พระราชาทรงยินดีตามคําของสตรีเหลานั้น
ไดเสด็จไปเพื่อทรงเลนกีฬาทางน้ํา ณ แมพระคงคา สตรีเหลานั้นตางถือกลอง
ตลับ ที่แตละคนรับไวอยางปกปด พากันไปยังแมน้ํา คลุมผาไวเพื่อปกปด
กลองตลับเหลานั้น กระโดดลงน้ําปลอยกลองตลับไป กลองตลับแมเหลานั้น
ไปพรอมกันคิดอยูที่ตาขายซึ่งเขาคลี่ไวไดกระแสน้ําทั้งหมด ตอนั้น พวกราชบุรุษ ก็ยกตาขายขึ้น เวลาที่พระราชาทรงกีฬาทางน้ําแลวเสด็จขึ้นจากน้ํา ก็
เห็นกลองตลับเหลานั้น ก็นํามาเฝาพระราชา.
พระราชาทรงตรวจดูกลองตลับ ตรัสถามวาพอเอย อะไรอยูในกลอง
ตลับ กราบทูลวา ไมทราบเกลา พระเจาขา ทาวเธอโปรดใหเปดกลอง
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เหลานั้นตรวจดู ทรงใหเปดกลองตลับของพระมหาปทุมกุมารเปนกลองแรก
ก็แตในวันที่เขาใหพระกุมารเหลานั้นทุกพระองคบรรทมในกลองตลับ น้ํานม
ก็บังเกิดที่หัวพระองคุลี เพราะบุญฤทธิ์ ทาวสักกเทวราช โปรดใหจารึก
พระอักษรไวภายในกลองตลับ เพื่อใหพระราชานั้นหมดสงสัยวา พระกุมาร
เหลานั้น บังเกิดในพระครรภของพระนางปทุมวดีเปนพระราชโอรสของพระเจาพาราณสี ครั้งนั้นสตรี ๕๐๐ คน เปนศัตรูของพระนางปทุมวดี ใส
พระกุมารเหลานั้นลงในกลองตลับแลวโยนลงน้ํา ขอพระราชาโปรดทรงทราบ
เหตุการณนี้ พอเปดกลองตลับพระราชาทรงอานอักษรพบพระกุมาร ทรงยก
พระมหาปทุมกุมารขึ้น รีบเรงเทียมรถ ตรัสสั่งวาพวกเจาจงจัดมา วันนี้ เรา
จักเขาไปภายในพระนครทําใหสะใจสําหรับผูหญิงบางจําพวก แลวเสด็จขึ้น
พระมหาปราสาท วางถุงทรัพยพันกหาปณะบนคอชาง โปรดใหตีกลองรอง
ปาวไปในพระนครวา ผูใดพบพระนางปทุมวดี ผูนั้นจงรับทรัพยพันกหาปณะ
นี้ไป
พระนางปทุมวดี สดับคําประกาศนั้นแลวไดใหสัญญาณแกมารดาวา
แมจา จงรับถุงทรัพยพันกหาปณะจากคอชางสิจะ มารดากลาววา แมรับ
ทรัพยเชนนั้นไมไดดอกจะ แมมารดาเมื่อถูกพระนางบอกครั้งที่สองครั้งที่สาม
จึงถามวาลูกเอย แมจะพูดวาอยางไรเลาจึงจะรับทรัพยได พระนางจึงตรัสวา
ลูกสาวฉันเขาพบพระนางปทุมวดีจะ แลวรับเอา มารดาคิดวา เรื่องนั้นจะจริง
หรือไมก็ชางเถิด แลวก็ไปรับเอาถุงทรัพยพันกหาปณะ ครั้งนั้น ผูคนทั้งหลาย
ถามนางวา แมพบพระนางปทุมวดีหรือจะแม นางกลาววาฉันไมพบดอกจะ
ลูกสาวฉันเขาวาเขาพบจะ ผูคนเหลานั้นถามวา ก็ลกู สาวของแมอยูที่ไหนเลาแม
แลวก็ไปกับนาง จําพระนางปทุมปวดีได ก็หมอบลงแทบเทาทั้งสอง เวลา
นั้น นางรูวา ผูนี้คือพระนางปทุมวดีเทวี จึงกลาววา ขอที่พระมเหสีของ
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พระราชาเชนนี้ อยูปราศจากอารักขาเห็นปานนี้เปนกรรมที่ทาํ อยางหนักสําหรับ
สตรีหนอ
ราชบุรุษแมเหลานั้น ใหทําความสะอาดที่ประทับอยูของพระนางปทุมวดีแลว ลอมไวดวยมาน ตั้งกองอารักขาไวที่ประตู กลับไปกราบทูลพระราชา พระราชาทรงสงพระวอทองไป พระนางปทุมวดีรับสั่งวา หมอมฉัน
จักไมไปโดยวิธีอยางนี้ ขอไดทรงโปรดใหลาดเครื่องอันวิจิตรดวยผาเปลือกไม
อยางดี ในระหวางตั้งแตที่อยูของหมอมฉันไปจนถึงกรุงราชคฤห ใหคิดเพดาน
ผาอันวิจิตรดวยดาวทองไวขางบน เมื่อเครื่องอลังการทุกอยางที่โปรดสงมาเพื่อ
ประดับ ประดับตกแตงแลว หมอมฉันจักเดินไปดวยเทา ชาวพระนครจัก
เห็นสมบัติของหมอมฉัน ดวยวิธีอยางนี้. พระราชารับสั่งวาพวกเจาจงทําให
ตองพระทัยของพระนางปทุมวดีเถิด.
ลําดับนั้น พระนางปทุมวดีทรงประดับเครื่องประดับทุกอยางแลว
ทรงพระดําริจักเสด็จไปพระราชนิเวศน ก็เริ่มเดินทาง. ครั้งนั้น ดอกปทุมทั้ง
หลายก็ผุดชําแรกเครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเปลือกไมอยางดี ในที่ ๆ พระนาง
ยางพระบาทเหยียบไป ๆ พระนางครั้นทรงแสดงสมบัติของพระองคแกมหาชน
แลวก็เสด็จขึ้นพระราชนิเวศน ใหพระราชทานเครื่องลาดอันวิจิตรดวยผาเหลา
นั้นทั้งหมดแกหญิงแกนั้นเปนคาเลี้ยงดู.
ฝายพระราชา รับสั่งใหเรียกสตรี ๕๐๐ คนนั้นมาแลวตรัสวา ดูกอน
พระเทวี เราใหผูหญิงเหลานั้นเปนทาสีของเจา พระนางทูลวา ดีละเพคะทูลกระหมอม ขอไดโปรดใหประกาศไปทั่วพระนครวา พระราชทานหญิงเหลานี้ให
เปนสิทธิ์แกหมอมฉันแลว พระราชาก็ใหตีกลองปาวประกาศวา หญิง ๕๐๐
คนที่เปนศัตรูของพระนางปทุมวดี เราไดมอบใหเปนทาสีของพระนางแลว
พระนางทรงทราบวา ทั่วพระนครตางกําหนดรูวา หญิงเหลานั้นเปนทาสีกัน
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แลว จึงกราบทูลถามพระราชาวา ทูลกระหมอมเพคะ หมอมฉันจะทําทาสี
ของหมอมฉันใหเปนไทแกตัวไดไหมเพคะ. รับสั่งวา เทวี เจาปรารถนาก็ไดสิ.
จึงทูลวา เมื่อเปนดังนั้น ขอไดโปรดใหตีกลองปาวประกาศอีกวาหญิง ๕๐๐ คน
ที่ทรงใหตีกลองปาวประกาศพระราชทานใหเปนทาสีของปทุมวดี ไดทรงทําให
เปนไทหมดทุกคนแลว เมื่อพระราชาทรงทําหญิงเหลานั้นใหเปนไทแลว พระนางก็ทรงมอบพระราชโอรส ๔๙๙ พระองคไวในมือสตรีเหลานั้น เพื่อให
เลี้ยงดู พระมหาปทุมราชกุมารพระองคเดียว ทรงรับเลี้ยงดูดวยพระองคเองอยูตอ มา เมื่อพระราชกุมารเหลานั้น ถึงวัยเลน พระราชาก็โปรดให
สรางสถานที่เลนนานาชนิดไวในพระราชอุทยาน คราวมีพระชันษาได ๑๖
พรรษา พระราชกุมารเหลานั้น ทุกพระองคพรอมพระทัยกัน ทรงเลนใน
สระมงคลโบกขรณีที่ดาดาษดวยดอกปทุมในพระราชอุทยาน ทอดพระเนตรเห็น
ดอกปทุมใหมบานและดอกปทุมเการวงหลนจากขั้ว ทรงดําริวา ชราเห็นปานนี้
ยังมาถึงอนุปาทินนกสังขารที่ไมมีวิญญาณครองนี้หนอ จะปวยกลาวไปไยวาชรา
จะไมมาถึงสรีระของพวกเราเลา แมสรีระนี้ก็คงจักมีคติอยางนี้เหมือนกัน ทรง
ยึดถือใหเปนอารมณแลว ก็บังเกิดพระปจเจกโพธิญาณทุกพระองค เสด็จลุก
ขึ้นประทับนั่งขัดสมาธิ ณ กลีบดอกปทุมทั้งหลาย.
ลําดับนั้น พวกราชบุรุษที่ตามเสด็จไปกับพระราชกุมารเหลานั้น รูวา
วันเวลาลวงไปมากแลวจึงทูลวา พระลูกเจาพระเจาขา ขอทรงโปรดทราบเวลาของ
พระองคเถิด. พระราชกุมารเหลานั้นก็ทรงนิ่ง. พวกราชบุรุษจึงไปกราบทูล
พระราชาวา ขาแตสมมติเทพ พระราชกุมารทั้งหลาย ประทับนั่งเหนือกลีบ
ปทุมทั้งหลาย เมื่อพวกขาพระบาททูลก็ไมยอมเปลงพระวาจาเลยพระเจาขา.
พระราชารับสั่งวา พวกเจาจงใหพระราชกุมารเหลานั้นประทับนั่งตามความพอ
พระทัยเถิด. พระราชกุมารเหลานั้น ไดรับอารักขาตลอดคืนยังรุง จนอรุณขึ้น
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ก็ยังคงประทับนั่งเหนือกลีบดอกปทุมอยูอยางนั้น. พวกราชบุรษุ เขาเฝาวันรุงขึ้น
ทูลวา ขาแตเทวะ ขอโปรดทรงทราบเวลาเถิด พระเจาขา. รับสั่งวา
พวกเราไมไดเปนเทวะ พวกเราชื่อวาพระปจเจกพุทธเจาตางหากเลา. พวก
ราชบุรุษทูลวา ขาแตพระลูกเจา พระองคตรัสคําหนัก ธรรมดาวา พระปจเจก.
พุทธเจาไมเปนอยางพระองคดอก พระเจาขา พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นตอง
ทรงผมและหนวด ๒ องคุลี ทรงบริขาร ๘ สวมอยูท ี่พระกายสิพระเจาขา. พระราชกุมารเหลานั้นทรงลูบพระเศียรดวยพระหัตถเบื้องขวา ทันใดนั้นเอง เพศ
คฤหัสถก็หายไป บริขาร ๘ ก็สวมที่พระกาย ตอนั้นก็เหาะไปยังเงื้อมเขาชื่อ
นันทมูลกะทั้งที่มหาชนเห็น ๆ อยูนั่นเอง.
ฝายพระนางปทุมวดีเทวี ทรงโศกเศราพระทัยวา เรามีบุตรมาก ก็
กลายเปนคนไรบุตรไปเสียแลว ดวยความเศราโศกนั้นเอง ก็เสด็จทิวงคต
ไปบังเกิดในสถานที่ของคนทํางานดวยมือตนเองเลี้ยงชีพ ในหมูบานใกลประตู
กรุงราชคฤห ตอมามีสามี วันหนึ่งนําขาวยาคูไปนาเพื่อใหสามี เห็นพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค ในจํานวนบุตรของตนเหลานั้นเอง กําลังเหาะมาเวลา
ภิกษาจาร จึงรีบรุดไปบอกสามีวา นายเจาขา ดูพระปจเจกพุทธเจาสิ เรา
นิมนตทานมาฉันเถิด สามีกลาววา ธรรมดานกสมณะเหลานั้น ยอมสัญจรไป
อยางนี้ แมในที่อื่น. นกสมณะเหลานั้น ไมใชพระปจเจกพุทธเจาดอกจะ.
พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น ก็ลงมาในที่ไมไกล จากที่คนทั้งสองกําลังพูดกัน.
หญิงคนนั้นก็ถวายโภชนะคือ ขาวสวยและกับสวนของตนในวันนั้นแดพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นแลวนิมนตวา พรุงนี้ขอทานทั้ง ๘ องค โปรดรับ
ภิกษาหารของขาพเจานะเจาคะ. พระปจเจกพุทธเจากลาววา ดีละ ทาน
อุบาสิกา, สักการะของทาน ก็จงมีเทาวันนี้ อาสนะก็จงมีไว ๘ ที่ แตทา น
เห็นพระปจเจกพุทธเจาอื่น ๆ มาก ก็พึงทําจิตใจของทานใหเลื่อมใสไวนะ.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 327

วันรุงขึ้น หญิงคนนั้นก็ปูอาสนะไว ๘ ที่ จัดแจงเครื่องสักการสัมมานะไว
สําหรับพระปจเจกพุทธเจา ๘ องคแลวก็นั่งคอย.
พระปจเจกพุทธเจาที่ไดรับนิมนต ก็ใหสัญญาแกพระปจเจกพุทธเจา
อื่นๆ วา ทานผูนิรทุกขทั้งหลาย วันนี้ ทานทั้งหลายอยาไปที่อื่น ทั้งหมด
จงชวยกันทําการสงเคราะหมารดาของทานเถิด พระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น
ฟงคําของพระปจเจกพุทธเจา ๘ องคนั้นแลวรวมใจกันทุกองค เหาะไป
ปรากฏองคอยูใกลประตูเรือนของมารดา แมนางเห็นพระปจเจกพุทธเจามาก
องค ก็ไมหวั่นไหว เพราะไดสัญญามากอนแลว ก็นิมนตพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นทุกองคเขาไปยังเรือนใหนั่งเหนืออาสนะ เมื่อพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้นนั่งตามลําดับ องคที่ ๙ ก็เนรมิตอีก ๘ อาสนะ ตนเองก็นั่ง
อาสนะใกล เรือนก็ขยายออกไปเทากับจํานวนอาสนะที่เพิ่มขึ้น เมื่อพระปจเจกพุทธเจาทั้งหมดนั่งเรียบรอยแลวอยางนี้ หญิงนัน้ ก็ถวายสักการะที่ตนจัดแจง
สําหรับพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค จนเพียงพอแกพระปจเจกพุทธเจา ๕๐๐
องค แลวนําดอกอุบลขาบ ๘ กํา มาวางไวแทบเทาพระปจเจกพุทธเจาที่ตน
นิมนตมาเทานั้น กลาวทําความปรารถนาวา พระคุณเจาขา ขอวรรณะแหง
สรีระของขาพเจา จงเปนเหมือนวรรณะขางในของดอกอุบลขาบเหลานี้ ในสถาน
ที่ขาพเจาเกิดแลวเกิดเลาดวยนะเจาคะ พระปจเจกพุทธเจาทั้งหลาย กระทํา
อนุโมทนาแกมารดาแลว ก็พากันไปยังภูเขาคันธมาทน.
แมนางก็กระทํากุศลจนตลอดชีวิต จุติจากมนุษยโลกแลวก็บังเกิดใน
เทวโลก ในพุทธุปบาทกาลนี้ก็ถือปฏิสนธิในสกุลเศรษฐี กรุงสาวัตถี บิดา
มารดาก็ตั้งชื่อของนางวา อุบลวรรณา เพราะมีผิวพรรณเสมอดวยวรรณะของ
ดอกอุบลขาบ สมัยนั้น เวลาที่นางเติบโตเปนสาวแลว พระราชทั้งหลายทั่วชมพู
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ทวีปพากันสงทูตไปยังสํานักเศรษฐีวา ขอจงใหธิดาแกเราเถิด พระราชาผูชื่อ
วาไมสงทูตไปไมมีเลย ดังนั้นเศรษฐีจึงคิดวา เราไมอาจจะยึดเหนี่ยวน้ําพระทัย
ของพระราชาไดทั้งหมด แตจําเราจักทําอุบายอยางหนึ่งดังนี้แลว จึงเรียกธิดา
มาถามวา ลูกเอย บวชเสียไดไหมลูก คําของบิดาไดเปนประหนึ่งน้ํามันที่เคี่ยว
แลวรอยครั้ง รดลงที่ศรีษะ เพราะนางมีภพสุดทายแลว เพราะฉะนั้นนางจึง
ตอบบิดาวา ลูกจักบวชจะพอจา. เศรษฐีนั้นก็ทําสักการะแกนาง นําไปสํานัก
ภิกษุณีแลวใหบวช เมื่อนางบวชไดไมนานนัก วาระตามกาล [เวร] ในโรง
อุโบสถก็มาถึง นางจุดประทีปแลวกวาดโรงอุโบสถยืนถือนิมติ แหงเปลวประทีป
ตรวจดูบอย ๆ ก็ทําฌานที่มีเตโชกสิณเปนอารมณใหบังเกิด กระทําฌานนั้น
นั่นแลใหเปนบาท ก็บรรลุพระอรหัต แมอภิญญาและปฏิสัมภิทา ก็สาํ เร็จ
พรอมกับพระอรหัตผลนั่นแล.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทาน วา
พระพุทธเจาพระนามวา ปทุมุตตระ ผูทรงถึงฝง
แหงธรรมทั้งปวง ผูเปนผูนํา ทรงอุบัติในแสนกัปนับ
แตกัปนี้ไป.
ครัง้ นั้น ขาพเจาเกิดในสกุลเศรษฐีที่รุงโรจนดวย
รัตนะนานาชนิด ณ กรุงหังสวดีเปยมดวยความสุข
เปนอันมาก.
ขาพเจาเขาเฝาพระมหาวีระพระองคนั้น ฟง
พระธรรมเทศนา เพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงเกิดความ
เลื่อมใสถึงพระชินพุทธเจาเปนสรณะ.
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๕๙ อุบลวรรณาเถรีอุปทาน
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พระผูมีพระภาคเจา ผูนํา ทรงยกยองภิกษุณีผูมี
ความละอาย ผูคงที่ ฉลาดในสมาธิและฌานวาเปนเลิศ
ของเหลาภิกษุณีผูมฤี ทธิ์.
ครัง้ นั้น ขาพระองคมีจิตยินดีตาม จํานงหวัง
ตําแหนงนั้น จึงนิมนตพระทศพลผูนําโลก พรอมทั้ง
พระสงฆใหเสวย ๗ วัน ถวายจีวรแดพระศาสดา ถือ
พวงมาลัย ๗ พวง มีกลิ่นเหมือนดอกอุบล วางไว
แทบเบือ้ งพระบาทพระศาสดา บูชาพระญาณ หมอบ
ดวยเศียรเกลาลงที่พระบาท ไดกราบทูลคํานี้วา
ขาแตพระมหาวีระมุนีผูนํา ภิกษุณีเชนใด ทรง
ยกยองแลว ในกัปที่ ๘ นับแตกัปนี้ไป ขาพระองค
จักเปนภิกษุณีเชนนัน้ ถาความปรารถนาสําเร็จ.
ครัง้ นั้น พระศาสดาตรัสกะขาพระองควา ดูกอน
แมนาง เจาเปนคนประเสริฐ ในอนาคตกาลจะได
มโนรถความปรารถนานั้น.
แสนกัปนับแตกัปนี้ไป พระพุทธเจาพระนามวา
โคดมโดยพระโคตร ทรงสมภพในราชสกุลพระเจาโอกกากราช จักเปนศาสดาในโลก.
เจาจะมีรูปสวย มียศ มีนามวาอุบลวรรณา จักเปน
ทายาทในธรรมของพระองค เปนโอรสถูกเนรมิตโดย
ธรรม จักเปนผูชํานาญในอภิญญา กระทําตามคําสอน
ของพระศาสดา สิน้ อาสวะทุกอยาง จักเปนสาวิกา
ของพระศาสดา.
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ครั้งนั้น ขาพระองคมีจิตยินดี มีจติ ประกอบ
ดวยเมตตา บํารุงพระชินพุทธเจาผูนําโลก พรอมทั้ง
พระสงฆจนตลอดชีวิต.
ดวยกรรมที่ทํามาดีนั้น และดวยการตั้งใจไวชอบ
ขาพระองคละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรคชั้นดาวดึงส
จุติจากนั้นแลวขาพระองคก็เกิดในหมูมนุษย ไดถวาย
บิณฑบาตที่ปดดวยดอกปทุม แกพระปจเจกพุทธเจา.
ในกัปที่ ๙๑ นับแตกัปนี้ไป พระพุทธเจา พระนามวาวิปสสี ผูนํา ผูมีพระเนตรงาม ผูมพี ระจักษุ
ในธรรมทั้งปวง ทรงอุบัติ.
ครัง้ นั้น ขาพระองคเปนธิดาเศรษฐีในกรุงพาราณสี ราชธานีแหงแควนกาสี นิมนตพระสัมพุทธเจา
ผูนําโลกพรอมทั้งพระสงฆถวายมหาทาน บูชาพระผู
นําพิเศษดวยดอกอุบล ไดปรารถนาความงามแหง
ผิวพรรณดวยใจ.
ในภัทรกัปนี้ พระพุทธเจาพระนามวากัสสปะ
เปนพราหมณมียศมาก เปนยอดของศาสดาทั้งหลาย
อุบัติแลว.
ครัง้ นั้น พระเจากาสี พระนามวากิกิ เปนจอม
นรชน ในกรุงพาราณสีราชธานีแหงแควนกาสี ทรง
เปนอุปฐากบํารุงพระกัสสปพุทธเจา ผูทรงแสวงคุณ
ยิ่งใหญ.
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ขาพระองคเปนราชธิดาองคที่สองของพระเจา
กิกินั้น พระนามวาสมณคุตตา ฟงธรรมของพระชินพุทธเจาผูเลิศแลว ชอบพระทัยการบรรพชา แตพระชนกของพวกขาพระองคไมทรงอนุญาต ครั้งนั้น พวก
ขาพระองค อยูแตในพระราชมณเฑียร ไมเกียจคราน
ทองเทีย่ วอยูถึงสองหมื่นป.
พระราชธิดา ทรงเขาอยูโกมาริพรหมจรรย [ไม
มีพระสวามี] เสวยสุข ยินดีเนืองนิตยในการบํารุง
พระพุทธเจา ทรงมีมุทิตาจิต พระธิดา ๗ พระองค
คือ สมณี สมณคุตตา ภิกขุนี ภิกขุทาสิกา ธัมมา
สุธมั มา สังฆทาสิกา ครบ ๗ ปจจุบันคือขาพระองค
[อุบลวรรณา] เขมาผูมีปญญา ปฏาจารา กุณฑลา
[กุณฑลเกสา] กีสาโคตมี ธัมมทินนา วิสาขาครบ ๗.
ดวยกรรมที่ทํามาดีเหลานั้น และดวยการตั้งใจ
ไวชอบ ขาพระองคละกายมนุษยแลวก็ไปสูสวรรค
ชั้นดาวดึงส จุติจากนั้นแลวขาพระองคก็เกิดในสกุล
ใหญในหมูมนุษย ไดถวายผาอยางดีเนื้อเกลี้ยงสีเหลือง
แดพระอรหันต.
ขาพระองคจุติจากนั้นแลว ก็เกิดในสกุลพราหมณ
กรุงอริฏฐบุรี เปนธิดาของติริฏิวัจฉพราหมณ ชื่อวา
อุมมาทันตี งามจับใจ จุติจากนั้นแลว ขาพระองค
เกิดในสกุลหนึ่งในชนบท เฝาไรขาวสาลี ซึง่ ไมกวาง
นัก ครัง้ นั้น ขาพระองคพบพระปจเจกพุทธเจาก็ถวาย
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ขาวตอก ๕๐๐ ดอก ซึ่งปดดวยปทุม ปรารถนาบุตร
๕๐๐ คน แมบุตรเหลานั้นก็ปรารถนา ขาพระองค
ครั้นถวายของอรอย ๆ แกพระปจเจกพุทธเจาแลว จุติ
จากนั้น ก็ไปเกิดในดอกปทุมขนาดใหญในปาไดเปน
พระมเหสีของพระเจากาสี อันมหาชนสักการะบูชา
แลว ใหกําเนิดพระราชโอรส ๕๐๐ พระองค.
คราวที่พระราชโอรสเหลานั้น เจริญพระชันษา
แลว ทรงเปนกีฬาในน้ํา ทรงเห็นดอกปทุมมีกลีบหลน
ก็ไดเปนพระปจเจกพุทธเจา.
ขาพระองคนั้น ตองพลัดพรากจากพระโอรส
เปลานัน้ ซึ่งเปนพระปจเจกพุทธเจา [สุตวีระ] ก็
เศราโศก จุติแลว ก็ไปเกิดในหมูบานใกลขางภูเขา
อิสิคิล.ิ
เมือ่ ใด พระสุตพุทธะทั้งหลายรับขาวยาคูของ
พวกบุตรและแมของตนเองแลวไป ขาพระองคพบ
พระปจเจกพุทธเจา ๘ องค เขาบานเพื่อบิณฑบาต ก็
รําลึกถึงบุตรทั้งหลาย เมื่อนั้น ทอน้ํามันของขาพระองคก็คดั เพราะความรักบุตร.
แตนั้น ขาพระองคเลื่อมใสแลวก็ไดถวายขาว
ยาคู แกพระสุตพุทธเจาและพระปจเจกพุทธเจาเหลา
นั้น ดวยมือตนเอง.
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ขาพระองคจุติจากนั้นแลว ก็มาถึงนันทนวัน
อุทยานสวรรคชั้นไตรทศ [ดาวดึงส] ขาแตพระมหา
วีระ ขาพระองคเสวยสุขและทุกข ทองเที่ยวไปในภพ
นอยใหญ ยอมสละชีวิต ก็เพื่อประโยชนของพระองค.
ขาแตพระมหาวีระ ผูมีปญ
 ญา ผูทรงความรุงโรจน ขาพระองคเปนธิดาของพระองค กรรมที่ทํา
ยากเปนอันมาก และกรรมที่ทาํ ไดแสนยาก ขาพระองคก็ทรงทําแลว.
พระราหุลและขาพระองคเกิดในสมภพเดียวกัน
มีใจประกอบดวยสมานฉันทตลอดหลายรอยชาติเปน
อันมาก บังเกิดรวมกัน และแมแตชาติเดียวกัน
เมื่อถึงภพสุดทาย แมเราทั้งสองก็มีสมภพตางกัน
ขาแตพระมหามุนี พระองคทรงชี้แจงความ
ประชุมของพระชินพุทธเจาผูเลิศพระองคกอน ๆ ทรง
ชี้แจงกุศลบารมีเปนอันมากของขาพระองค ก็เพื่อ
ประโยชนของพระองค
ขาแตพระมหามุนี กุศลกรรมอันใด ขาพระองค
บําเพ็ญแลว ขอโปรดทรงระลึกถึงกุศลธรรมอันนั้น
งดเวนอภัพพฐาน หามกันอนาจารได ขาแตพระมหา
วีระ ขาพระองคยอมสละชีวิตก็เพื่อประโยชนของ
พระองค ทุกขมมี ากอยาง และสมบัติก็มมี ากอยาง
อยางนี้.
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เมื่อถึงภพสุดทาย ขาพระองคเกิดในสกุลเศรษฐี
ทรัพยมาก ประสบสุข ที่จัดไวเสร็จแลวอยางนั้น
รุงโรจนดวยรัตนะนานาชนิด มั่งคั่งดวยกามสมบัติทุก
อยาง ในกรุงสาวัตถี.
ขาพระองค พรั่งพรอมดวยความงดงามแหงรูป
ไดรับยกยองในตระกูลทั้งหลาย อันมหาชนสักการะ
บูชา นับถือและยําเกรงแลว.
ขาพระองค ล้าํ คนทั้งหลายดวยความงามแหง
รูปและสิริ อันบุตรเศรษฐีหลายรอยปรารถนาอยากได.
ขาพระองคละเรือนบวชไมมีเรือนยังไมทันถึง
ครึ่งเดือน ก็บรรลุ สัจจะ ๔.
ขาพระองคจักเนรมิตรถเทียมมา ๔ ตัว ดวยฤทธิ์
มาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจา ผูเปนที่
พึ่งของโลก เปนผูมสี ิริ.
ขาพระองคเปนผูชํานาญในฤทธิ์ ในทิพโสต
ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคชํานาญเจโตปริยญาณ.
ขาพระองครูปุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุ
สิ้นอาสวะทุกอยาง บัดนี้ ไมมีการเกิดอีก.
ญาณในอรรถ ธรรม นิรุตติ และปฏิภาณของ
ขาพระองคบริสุทธิ์ไรมลทิน เพราะอานุภาพของ
พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญ.
ชั่วขณะ ชนจํานวนนับพัน ก็นอมเอาจีวร
บิณฑบาต คิลานปจจัยและเสนาสนะ เขามาโดยรอบ.
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พระชินพุทธเจา ทรงยินดีในคุณขอนัน้ ทรง
เปนผูนําพิเศษในบริษัททั้งหลาย ทรงสถาปนาขาพระองคไวในตําแหนงเอตทัคคะวา เปนเลิศของเหลา
ภิกษุณผี ูมีฤทธิ์ทั้งหลาย.
พระศาสดาขาพระองคก็ปรนนิบัติแลว คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพระองคก็กระทําเสร็จแลว
ภาระหนัก ขาพระองคก็ปลงลงแลว ตัณหาที่
นําไปในภพ ขาพระองคก็ถอนเสียแลว.
ขาพระองคออกจากเรือนบวชไมมีเรือน เพื่อ
ประโยชนอันใด ประโยชนอันนั้น ธรรมเปนที่สิ้น
สังโยชนทุกอยาง ขาพระองคก็บรรลุตามลําดับแลว.
กิเลสทั้งหลาย ขาพระองคก็เผาเสียแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจา ขาพระองคก็กระทําเสร็จ
แลว.
ก็พระเถรีรูปนี้ คราวใด พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังโคนตน
มะมวงของนายคัณฑะ เพื่อทรงกระทํายมกปาฏิหาริย ใกลประตูกรุงสาวัตถี
คราวนั้น ก็เขาเผาพระศาสดา ถวายบังคมแลว ก็กราบทูลอยางนี้วา ขาแตพระองค
ผูเจริญ ขาพระองคจักกระทําปาฏิหาริย ผิวา พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาต
แลวบันลือสีหนาท.
พระศาสดาทรงทําเหตุนั้นใหเปนอัตถุปปตติ เหตุเกิดเรื่อง ประทับ
นั่งทามกลางบริษัทพระอริยะ ณ พระเชตวันวิหาร ทรงสถาปนาพระภิกษุณีทั้ง
หลายไวในตําแหนงเอตทัคคะตามลําดับ จึงทรงสถาปนาพระเถรีรูปนี้ไวใน
ตําแหนงเอตทัคคะ เปนเลิศของเหลาภิกษุณีผูมีฤทธิ์ พระอุบลวรรณาเถรี
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นั้น ยับยั้งอยูดวยสุขในฌาน สุขในผล และสุขในพระนิพพาน วันหนึ่ง
พิจารณาถึงโทษ ความทราม และความเศราหมองของกามทั้งหลาย เมื่อ
กลาวย้ําคาถาที่พระเถรีเกิดความสลดใจ เฉพาะการอยูรวมสามี ระหวางมารดา
กับธิดาที่กลาวไวแลว แกทานพระคงคาตีริยเถระ จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา
นี้วา
เราทั้งสองคือมารดาและธิดาเปนหญิงรวนสามี
กัน เรานั้นมีความสลดใจ ขนลุก ที่ไมเคยมี.
นาตําหนิจริง ๆ ฉานทั้งหลาย ไมสะอาด กลิ่น
เหม็น มีหนามมาก ที่เราทั้งสองคือมารดากับธิดา
เปนภริยารวม (สามี) กัน.
เรานั้น เห็นโทษในกามทัง้ หลาย เห็นเนกขัมมะ
การบวชเปนทางเกษมปลอดโปรง จึงออกจากเรือน
บวชไมมีเรือน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุโภ มาตา จ ธีตา จ มย อาสุ
สปตฺติโย ความวา เราทั้งสองคือมารดาและธิดา ไดเปนหญิงรวมสามีกัน
และกัน.
เลากันวา ภริยาของพอคาคนหนึ่ง ในกรุงสาวัตถีตั้งครรภขึ้นมาใน
เวลาใกลรุง นางก็ไมรูเรื่องการตั้งครรภนั้น. พอสวาง พอคาก็บรรทุกสินคา
ลงในเกวียนเดินทางมุงไปกรุงราชคฤห เมื่อเวลาลวงไป ครรภของนางก็เติบ
โต จนแกเต็มที่. ครั้งนั้น แมผัวพูดกะนางวา ลูกชายเราก็จากไปเสียนาน
และเจาก็มีครรภ เจาไปทําชั่วมาหรือ. นางก็กลาววา นอกจากลูกชายของแม
ขาพเจาก็ไมรูจักชายอื่น. แมผัวฟงนางแลวไมเชื่อ จึงขับไลนางออกไปจากเรือน
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นางก็ไปตามหาสามี ไปถึงกรุงราชคฤหตามลําดับ ขณะนั้น ลมกัมมัชวาตก็
ปนปวน นางก็เขาไปยังศาลาหลังหนึ่งใกล ๆ ทางแลวก็คลอดลูก นางคลอด
ลูกชายคลายรูปทอง ใหนอนบนศาลาอนาถา แลวออกไปหาน้ําขางนอกศาลา
ขณะนั้นนายกองเกวียนคนหนึ่ง เปนคนไมมีลูกเดินมาทางนั้น คิดวาทารกของ
หญิงไมมีสามี จักเปนลูกของเรา จึงเอาทารกนั้นมอบไวในมือนางนม ตอมา
มารดาของทารกนั้น ทํากิจเรื่องน้ําแลว กลับมาไมเห็นลูกก็เศราโศกคร่ําครวญ
ไมเขาไปกรุงราชคฤหแตเดินทางตอไป หัวหนาโจรคนหนึ่ง พบนางในระหวาง
ทางเกิดจิตปฏิพัทธ จึงเอานางทําเปนภริยาของตน นางอยูในเรือนโจรนั้น ก็
คลอดลูกหญิงออกมาคนหนึ่ง วันหนึ่ง นางยืนอุมลูกหญิงอยูทะเลาะกับสามี
ก็โยนลูกลงบนเตียง ศีรษะของเด็กหญิงแตกหนอยหนึ่ง ตอนั้น นางกลัวสามี
ก็กลับไปกรุงราชคฤหทองเที่ยวไปตามอําเภอใจ ลูกชายของนางโตเปนหนุมไม
รูวาเปนมารดา ก็เอามารดาเปนภริยาของตน.
ตอมา เขาไมรูวาลูกสาวหัวหนาโจรนั้นเปนนองสาว ก็แตงงานนํามา
เรือน เขานํามารดาและนองสาวมาเปนภริยาของตนอยูกันมาอยางนี้ ดวยเหตุนั้น
คนแมทั้งสองนั้นจึงอยูกันอยางพรอมเพรียง ตอมาวันหนึ่ง มารดาแกมวยผม
ของลูกสาวหาเหาเห็นแผลเปนที่ศีรษะ คิดวาหญิงคนนี้คงเปนลูกสาวเราแน
แลวก็ถาม เกิดความสลดใจจึงไปสํานักภิกษุณีแลวบวช กระทํากิจเบื้องตน
เสร็จแลว อยูอยางสงัด พิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติแตกอนของตน ก็ได
กลาวคาถาวา อุโภ มาตา จ ธีตา จ เปนตน ก็พระเถรีนี้ กลาวย้ําคาถา
ที่หญิงนั้นกลาวไวแลวเหลานั้น โดยเห็นโทษในกามทั้งหลาย จึงกลาววา
อุโภ มาตา จ ธีตา จ เปนอาทิ. ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงกลาววา พระเถรี
นั้น ยับยั้งอยูดวยสุขในฌาน สุขในผลและสุขในพระนิพพาน จึงไดกลาว
สามคาถาเหลานี้
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา อสุจี ไดแก ชื่อวา อสุจี เพราะกิเลส
และของไมสะอาดไหลออก. บทวา ทุคฺคนฺธา ไดแก กลิ่นเนา เพราะกลิ่น
เหม็นคลุงไป. บทวา พหุกณฺฏถา ไดแก ชื่อวา มีกิเลสดุจหนาม
มากอยาง เพราะอรรถวาทิ่มแทงสุจริต โดยเปนขาศึก จริงอยางนั้น
กิเลสเหลานั้น ทานกลาววา กามทั้งหลายเปรียบดวยหอกและหลาว. บทวา
ยตฺถ ไดแก ในกามเหลาใดที่บุคคลพึงบริโภค. บทวา สหภริยา ไดแก
เปนภริยาเสมอกัน อธิบายวารวมสามีเดียวกัน. สองคาถาวา ปฺพฺเพนิวาส
เปนตน พระเถรีซึ่งพิจารณาคุณวิเศษที่ตนบรรลุแลว เกิดปตโิ สมนัส จึงกลาว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เจโตปริจฺจาณ ไดแก เจโตปริยญาณ ก็ทํา
ใหแจงแลว หรือเชื่อมความวา บรรลุแลว.
ขาพระองค จักเนรมิตรถเทียมมา ๔ ตัวมาถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งของ
โลกผูมีสิริ.
คาถานี้ คราวใด พระผูมีพระภาคเจาเสด็จเขาไปยังโคนตนมะมวงของ
นายคัณฑะ เพื่อทรงทํายมกปาฏิหาริยคราวนั้น พระเถรีนี้เนรมิตรถเห็นปานนั้น
เขาไปเฝาพรอมกับรถนั้น กราบทูลวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขาพระองค
จักทําปาฏิหาริย เพื่อทําลายความมัวเมาของเดียรถียขอทรงโปรดอนุญาตเถิด
พระเจาขา แลวยืนในสํานักพระศาสดา พระเถรีกลาวหมายถึงเรื่องปาฏิหาริย
นั้น. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทธฺ ิยา อภินิมมฺ ิตฺวา จตุรสฺส รถ
อห อธิบายวา ขาพระองคเนรมิตรถเทียมมา ๔ ตัว ดวยฤทธิแ์ ลว ถวาย
บังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ยืน ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง.
มารถามเชิงขูพระเถรีวา
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ทานเขาไปยังตนไม ที่ออกดอกบานถึงยอด ยืน
อยูผูเดียวที่โคนไม เพื่อนไร ๆ ของทาน ก็ไมมีเลย
ทานไมกลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจาชูหรือ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สุปุปฺผิตคฺค ความวา มียอดออกดอก
บานดี คือบานสะพรั่งทั่วทั้งตนแตยอด. บทวา ปาทป แปลวาตนไม ในที่
นี้ทานหมายเอาตนสาละ. บทวา เอกา ตุว ความวา ทานยืนอยูผูเดียวใน
ที่นี้. บทวา น จาป ตุยฺห ทุติยตฺถิ โกจิ ความวา แมใคร ๆ ที่เปน
สหายของทาน เปนผูอารักขาไมมี อีกอยางหนึ่ง โดยรูปสมบัติ เพื่อนแมไร ๆ
ของทานก็ไมมี หญิงที่มรี ูปสวยไมมีใครเสมอ ยืนอยูลําพังคนเดียวในที่สงัดจาก
ชนนี้. บทวา น ตฺว พาเล ภายสิ ธุตฺตกาน ความวา ดูกอนแม
สาวรุน ทานไมกลัวถอยคําของพวกชายเจาชู อธิบายวา พวกนักเลง ทีท่ ํา
การเกี้ยว. เขาวา วันหนึ่ง มารเห็นพระเถรีนั่งพักผอนกลางวัน ณ ปาสาละ
ที่ออกดอกบาน ตองการจะตัดพระเถรีใหขาดจากวิเวก เมื่อทดลองจึงกลาว
คาถานี้ ลําดับนั้น พระเถรีเมื่อจะคุกคามมารนั้น จึงไดกลาวคาถาเหลานี้
โดยอานุภาพของตนวา
ตอใหนักเลงนับจํานวนแสนเชนนี้ มารุมลอม
ขนของเราก็ไมหวั่นไมไหว มารเอย ทานผูเดียวจักทํา
อะไรเราได เรานั้นหายตัวได เขาทองทานก็ได ยืน
ระหวางคิ้ว ทานก็ไมเห็นเราได เราเปนผูชํานาญใน
จิต อบรมอิทธิบาทอยางดีแลว อภิญญา ๖ เราก็ทําให
แจงแลว คําสอนของพระพุทธเจา เราก็ทําเสร็จแลว.
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กามทั้งหลาย เปรียบดวยหอกและหลาวเปน
เครื่องบีบคั้นขันธทั้งหลาย ทานเอยถึงความยินดีใน
กามอันใด บัดนี้เราไมมีความยินดีอันนั้น.
ความเพลิดเพลินในกามทั้งปวง เราขจัดเสียแลว
กองแหงความมืด [อวิชชา] เราก็ทําลายเสียแลว ดูกอน
มารผูมบี าป ทานจงรูไวเถิด ดูกอนมารผูกระทําที่สุด
ถึงตัวทานเราก็ขจัดเสียแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สต สหสฺสานิป ธุตฺตกาน สมาคตา
เอทิสกา ภเวยฺยุ ความวา ทานเปนเชนใด เหลานักเลง แมจาํ นวนหลาย
แสนเชนนั้น คือเห็นปานนั้น พึงมาชุมนุมกัน บทวา โลม น อิฺเช
นป สมฺปเวเธ ความวา แมมาตรวาขนไมพึงหวั่นไมพึงไหว. บทวา กึ เม
ตุว มาร กริสฺสเสโก ความวา ดูกอนมาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราได
บัดนี้ พระเถรีเมื่อจะชี้แจงวา มารไมสามารถทําอะไร ๆ แกตนได
จึงกลาวคาถาวา เอสา อนฺตรธายามิ เปนตน. คาถานั้น มีความวา ดู
กอนมาร เรานั้นยืนอยูตอหนาทาน ก็หายตัวได ทานมองไมเห็น เราเขา
ทองทาน ทั้งที่ไมรูนั่นแหละก็ได ยืนอยูระหวางคิ้วก็ได และเรายืนอยูอยางนั้น
ทานก็ไมเห็น.
หากจะถามวา เพราะเหตุไร ก็ตอบไดวา เพราะเราชํานาญในจิต
อบรมอิทธิบาทดีแลว. อธิบายวา ดูกอนมาร เราเปนได เพราะจิตของเรา
ชํานาญแลว แมอิทธิบาท ๔ เราก็อบรมดีแลว ทําใหมากแลว เพราะฉะนั้น
เราจึงสามารถ เพราะอยูในอิทธิวิสัยตามที่กลาวมาแลว. ขอนอกนั้นทั้งหมด
งายทั้งนั้น เพราะมีนัยที่กลาวมาแลวในหนหลัง.
จบ อรรถกถาอุบลวรรณาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาทวาทสกนิบาต
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โสฬสกนิบาต
๑. ปุณริกาเถรีคาถา
[๔๔๖] พระปุณณิกาเถรีไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาถามพราหมณวา
ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา กลัวเจานายลงโทษ
กลัววาจาและโทสะเจานายคุกคาม จึงลงตักน้ําเปน
ประจํา แมแตหนาหนาว.
ทานพราหมณ ทานกลัวอะไร จึงลงอาบน้ําทุก
เมื่อ ทานมีตัวสั่นเทา ประสบความหนาวเย็นอยางหนัก
พราหมณตอบวา
ดูกอนแมปณ
ุ ณิกาผูเจริญ เจารูวาเรากําลังทํากุศลกรรม อันปดเสียซึ่งบาปกรรม ยังจะสอบถามอยูหรือ
หนอ ผูใดไมวาแกหรือหนุม ประกอบกรรมที่เปนบาป
แตผูนั้น ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะการ
อาบน้าํ .
ขาพเจากลาววา
ใครหนอ ชางไมรู มาบอกแกทาน ซึ่งก็ไมรูวา
คนจะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา
พวกกบ เตา งู จระเข และสัตวอื่นใดที่สัญจรอยู
ในน้ํา ทั้งหมด ก็คงจะพากันไปสวรรคแนแท.
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คนฆาแพะ คนฆาสุกร คนฆาปลา คนลาเนื้อ
พวกโจร พวกเพชฌฆาต และทําบาปกรรมอื่น ๆ แม
คนทั้งนั้น ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะการ
อาบน้ํา.
ถาหากวา แมน้ําเหลานี้ จะพึงนําบาปที่ทาน
ทํามาแตกอนไปไดไซร แมน้ําเหลานี้ก็จะพึงนําทั้งบุญ
ของทานไปดวย ทานก็จะพึงหางจากบุญนั้นไป.
ทานพราหมณ ทานกลัวบาปอันใด จึงลงอาบน้ํา
ทุกเมื่อ ทานพราหมณ ทานก็อยาทําบาปกรรมอันนั้น
ขอความหนาวเย็นอยาทําลายผิวทานเลย.
พราหมณกลาววา
ทานนําเราผูเดินทางผิดมาสูทางถูก [อริยมรรค]
แมปุณณิกาผูเจริญ เราขอมอบผาสาฏกผืนนี้ใหทาน
เพื่อใชอาบน้ํา.
ขาพเจากลาววา
ผาสาฎกผืนนี้จงเปนของทานเทานั้นเถิด ขาพเจา
ไมตองการผาสาฎกผืนนี้ดอก ถาทานกลัวทุกข ถา
ทุกขไมนารักสําหรับทาน ทานก็อยาทําบาปกรรมทั้ง
ในที่ลบั ทั้งในที่แจง ก็หากวาทานจักกระทําหรือ
กําลังกระทําบาปกรรม ทานถึงจะเหาะหนีไป ก็ไมพน
ไปจากทุกขไดเลย.
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ถาทานกลัวทุกข ถาทุกขไมนารักสําหรับทาน
ทานก็จงถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ เชน
นั้นเปนสรณะ จงสมาทานศีล ขอนั้นก็จักเปนไปเพื่อ
ความหลุดพนของทาน.
พราหมณกลาววา
แตกอน เราเปนเผาพันธุของพรหม บัดนี้เรา
เปนพราหมณจริง มีวิชชา ๓ ถึงพรอมดวยเวท เปน
โสตถิยะ [พราหมณหนที่ ๒] ผูอาบน้ําเสร็จแลว.
จบ ปุณณิกาเถรีคาถา
จบ โสฬสกนิบาต

อรรถกถาโสฬกนิบาต
อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา
ใน โสฬสกนิบาต คาถาวา อุทหารี อห สีเต เปนตน เปน
คาถาของ พระปุณณาเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สราง
สมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ ครั้งพระผูมีพระภาคเจา
พระนามวาวิปสสี ก็บงั เกิดในเรือนสกุล รูเดียงสาแลว เกิดความสังเวช
เพราะเปนผูพรักพรอมดวยเหตุสัมปทา ก็ไปสํานักภิกษุณีฟงธรรม ไดศรัทธา
แลวบวชมีศลี บริสุทธิ์ เรียนพระไตรปฎก เปนพหูสูต ทรงธรรม และเปน
๑

๑. บาลีเปนปุณณิกาเถรีคาถา.
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ผูกลาวธรรม [ธรรมกถึก]. บวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนาม
วา สิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ และกัสสปะ ก็เปนผูสมบูรณดวย
ศีล เปนพหูสูต ทรงธรรม และเปนผูกลาวธรรม [ธรรมกถึก] เหมือน
ครั้งบวชในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี ฉะนั้น. แต
เพราะเปนคนเจามานะ จึงไมอาจตัดกิเลสใหขาดได และเพราะกระทํากรรม
โดยมีมานะเปนสันดาน ในพุทธุปบาทกาลนี้ จึงบังเกิดในทองของทาสีในเรือน
ของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี. นางมีชื่อวาปุณณา นางเปนโสดาบัน ในเพราะ
พระธรรมเทศนาชื่อสีหนาทสูตร ทรมานพราหมณที่ถือวาบริสุทธิ์ดวยการลงอาบ
น้ํา ทานเศรษฐีสรรเสริญแลว ทํานางใหเปนไทแกตัว อนุญาตใหนางบวชไดแลว
ก็บวช เจริญกรรมฐาน ไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
ขาพเจาบวชเปนภิกษุณี ในพระศาสนาของ
พระผูม ีพระภาคเจา พระนามวาวิปสสี และของพระ
พุทธเจาพระนามวาสิขี เวสสภู กกุสันธะ โกนาคมนะ
และพระกัสสปะ ถึงพรอมดวยศีล มีปญญารักษาตัว
สํารวมอันทรีย เปนพหูสูต ทรงธรรม สอบถามความ
แหงธรรม เลาเรียนฟงธรรมอยางใกลชิด ขาพเจา
แสดงธรรมทามกลางหมูชน อยูใ นพระศาสนาของ
พระชินเจา ดวยความเปนพหูสูต ดวยเหตุนั้น ขาพเจา
จึงมีศลี เปนที่รัก หากแตถือตัวจัด
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๘ ปุณณิกาเถรีอปทาน.
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มาในบัดนี้ ภพสุดทาย ขาพเจาเกิดในทอง
ทาสีผูแบกหมอน้ํา [กุมภทาสี] ในเรือนของทานอนาถปณฑิกเศรษฐี กรุงสาวัตถี ราชธานีแหงแควนโกศล.
ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา ไดพบพราหมณ
โสตถิยะ [ผูเปนพราหมณหนที่ ๒] กําลังหนาวสั่น
อยูกลางน้ํา ครั้นพบเขาแลว ไดกลาวดังนี้วา
ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา กลัวเจานายลงโทษ
ถูกภัยคือวาจาและโทสะเจานายคุกคาม จึงลงตักน้ําทุก
เมื่อ แมแตหนาหนาว ทานพราหมณ ทานเลา
กลัวอะไร จึงลงน้ําทุกเมื่อ ตัวสัน่ เทา ประสบความ
หนาวเย็นอยางหนัก.
พราหมณกลาววา
ดูกอนแมปุณณาผูจําเริญ เจาเมื่อรูว าเราผูกระทํา
กุศลกรรม อันหามบาปที่ทําไวแลว ยังจะสอบถาม
หรือหนอ ก็ผูใด ไมวาเปนคนแกและคนหนุม ประกอบ
บาปกรรมได ผูนั้น ยอมจะหลุดพนจากบาปกรรมได
เพราะการลงอาบน้ํา.
ขาพระองคไดบอกแกพราหมณผูขึ้นจากน้ํา ถึง
บทอันประกอบดวยธรรมและอรรถ พราหมณฟงบท
นั้นแลว ก็สลดใจดวยดีออกบวช เปนพระอรหันต.
เมือ่ ใด ขาพระองคบําเพ็ญบารมีมา ๙๙ ชาติ
เกิดในสกุลทาสี เมื่อนั้น บิดามารดาเหลานั้น ได
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ขนานนามขาพระองควาปุณณา นําขาพระองคใหเปน
ไทแกตวั .
ตอจากนั้น ขาพระองคขออนุญาตทานเศรษฐี
ออกบวช เปนผูไมมเี รือน ไมนานเลยก็ไดบรรลุพระอรหัต.
ขาแตพระมหามุนี ขาพระองคเปนผูชํานาญใน
ฤทธิ์ ในทิพโสต ชํานาญเจโตปริยญาณ รูป ุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพโสตแลว เพราะหมดสิน้ อาสวะ
ทุกอยาง บัดนี้ภพใหมไมมีอีกแลว.
ญาณในอรรถ ธรรม นิรุตติ ปฏิภาณ อัน
บริสุทธิไ์ รมลทิน ของขาพระองคมีเพราะอานุภาพของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
ขาพระองคมีปญญามาก เพราะภาวนา มีสุตะ
[พหูสูต] เพราะสุตะ เกิดในตระกูลต่ําเพราะมานะ
กรรมก็ยังไมสุดสิ้น.
กิเลสทั้งหลาย ขาพระองคก็เผาเสียแลว ฯลฯ
คําสอนของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จสิ้นแลว ครั้นบรรลุ
พระอรหัตแลว ก็พิจารณาทบทวนขอปฏิบตั ิของตน
ไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพระองคถามพราหมณวา
ขาพเจาเปนหญิงแบกหมอน้ํา กลัวเจานายลง
โทษ กลัววาจาและโทสะเจานายคุกคาม จึงลงตักน้ํา
ทุกเมื่อ แมแตหนาหนาว.
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ทานพราหมณ ทานกลัวอะไร จึงลงอาบน้ําทุก
เมื่อ ทานมีตัวสั่นเทา ประสบความหนาวเย็นอยางหนัก.
พราหมณตอบวา
ดูกอนแมปุณณาผูจําเริญ เจารูวาเรากําลังทํา
กุศลธรรม อันปดซึ่งบาปกรรม ยังจะสอบถามอยูหรือ
หนอ ก็ผูใดไมวาแกหรือหนุม ประกอบกรรมที่เปน
บาป แมผูนั้น ก็จะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะ
การอาบน้ํา.
ขาพเจากลาววา
ใครหนอชางไมรูมาบอกกับทาน ซึ่งก็ไมรูวาตน
จะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา พวก
กบ เตา งู จระเข และสัตวอื่น ๆ ที่สัญจรอยูในน้ํา
ทั้งหมด ก็คงจักพากันไปสวรรคแนแท คนฆาแพะ
คนฆาสุกร คนฆาปลา คนลาเนื้อ พวกโจร พวก
เพชฌฆาต และคนทําบาปกรรมอื่น ๆ แมคนทั้งนั้น
จะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะการอาบน้ํา ถา
หากวา แมน้ําเหลานี้จะพึงนําบาปที่ทานทํามาแตกอน
ไปไดไซร แมน้ําเหลานี้ ก็จะพึงนําแมบุญของทาน
ไปดวย ทานก็จะพึงเห็นหางจากบุญนั้นไป.
ทานพราหมณ ทานกลัวบาปกรรมอันใด จึงลง
อาบน้ําทุกเมื่อ ทานพราหมณ ทานก็อยาทําบาปกรรม
อันนั้น ขอความหนาวเย็นอยาทําลายดวยของทานเลย.
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พราหมณกลาววา
ทานนําเราผูเดินทางผิดมาสูทางถูก [อริยมรรค]
แมปุณณาผูจําเริญ เราขอมอบผาสาฎกนี้ใหทาน เพื่อ
ใชอาบน้ํา
ขาพเจากลาววา
ผาสาฎกนี้จงเปนของทานเถิด ขาพเจาไมตองการ
ผูสาฎกนี้ดอกจะ ถาทานกลัวทุกข ถาทุกขไมนารัก
สําหรับทาน ทานก็อยาทําบาปกรรม ทั้งในที่ลับ ทั้ง
ในที่แจง ก็หากวาทานจักกระทํา หรือกําลังกระทํา
บาปกรรม ทานถึงจะเหาะหนีไป ก็ไมพนไปจากทุกข
ไดเลย.
ถาทานกลัวทุกข ถาทุกขไมนารักสําหรับทาน
ทานก็จงถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เชนนั้นเปนสรณะ จงสมาทานศีล ขอนั้นก็จักเปนไป
เพื่อความหลุดพนของทาน.
พราหมณกลาววา
แตกอน เราเปนเผาพันธุของพรหม บัดนี้เรา
เปนพราหมณจริง มีวิชชา ๓ ถึงพรอมดวยเวท เปน
โสตถิยะ [พราหมณหนที่ ๒] ผูอาบน้ําเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุทหารี ไดแก ผูนําน้ํามาดวยหมอ.
บทวา สทา อุทกโมตรึ ไดแก ลงตักน้ําทุกเมื่อ คือทั้งกลางคืนกลางวัน
แมแตในหนาหนาว. อธิบายวา เวลาใด ๆ เจานายตองการน้ําเวลานั้น ๆ
ขาพเจาก็ตองลงตักน้ํา ครั้นลงตักน้ําแลว ก็ตอ งนําน้ําไปใหเขา. บทวา
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อยฺยาน ทณฺฑภยภีตา ไดแก กลัวภัยคือการลงโทษของเจานาย. บทวา
วาจาโทสภยฏฏิตา ไดแก ถูกภัยคือการลงโทษทางวาจา [การดาวา]
และภัยคือการลงโทษทางกาย [การโบย, ตี] คุกคาม คือบีบคั้น ประกอบ
ความวา ตองลงตักน้ํา แมแตหนาหนาว.
ตอมาวันหนึ่ง นางปุณณาทาสีไปทาน้ําเพื่อเอาหมอนําน้ํามา ณ ทีน่ ั้น
ไดพบพราหมณผูหนึ่ง ซึ่งถือลัทธิวา บริสุทธิ์ไดดวยการอาบน้ํา เมื่อความ
นาวเย็นกําลังเปนไปอยู ในสมัยหิมะตก ลงน้ําแตเชาตรู ดําน้ํามิดศีรษะ
รายมนตแลวขึ้นจากน้ํา ผาเปยก ผมเปยก สั่นเทา ฟนกระทบกันดังบรรเลง
พิณ ฉะนั้น ครั้นเห็นแลว มีใจอันความกรุณากระตุนเตือนแลว หวังจะเปลื้อง
พราหมณนั้นใหพนจากทิฏฐินั้น จึงกลาวคาถาวา กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว
ภีโต เปนตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กสฺส พฺราหฺมณ ตฺว ภีโต ความวา
ทานพราหมณ ทานกลัวแตเหตุแหงภัย ชื่อไรเลา. บทวา สทา อุทกโมตริ
ไดแกลงน้ําทุกเวลา คือทั้งเชาทั้งเย็น และครั้นลงแลว ก็มีตวั คือสวนแหง
รางกายหนาวสั่น คือสัน่ เทิ้ม. บทวา สีต เวทยเส ภุส ไดแก ประสบ
คือเสวยทุกข เกิดแตความหนาวอยางเหลือเกิน คือที่ทนไดยาก.
บทวา ชานนฺตี วต ม โภติ ความวา ดูกอนแมปุณณาผูเจริญ
ทานก็รูวา ดวยการลงน้ํานี้ เรากําลังทํากุศลกรรม ที่จะปด คือสามารถหาม
กันบาปกรรมที่สรางสมไวนั้นได ยังจะถามดวยหรือหนอ.
พราหมณเมื่อแสดงวา ความขอนี้ปรากฏในโลกแลว มิใชหรือ แม
อยางนั้น เราก็จะบอกแกทาน จึงกลาวคาถาวา โย จ วุทฺโฒ เปนตน.
คาถานั้นมีความวา คนใดคนหนึ่ง ไมวาแก หนุม หรือกลางคน ประกอบ
คือกระทําเหลือเกิน ซึ่งบาปกรรม ตางโดยปาณาติบาตกรรมเปนตน คนแม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 350

นั้นยินดีนักในบาปกรรมอยางหนัก ก็หลุดพน คือรอดพนโดยสวนเดียว จาก
บาปกรรมนัน้ ได ดวยการรดน้ํา คือดวยการอาบน้ํา.
นางปุณณาฟงคําของพราหมณนั้น เมื่อจะใหคําตอบแกพราหมณนั้น
จึงกลาวคาถาวา โก นุ เต เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา โก นุ เต
อิทมกฺขาสิ อชานนฺตสฺส อชานโก ความวา ใครหนอชางไมรู ชางไม
เขาใจ ชางเขลา มาบอกแกทานผูไมรูวิบากกรรม คือไมรูวิบากของกรรม
ทุก ๆ ประการ ถึงความขอนี้วา คนยอมหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะ
เหตุที่รดน้ํา ผูนั้นมีถอยคําที่เชื่อไมไดเลย อธิบายวา คํานั้นไมถูกตอง.
บัดนี้ นางปุณณาเมื่อชี้แจงถึงความไมถูกตองนั้นแกพราหมณนั้น จึง
กลาวคาถามีวา สคฺค นูน คมิสฺสนฺติ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
นาคา แปลวา งู. บทวา สุสุมารา แปลวา จระเข. บทวา เย จฺเ
อุทเก จรา ความวา สัตวแมเหลาอื่นใด ที่หากินอยูในน้ํา มีปลา มังกร
และปลาใหญนันทิยาวัตเปนตน สัตวแมเหลานั้น เห็นทีจักไปสวรรค เขาถึง
เทวโลกกันแนแท ถาจะหลุดพนจากบาปกรรมได เพราะอาบน้ํา.
บทวา โอรพฺภิกา แปลวา คนฆาแพะ. บทวา สูกริกา แปลวา
คนฆาสุกร. บทวา มจฺฉิกา แปลวา ชาวประมง. บทวา มิคพนฺธกา
แปลวา พรานเนื้อ. บทวา วชฺฌฆาตกา ไดแก คนมีหนาที่ฆา.
บทวา ปฺุมฺปม า วเหยฺยุ ความวา ถาแมน้ําเหลานั้นมีแมน้ํา
อจิรวดีเปนตน จะพึงนําไปคือนําออกไปซึ่งบาปที่ทานทํามาแตกอน ดวยการ
ลงอาบน้ําในแมน้ําเหลานั้น ฉันใดไซร แมน้ําเหลานั้นก็พึงนําคือลอยซึ่งบุญที่
ทานทําไวแลวก็ฉันนั้น ทานก็พึงหางจากบุญกรรมนั้น คือ เมื่อเปนดังนั้น
ทานก็พึงหางวางเวนจากบุญกรรมนั้น อธิบายวา คํานั้นไมถูกตอง หรือวา
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การลอยบุญของคนที่ลงอาบน้ํายอมมีไมได เพราะน้ํา ฉันใด แมการลอยบาป
ก็ยอมมีไมไดฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุไร ก็เพราะการอาบน้ํา ไมเปน
ปฏิปกษตอเหตุแหงบาปทั้งหลาย สภาพใดทําสิ่งใดใหพินาศไป สภาพนั้น ก็
เปนปฏิปกษตอสิ่งนั้น ความสวางเปนปฏิปกษตอความมืด วิชชาเปนปฎิปกษ
ตออวิชชา ฉันใด การอาบน้ําก็ไมเปนปฏิปกษตอบาป ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
พึงไดขอยุติในเรื่องนี้วา หลุดพนจากบาปกรรม เพราะอาบน้ําไมได ดวยเหตุ
นั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวา
บุคคลยอมสะอาดเพราะน้ําก็หามิได เพราะชน
เปนอันมาก เขาก็อาบน้ํากันในแมน้ํานั้น สัจจะและ
ธรรมะมีในผูใด ผูนั้นชื่อวาเปนผูสะอาด และผูนั้น
ชื่อวาเปนพราหมณผูลอยบาป.
บัดนี้ นางปุณณาทาสี เพื่อแสดงวา ก็ผิวา ทานตองการจะลอยบาป
ไซร ทานก็อยาทําบาปทุก ๆ ประการเลย จึงกลาวคาถาวา ยสฺส พฺราหฺมณ
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตเมว พฺรหฺเม มากาสิ ความวา
ทานกลัวบาปใด ทานพันธุพรหม คือทานพราหมณ ทานก็อยาไดทําบาปนั้นสิ
ดวยวาการลงน้ํา ก็เบียดเบียนรางกาย ในหนาหนาวเชนนี้ อยางเดียวเทานั้น
ดวยเหตุนั้น นางปุณณาจึงกลาววา ขอความหนาวอยาทํารายผิวทานเลย อธิบายวา ความหนาวที่เกิดเพราะการอาบน้ําในหนาหนาวเชนนี้ อยาพึงทําราย
อยาพึงเบียดเบียนผิวแหงรางกายทานเลย. บทวา กุมฺมคฺคปฏิปนฺน ไดแก
เราผูดําเนินคือผูประคับประคองทางผิด คือถือเอาผิด ๆ นี้. บทวา อริยมคฺค
สมานยิ ความวา ทานนํามาพรอม คือนอมนํามาโดยชอบสูทางที่พระอริยะ
ทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน ทรงดําเนินมาแลวนี้วา การไมทําบาปทั้งปวง
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การทํากุศลใหพรักพรอม ดังนี้เปนตน เพราะฉะนั้น แมปุณณาผูเจริญ เรา
ขอมอบผาสาฎกผืนนี้ ใหแกทานดวยความยินดี เปนสวนของการบูชาอาจารย
โปรดรับผาสากฎผืนนี้ไวเถิด.
นางปุณณานั้น ปฏิเสธพราหมณนั้น แตเพื่อจะกลาวธรรม ทํา
พราหมณใหตั้งอยูในสรณะและศีล จึงกลาววา ผาสาฎกจงเปนของทานเทานั้น
เถิด ขาพเจาไมตองการผาสาฎกดอก ดังนี้แลวกลาวตอไปวา ถาทานกลัวทุกข
ดังนี้เปนตน คํานั้นมีความวา ผิวา ทานกลัวทุกขตางโดยความไมผาสุกและ
ความมีโชครายเปนตน ในอบายทั้งสิ้นและในสุคติ ผิวา ทุกขนั้น ไมนารัก
ไมนาปรารถนาสําหรับทาน ทานก็อยาทํา อยาประกอบกรรมชั่วทราม แม
ประมาณเล็กนอย โดยกรรมมีปาณาติบาตเปนตน ทางกายวาจา ในที่แจงคือทํา
เปดเผยโดยปรากฏแกคนเหลาอื่น หรือโดยมโนกรรมมีอภิชฌาเปนตน ใน
มโนทวารอยางเดียว ในที่ลับ คือทําปกปด โดยไมปรากฏ ก็ถาหากทานจัก
กระทําบาปกรรมนั้นในอนาคตหรือกําลังทําอยูในปจจุบัน ทานแมจะจงใจ
เจตนาหนีไปเสีย ดวยประสงควา เมื่อเราหนีไปทางโนนทางนี้ ทุกขอันเปน
ผลของกรรมนั้น ก็ติดตามไปไมไดในอบาย ๔ มีนรกเปนตนและในมนุษย
ดังนี้ จะชื่อวาหลุดพนจากบาปนั้นก็หาไม อธิบายวา เมื่อปจจัยอันมีคติและ
กาลเปนตนยังประชุมกันอยู กรรมก็ยอมจะใหผลไดทั้งนั้น บาลีวา อุปจฺจ
ก็มี ความวาเหาะไป. นางปุณณาครั้นแสดงความไมมีทุกข เพราะไมทําบาป
อยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะแสดงเพราะการทําบุญบางจึงกลาววา สเจ ภายสิ
เปนตน บรรดาบทเหลานั้น บทวา ตาทิน ไดแก ผูถึงความเปนผูคงที่ใน
อารมณที่เห็นแลวเปนตน หรือประกอบความวา ทานจงเขาถึงพระสัมพุทธเจา
พระองคนั้นเปนสรณะ เพราะเปนผูที่ทานพึงเห็นเหมือนอยางผูคงที่พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอนๆ ที่ทา นพึงเห็น แมในพระธรรมและ
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พระสงฆ ก็นัยนี้เหมือนกัน ประกอบความวา จงเขาถึงพระธรรมของ
พระพุทธเจาผูประเสริฐเชนนั้น ถึงหมูคือกลุมของพระอริยบุคคล ๘ เปนสรณะ .
บทวา ต ไดแก การถึงสรณะ และการสมาทานศีล. บทวา เหหิติ แปลวา
จักเปน.
พราหมณนั้นตั้งอยูในสรณะและศีลแลว ตอมา ฟงธรรมในสํานักของ
พระศาสดาแลวไดศรัทธา ก็บวชพากเพียรพยายามอยู ไมนานนัก ก็เปนผูมี
วิชชา ๓ พิจารณาทบทวนขอปฏิบัติของตน เมื่อจะอุทานจึงกลาวคาถาวา
พฺรหฺมพนฺธุ เปนตน.
คาถานั้นมีความวา แตกอน ขาพเจามีชื่อวา พรหมพันธุ เผาพันธุพรหม โดยเหตุเพียงเกิดในสกุลพราหมณ ขาพเจา เปนผูมีไตรเพทถึง
พรอมดวยเวท ชื่อวา เปนพราหมณผูอาบน้ําเสร็จแลว โดยเหตุเพียงเรียน
เปนตนซึ่งไตรเพทมีอิรุพเพทเปนอาทิ ก็อยางนั้น บัดนี้ ขาพเจาเปนพราหมณ
จริง คือเปนพราหมณโดยปรมัตถ เพราะลอยบาปไดโดยประการทั้งปวง
ชื่อวาเตวิชชา เพราะบรรลุวิชชา ๓ ชื่อวาถึงพรอมดวยเวท เพราะประกอบ
ดวยเวท กลาวคือมรรคญาณ และชื่อวาอาบน้ําเสร็จแลว เพราะถอนบาปได
หมด แมคาถาที่พราหมณกลาวไวในเรื่องนี้ ภายหลัง พระเถรีก็กลาวไวเฉพาะ
ดังนั้น จึงชื่อวาคาถาของพระเถรีทั้งหมดแล.
จบ อรรถกถาปุณณาเถรีคาถา
จบ อรรถกถาโสฬสกนิบาต

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 354

เถรีคาถา วีสตินิบาต
๑. อัมพปาลีเถรีคาถา
[๔๖๗] พระอัมพปาลีเถรี ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
แตกอน ผมของขาพเจามีสีดําเหมือนสีแมลงภู
มีปลายผมงอน เดี๋ยวนี้ผมเหลานั้นกลายเปนเสมือน
ปานปอเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน มวยผมของขาพเจาเต็มดวยดอกไมหอม
กรุน เหมือนผอบที่อบกลิ่น เดี๋ยวนี่ผมนั้น มีกลิ่น
เหมือนขนแกะเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจา
ผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ผมของขาพเจาดก งามดวยปลายผม
ที่รวบไวดวยหวีและเข็มเสียบ เหมือนปาไมทึบที่ปลูก
ไวเปนระเบียบ เดี๋ยวนี้ผมนั้นบางลง ๆ ในที่นั้น ๆ
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน มวยผมดํา ประดับทอง ประดับดวย
ชองผมอยางดี สวยงาม เดี๋ยวนี้ มวยผมนั้นก็รวงเลี่ยน
ไปทั้งศีรษะเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
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แตกอน คิ้วของขาพเจาสวยงามคลายรอยเขียน
ที่จิตรกรบรรจงเขียนไว เดี่ยวนี้ กลายเปนหอยยนลง
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ดวงตาทั้งคูของขาพเจาดําขลับมีประกาย
งาม คลายแหวนมณี เดี๋ยวนี้ ถูกชราทําลายเสียแลว
จึงไมงาม พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน เมื่อวัยสาว จมูกของขาพเจาโดงงาม
เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้กลับเหี่ยวแฟบเพราะชรา
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคํา
จริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ใบหูทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือน
ตุมหูที่ชางทําอยางประณีตเสร็จเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้
กลับหอย ยนเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจา
ผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ฟนของขาพเจาสวยงามเหมือนหนอตูม
ของตนกลวย เดี๋ยวนี้กลับหักดําเพราะชรา พระดํารัส
ของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท
ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ขาพเจาพูดเสียงไพเราะเหมือนนกดุเหวา
ที่มีปกติเที่ยวไปในไพรสณฑในปาใหญ สงเสียงไพเราะ เดี๋ยวนี้ คําพูดของขาพเจา ก็พูดพลาดเพี้ยน
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ไปในทีน่ ั้น ๆ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจา
ผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน คอของขาพเจาสวยงามกลมเกลี้ยง
เหมือนสังขขัดเกลี้ยงเกลาดีแลว เดี๋ยวนี้ กลายเปน
งุมคอมลงเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแต ไมแปรเปนอืน่ .
แตกอน แขนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม เปรียบ
เสมือนไมกลอนกลมกลึง เดี๋ยวนี้ กลายเปนลีบเหมือน
กึ่งแคคด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน มือทัง้ สองของขาพเจาสวยงาม ประดับ
ดวยแหวนทองงามระยับ เดี๋ยวนี้ กลายเปนเสมือน
เหงามัน เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอืน่ .
แตกอน กันทั้งสองของขาพเจาอวบอัดกลมกลึง
ตั้งประชิดกัน ทั้งงอนสลางสวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปน
หยอนยานเหมือนถุงหนังที่ไมมีนา้ํ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริง
แท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน กายของขาพเจาเกลี้ยงเกลาดังแผนทอง
สวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปนสะพรั่งดวยเสนเอ็นอัน
ละเอียดเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแต ไมแปรเปนอื่น.
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แตกอน ขาออนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม
เปรียบเหมือนงวงชาง เดี๋ยวนี้ กลายเปนเสมือนขอไม
ไผ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแต
ความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน แขงทั้งสองของขาพเจาประดับดวย
กําไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปนเหมือน
ตนงาขาด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน เทาทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือน
รองเทาหุมปุยนุน เดี๋ยวนี้ แตกเปนริ้วรอยเพราะชรา
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคํา
จริงแท ไมแปรเปนอื่น.
เดีย๋ วนี้ รางกายนี้เปนเชนนี้ คร่ําคราเปนแหลง
ที่อยูแหงทุกขเปนอันมาก ปราศจากเครื่องลูบไล เปน
เรือนชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
จบอัมพปาลีเถรีคาถา
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อรรถกถาวีสตินิบาต
๑. อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา
ในวีสตินิบาต คาถาวา กาฬกา ภมรวณฺณสทิสา เปนตน
เปนคาถาของ พระอัมพปาลีเถรี มีวนิ ิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศล อันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ บรรพชาอุปสมบทในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาสิขี สมาทานสิกขาบทของ
ภิกษุณีอยู วันหนึ่ง ไหวพระเจดีย ทําประทักษิณเวียนขวา เมื่อพระขีณาสวเถรีเดินไปกอน พลันถมน้ําลาย กอนน้ําลายก็ตกไปที่ลานพระเจดีย พระ
ขีณาสวเถรีไมเห็นก็เดินไป ภิกษุณีรูปนี้. เดินไปขางหลังเห็นกอนน้ําลายนั้นก็
คําวา อีแพศยาชื่อไรนะ ถมน้ําลายลงที่ตรงนี้ ภิกษุณีรูปนี้ รักษาศีลในเวลา
เปนภิกษุณี เกลียดการเขาอยูในครรภ ก็ตั้งจิตไวใหอยูในอัตภาพเปนอุปปาติกะ. ดวยการตั้งจิตนั้น ในอัตภาพสุดทาย ภิกษุณีรูปนั้น ก็บังเกิดเปน
อุปปาติกะ ที่โคนตนมะมวง ในพระราชอุทยาน กรุงเวสาลี. พนักงานเฝา
อุทยานเห็นเด็กหญิงนั้นก็นําเขาพระนคร. เพราะบังเกิดที่โคนตนมะมวง นาง
จึงถูกเรียกวา อัมพปาลี. ครั้งนั้น พวกพระราชกุมาร [เจาขาย] มากพระ
องค เห็นนางสะสวยนาชมนาเลื่อมใส ทั้งแสดงคุณพิเศษมีเสนหนารักนาใคร
เปนตน ตางก็ปรารถนาจะทําใหเปนหมอมหามของตนๆ จึงเกิดทะเลาะวิวาทกัน
คณะผูพิพากษาไดรับคําฟองของนาง เพื่อระงับการทะเลาะวิวาทของพวกราชกุมารเหลานั้น จึงตั้งนางไวในตําแหนงคณิกาหญิงแพศยา วาจงเปนของทุกๆคน.
นางไดศรัทธาในพระศาสดาสรางวิหารไวในสวนของตน มอบถวายแกภิกษุ-

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 359

สงฆ มีพระพุทธเจาเปนประธาน ภายหลัง ฟงธรรมในสํานักของพระวิมลโกณฑัญญเถระ บุตรของตน ก็บวชเจริญวิปสสนา อาศัยความที่สรีระของตน
คร่ําคราลง เพราะชรา ก็เกิดสังเวชใจ เมื่อจะชี้แจงถึงความที่สังขารไมเที่ยง
อยางเดียว จึงไดกลาวคาถาเหลานี้วา
แตกอน ผมของขาพเจามีสีดําเสมือนสีแมลงภู
มีปลายงอน เดี๋ยวนี้ ผมเหลานั้นก็กลายเปนเสมือน
ปานปอ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอืน่ .
แตกอน มวยผมของขาพเจาเต็มดวยดอกไม
หอมกรุน เหมือนผอบที่อบกลิน่ เดี๋ยวนี้ ผมนั้นมี
กลิ่นเหมือนขนแพะ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปน
อื่น.
แตกอน ผมของขาพเจาดกงามดวยปลายที่รวบ
ไวดวยหวีและเข็มเสียบ เหมือนปาไมทึบที่ปลูกไว
เปนระเบียบ เดี๋ยวนี้ ผมนั้นก็บางลงในที่นั้น ๆ เพราะ
ชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง
เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน มวยผมดํา ประดับทอง ประดับดวย
ชองผมอยางดี สวยงาม เดี๋ยวนี้ มวยผมนั้น ก็รวง
เลี่ยนไปทั้งศีรษะเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปร
เปนอืน่ .
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แตกอน คิ้วของขาพเจาสวยงามคลายรอยเขียน
ที่จิตรกรบรรจงเขียน เดี๋ยวนี้ กลายเปนหอย ยนลง
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแต ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ดวงตาทั้งคูของขาพเจาดําขลับมีประกายงาม คลายแหวนมณี เดี๋ยวนี้ ถูกชราทําลายเสีย
แลวจึงไมงาม พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแต
ความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน เมื่อวัยสาว จมูกของขาพเจาโดงงาม
เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้ กลับเหี่ยวแฟบ เพราะ
ชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง
เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ใบหูทั้งสองของขาพเจาสวยงามเหมือน
ตุมหูที่ชางทําอยางประณีตเสร็จเรียบรอยแลว เดี๋ยวนี้
กลายเปนหอยยน เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปร
เปนอื่น.
แตกอน ฟนของขาพเจาสวยงามเหมือนหนอตูม
ของตนกลวย เดี๋ยวนี้กลับหักดํา เพราะชรา พระดํารัส
ของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท
ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ขาพเจาพูดเสียงไพเราะเหมือนนก
ดุเหวา ที่มีปกติเที่ยวไปในไพรสณฑในปาใหญ สง
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เสียงรองไพเราะ เดี๋ยวนี้ คําพูดของขาพเจา ก็พูด
พลาดเพี้ยนไปในที่นั้น ๆ เพราะชรา พระดํารัสของ
พระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแต ไม
แปรเปนอื่น.
แตกอน คอของขาพเจาสวยงามกลมเกลี้ยง
เหมือนสังขขัดเกลี้ยงเกลาดีแลว เดี๋ยวนี้ กลายเปน
งุมคอมลง เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผู
ตรัส แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน แขนทั้งสองของขาพเจาสวยงาม
เปรียบเสมือนไมกลอน กลมกลึง เดี๋ยวนี้ กลายเปน
ลีบเหมือนกึ่งแคคด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปน
อยางอืน่ .
แตกอน มือทั้งสองของขาพเจาสวยงาม ประดับ
ดวยแหวนทองงามระยับ เดี๋ยวนี้ กลายเปนเสมือน
เหงามัน เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแต ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน ถันทั้งสองของขาพเจาอวบอัดกลมกลึง
ประชิดกันและงอนสลางสวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปน
หยอนยานเหมือนถุงหนังที่ไมมีนา้ํ เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจา ตรัสแตความจริง เปนคําจริง
แท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน กายของขาพเจาเกลี้ยงเกลาดังแผนทอง
สวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปนสะพรั่งดวยเสนเอ็นอัน
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ละเอียด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอืน่ .
แตกอน ขาออนทั้งสองขางของขาพเจาสวยงาม
เปรียบเหมือนงวงชาง เดี๋ยวนี้ กลายเปนเหมือนขอ
ไมไผ เพราะชรา พระดํารัวของพระพุทธเจาผูตรัส
แตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอืน่ .
แตกอน แขงทั้งสองของขาพเจาประดับดวย
กําไลทองเกลี้ยงเกลาสวยงาม เดี๋ยวนี้ กลายเปน
เหมือนตนงาขาด เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความจริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
แตกอน เทาทั้งสองของขาพเจาสวยงามเปรียบ
เสมือนรองเทาหุมปุยนุน เดี๋ยวนี้ แตกเปนริ้วรอย
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสแตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
บัดนี้ รางกายนี้ เปนเชนนี้ คร่ําคราเปนแหลง
ที่อยูแหงทุกขเปนอันมาก ปราศจากเครื่องลูบไล เปน
เรือนชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส แตความ
จริง เปนคําจริงแท ไมแปรเปนอื่น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาฬกา แปลวามีสีดํา. บทวา
ภมรวณฺณสทิสา ความวา ผมแมดําก็สีเสมือนแมลงภู คือเขียวสนิท.
บทวา เวลฺลิตคฺคา แปลวา มีปลายงอน อธิบายวา งอน คือชอนขึ้นตั้ง
แตโคนจนถึงปลาย. บทวา มุทฺธชา แปลวา ผม. บทวา ชราย ไดแก
เพราะชราเปนเหตุ คือเพราะความงามที่ถูกชราทําลายเสียแลว. บทวา
สาณวากสทิสา ไดแก เสมือนปาน เสมือนปอ ความวา เสมือนเปลือก
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ปานและเสมือนเปลือกไม ดังนี้. บทวา สจฺจวาทิวจน อนฺถา
ความวา พระดํารัสเปนตนวา รูปทั้งปวงไมเที่ยง ถูกชราครอบงําไว ของ
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสความจริง ความแท เปนคําจริงอยางเดียวไมแปร
เปนอยางอื่น ความเท็จไมมีอยูในพระดํารัสนั้น.
บทวา วาสิโต ว สุรภี กรณฺฑโก ความวา ผมมีกลิ่นหอม
เหมือนกลองเครื่องประดับ ที่อบใหจับกลิ่น ดวยดอกไมของหอมและผอบ
เปนตน. บทวา ปุปฺผปูร มม อุตฺตมงฺคภูโต ความวา แตกอนมวยผม
ของขาพเจาไมมีมลทิน เต็มดวยดอกไมมีดอกจําปา ดอกมะลิ เปนตน. บทวา ต
ไดแกสิ่งที่เกิดบนศีรษะคือผม. ตอมาภายหลังคือบัดนี้ กลายเปนมีกลิ่นเหมือน
ขนของตนเอง คือกลายเปนมีกลิ่นเปนขนตามปกติ. อีกนัยหนึ่ง บทวา
สโลมคนฺธิก ไดแกมีกลิน่ เสมอกับขนแพะ อาจารยบางพวกกลาววา เอฬกโลมคนฺธิก มีกลิ่นเหมือนขนแพะ ดังนี้ก็มี.
บทวา กานนว สหิต สุโรปต ความวา เหมือนปาเล็ก ที่มี
ตนไมมีกิ่งตรงและยาว ซึ่งอยูตอนบน เขาปลูกไวดี ชิดกัน ตั้งอยูทึบ.
โกจฺฉสูจิวิจตคฺคโสภิต ความวา แตกอนผมมีปลายรวบไวดวยการเสียบ
มวยผมดวยหวีและเข็มเสียบทอง สวยงาม หรือผมเปนเสมือนแปรงเพราะดก
ชื่อวาสวยงามเพราะมีปลายรวบไวดวยเข็มงาที่ซื้อมาจากตลาด. บทวา ต
ไดแก ผม. บทวา วิรล ตหึ ตหึ ไดแก ที่บาง คือผมรวงในที่นั้น ๆ
บทวา กณฺหขนฺ ก สุวณฺณมณฺฑิต ไดแก กลุมผมดํา ประดับ
ดวยเครื่องประดับมีวชิระทองเปนตน. แตอาจารยพวกใดกลาววา ประดับ
ดวยลูกศรทองสวยงาม ความของอาจารยพวกนั้น ก็วาประดับดวยการเสียบ
มวยผมดวยเข็มทองสวยงาม. บทวา โสภเต สุเวณีหิลงฺกต ความวา
ประดับดวยชองผมที่เสมือนมาลัยดอกราชพฤกษ อันงาม ยอมสองประกายมา
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แตกอน. บทวา ต ชราย ขลิต สิร กต ความวา ศีรษะที่งามอยาง
นั้นนั้น เดี๋ยวนี้ ถูกชราทําใหเลี่ยนคือ ทําผมใหรว ง ขาดเปนฝอยๆ.
บทวา จิตฺตการสุกตาว เลขิกา ความวา แตกอนคิ้วของขาพเจา
เหมือนดังรอยเขียนที่จิตรกรชางศิลปบรรจงเขียนดวยสีเขียว. บทวา โสภเต
สุ ภมุก ปุเร มม ความวา แตกอนคิ้วที่สวยของขาพเจาก็นับวางาม. บทวา
วลีหิ ปลมฺพติ า ไดแก ก็ตั้งหอยลงเพราะรอยยนที่เกิดที่ริมหนาผาก.
บทวา ภสฺสรา แปลวามีประกาย. บทวา สุรุจริ า แปลวา งาม
ดี. บทวา ยถา มณิ แปลวา เหมือนแหวนตรามณี. บทวา เนตฺตาเหสุ
แปลวา ไดเปนดวงตาที่งาม. บทวา อภินีลมายตา แปลวา เขียวจัด
กวาง. บทวา เต ไดแก ดวงตา. บทวา ชรายภิหตา แปลวา อันชรา
ทําลายเสียแลว.
บทวา สณฺทตุงฺคสทิสี จ ไดแก โดง งาม และรับกับสวนแหง
ดวงหนา และอวัยวะนอกนั้น. บทวา โสภเต ความวา จมูกของขาพเจา
งามดังเกลียวหรดาลที่ฟนตั้งไว. บทวา สุ อภิโยพฺพน ปติ ความวา จมูก
ในสมัยแรกรุนที่งามนั้น บัดนี้ก็เปนเหมือนลดลงและเหมือนถูกกัน [ไมให
โดง] เพราะชราหามความงามไว. ดวยบทวา กงฺกณว สุกต สุนิฏิต
พระอัมพปาลีเถรี กลาวหมายถึงความกลมกลึง ประหนึ่งเครื่องประดับปลาย
แขนทอง ที่นายชางทําอยางดี. บทวา โสภเต ก็คือ โสภนฺเต แปลวา
งาม หรือบาลีก็วา โสภนฺเต. คําวา สุ เปนเพียงนิบาต. บทวา กณฺณปาฬิโย
[กลีบหู] ไดแก ใบหู. บทวา วลิภิปฺปลมฺภิตา ความวา ก็เหี่ยวยนเพราะ
ความเหี่ยวที่เกิดขึ้นในที่นั้น ๆ เปนเกลียวดั่งทอนผาที่บิด ตกหอยลง.
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บทวา ปตฺตลิมกุลวณฺณสทิสา ไดแก ฟน มีสีและสัณฐานดัง
หนอตูมของตนกลวย. บทวา ขณฺฑิตา ไดแก หัก คือถึงความหัก แตก
หลุดหลนไป. บทวา อสิตา ไดแก ถึงความเปนฟนดํา เพราะสีเสียไป.
บทวา กานนมฺหิ วนสณฺฑจารินี โกกิลาว มธุร นิกูชหิ 
ความวา สงเสียงพูดจาไพเราะดังนกดุเหวา เที่ยวหาอาหารอยูในปา จับกิ่งไม
รองเพลงอยูในปา. บทวา ต ไดแก พูดจาสงเสียงนั้น. บทวา ขลิต ตหึ
ตหึ ไดแก พูดผิดเพี้ยนไปในที่นั้น ๆ เพราะลักษณะชรา มีฟนหักเปนตน.
บทวา สณฺหกมฺพุริว สุปฺปมชฺชิตา ไดแก คอเหมือนสังขทอง
ที่เขาขัดอยางดี ก็กลมเกลี้ยง. บทวา สา ชราย ภคฺคา วินามิตา ความวา
[คอ] คอมนอมลง เพราะชราปรากฏ โดยเนื้อคอย ๆ สิ้นไป.
บทวา วฏฏปลิฆสทิโสปมา ไดแก เทียบเทากับไมกลอนอัน
กลม. บทวา ตา ไดแก แขนแมทั้งสองนั้น บทวา ปาฏลิปฺปลิตา ได
แก เสมือนกิ่งแคที่คดเพราะเกาแก.
บทวา สณฺหนุทฺทิกสุวณฺณมณฺฑิตา ไดแก ประดับดวยแหวน
อันเกลี้ยงและสุกใสที่ทําดวยทอง. บทวา ยถา มูลนูลิกา แปลวา ก็เสมือน
เหงามัน.
บทวา ปนวฏฏสหิตุคฺคตา ไดแก เตง กลม ประชิดกันและ
กัน ชู งอนขึ้น. บทวา โสภเต สุ ถนกา ปุเร มม ความวา ถันแม
ทั้งสองของขาพเจามีรูปตามที่กลาวแลว งามเหมือนหมอทอง แทจริงคํานี้เปน
เอกวจนะ ลงในอรรถพหุวจนะ เปนคําปจจุบันกาล ลงในอรรถอดีตกาล.
บทวา เถวิกีว ลมฺพนฺติ โนทกา ความวา ถันของขาพเจาแมทั้งสองนั้น
เหี่ยวยาน เหมือนกะถุงน้ําที่ไมมีน้ํา ที่เขากินน้ําหมดแลว อันเขาวางไวที่
ทอนไมไผ.
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บทวา กจฺจนสฺส ผลกว สุมฏ ความวา รางกายของขาพเจา
งามเหมือนแผนทอง ทีน่ ายชางเอาชาดหญิงคุทาแลวขัดนาน ๆ. บทวา โส
วลีหิ สุขมุ าหิ โอตโต ความวา รางกายของขาพเจานั้น บัดนี้กเ็ หี่ยว คือ
หนังเหี่ยวยนในที่นั้น ๆ เพราะเกลียวละเอียด ๆ.
บทวา นาคโภคสทิโสปนา ไดแก เปรียบเทากับงวงของพระยา
ชาง หัตถในที่นี้ทานเรียกวา โภคะ งวง เพราะเปนเครื่องจับกิน. บทวา เต
ไดแก ขาทัง้ สอง. บทวา ยถา เวฬุนาลิโย ความวา บัดนี้ไดเปนเสมือน
ปลองไมไผ.
บทวา สณฺหนูปุรสฺวณฺณมณฺฑิตา ความวา ประดับดวยเครื่อง
ประดับเทาทอง อันเกลี้ยงเกลา. บทวา ชงฺฆา ไดแก กระดูกแขง. บทวา
ตา ไดแก แขงเหลานั้น. บทวา ติลทณฺฑการิว ความวา ไดเปนเหมือน
ตนงาแหงที่ขาดเหลืออยู เพราะผอม เหตุมีเนื้อเหลือนอย. ร อักษรทําการตอบท.
บทวา ตูลปุณฺณสทิโสปมา ไดแก เสมือนรองเทาที่พันดวยปุยงิ้ว
[นุน] เต็ม เพราะเปนของออนนุม. เทาทั้งสองของขาพเจานั้น บัดนี้
กระทบอะไรก็ปริแตก เกิดเปนริ้วรอย.
บทวา เอทิโส แปลวา เห็นปานนี้. รางกายไดมีไดเปนประการ
ตามที่กลาวมาแลว. บทวา อย สมุสสฺ โย แปลวา รางกายของขาพเจานี้.
บทวา ชชฺชโร ไดแก ผูกไวหยอน ๆ. บทวา พหุทุกฺขานมาลโย ได
แก เปนที่อยูของทุกขทั้งหลายเปนอันมาก ซึ่งมีชราเปนตนเปนเหตุ. บทวา
โสปเลปปติโต ความวา รางกายนี้นั้น ตกไปจากเครื่องลูบไล ตกไปเพราะ
สิ้นเครื่องปรุงแตงลูบไล มีแตบายหนาตกไป อีกอยางหนึ่ง แจกบทวา โสป
อเลปปติโต ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. บทวา ชราฆโร ไดแก ก็เปน
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เสมือนเรือนคร่ําครา อีกอยางหนึ่ง ไดเปนเรือนของชรา. เพราะฉะนั้น
พระดํารัสของพระศาสดาของขาพเจา จึงเปนสัจวาจาของพระผูทรงเปนสัจวาที ชื่อวา ตรัสแตความจริง เพราะทรงทราบสภาวะตามเปนจริงของธรรม
ทั้งหลายโดยชอบนั่นเทียว จึงตรัส คือเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ หากลายเปน
อยางอื่นไปไม.
พระเถรีนี้ พิจารณาทบทวนอนิจจตาความไมเที่ยงในธรรมที่เปนไป
ในภูมิ ๓ ทั้งหมด โดยมุข คือการกําหนดความไมเที่ยงในอัตภาพของตน
อยางนี้แลว ยกขึ้นสูทกุ ขลักษณะและอนัตตลักษณะในอัตภาพตนนั้น ตาม
แนวอนิจจลักษณะนั้น มักเขมนเจริญวิปสสนาอยู ก็บรรลุพระอรหัต โดย
ลําดับมรรค.
ดวยเหตุนั้น ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
พระอัมพปาลีเถรี เปลงอุทานเปนคาถาพรรณนา อปทาน ของทานวา
ขาพเจาเกิดในสกุลกษัตริย เปนภคินีของ
พระมหามุนีพระนามวาปุสสะ ผูมีพระรัศมีงามดังมาลัย
ประดับศีรษะ ขาพเจาฟงธรรมของพระองคแลวมีใจ
เลื่อมใส ถวายมหาทานแลวปรารถนารูปสมบัติ นับ
แตกัปนี้ไป ๓๑ กัป พระชินเจาพระนามวาสิขี เปน
นายกเลิศของโลก ทรงสองโลกใหสวาง ทรงเปน
สรณะของ ๓ โลก เสด็จอุบัติขนึ้ แลว ครั้งนั้นขาพเจา
เกิดในสกุลพราหมณ กรุงอมรปุระที่นารื่นรมย โกรธ
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๗๙ อัมพปาลีเถรีอปทาน.
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ขึ้นมาก็ดาภิกษุณีผูมจี ิตหลุดพนแลว [อริยุปวาท] วา
ทานเปนหญิงแพศยาประพฤติอนาจาร ประทุษราย
ศาสนาของพระชินเจา ครั้นดาอยางนี้แลว ขาพเจา
ก็ตกนรกอันรายกาจ เพียบพรอมดวยทุกขใหญหลวง
เพราะบาปกรรมนัน้ จุติจากนรกนั้นแลว มาเกิดใน
หมูมนุษย มีลามกธรรมทําใหเดือดรอน ครองความ
เปนหญิงแพศยาอยูถึงที่หกหมื่นป ก็ยังไมหลุดพนจาก
บาปอันนั้น เหมือนอยางกลืนพิษรายเขาไป ขาพเจา
เสพเพศพรหมจรรย [บวชเปนภิกษุณี] ในศาสนาพระ
ชินเจาพระนามวากัสสปะ ดวยผลแหงบุญนั้น ขาพเจา
ก็บังเกิดในสวรรคชนั้ ไตรทศ [ดาวดึงส] เมื่อถึงภพ
สุดทาย ขาพเจาเกิดเปนโอปปาติกะ ที่ระหวางกิ่งมะมวง
ดวยเหตุนั้น ขาพเจาจึงชื่อวาอัมพปาลี ขาพเจาอัน
หมูสัตวนับโกฏิหอมลอมแลว ก็บวชในศาสนาของ
พระชินเจา บรรลุฐานะอันมั่นคงไมสั่นคลอน เปน
ธิดาเกิดแตพระอุระของพระผูเปนพุทธะ ขาแตพระมหามุนี ขาพเจาเปนผูเชี่ยวชาญในฤทธิ์ทั้งหลาย ใน
ความหมดจดแหงโสตธาตุ [หูทิพย] เปนผูเชี่ยวชาญ
เจโตปริยญาณ [รูใ จผูอื่น] ขาพเจารูขันธที่เคยอาศัย
อยูใ นภพกอน ๆ [ระลึกชาติได] ชําระทิพยจักษุหมด
จด [ตาทิพย] หมดสิ้นอาสวะทุกอยาง [อาสวักขย-
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ญาณ] บัดนี้จึงไมมภี พใหม [ไมตองเกิดอีก] ขาพเจา
มีญาณสะอาดหมดจด ในอรรถปฏิสัมภิทา ธรรมปฏิสัมภิทา นิรุตติปฏิสัมภิทา และปฏิภาณปฏิสัมภิทา
เพราะอํานาจของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด กิเลสทั้ง
หลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ภพทุกภพขาพเจาก็ถอน
เสียแลว ขาพเจาตัดพันธะเหมือนกะชางตัดเชือก ไมมี
อาสวะ อยูในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด ขาพเจา
ก็มาดีแลว. วิชชา ๓ ขาพเจาก็บรรลุแลว คําสอน
ของพระพุทธะ ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว ปฏิสมั ภิทา ๔
วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพเจากระทําใหแจง
แลว คําสอนของพระพุทธเจาขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
ก็พระอัมพปาลีเถรี ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ก็พิจารณาทบทวนขอ
ปฏิบัติของตนแเลว ก็เอื้อนเอยคาถาเหลานั้นเปนอุทานแล.
จบ อรรถกถาอัมพปาลีเถรีคาถา
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๒. โรหิณีเถรีคาถา
[๔๖๘] พระโรหิณีเถรี กลาวอุทานเปนคาถา ซึ่งเปนคําที่บิดา
และตนเองพูดจาโตตอบกันวา
บิดาถามขาพเจาวา
ลูกเอย ลูกหลับก็พูดวาสมณะ ตื่นก็พูดวาสมณะ
ระบุแตสมณะเทานั้น เห็นทีลูกบวชเปนสมณะเสียแน
แท โรหิณีเอย ลูกถวายขาวน้ําอยางสมบูรณแกเหลา
สมณะ พอขอถาม บัดนี้ เพราะเหตุไร เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก พวกสมณะไมชอบทํางาน
เกียจคราน อาศัยแตของที่คนอื่นใหเลี้ยงชีพ หวังแต
จะไดชอบของอรอย เพราะเหตุไร เหลาสมณะจึงเปน
ที่รักของลูก.
ขาพเจาตอบวา
ทานพอขา ทานพอสอบถามไลเลียงเอากะลูก
เรื่องคุณของสมณะ เสียตั้งนาน ลูกจักระบุปญญา ศีล
และความพากเพียรของสมณะเหลานั้นแกทา นพอดังนี้.
สมณะทั้งหลายรักงาน ไมเกียจคราน ทําแต
งานทีป่ ระเสริฐสุด จึงละราคะโทสะได เพราะเหตุนั้น
เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะทั้งหลาย กําจัดมูลรากทั้ง ๓ ของบาป
[ โลภะ โทสะ โมหะ] ทําแตงานสะอาด จึงละ
บาปนัน้ ไดหมด เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่
รักของลูก.
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กายกรรมของสมณะเหลานั้นสะอาด วจีกรรม
ก็สะอาด มโนกรรมก็สะอาด เพราะเหตุนั้น เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก
สมณะเหลานัน้ ไรมลทิน บริสุทธิ์ทั้งภายในทั้ง
ภายนอก ดุจสังขและมุกดา ธรรมฝายขาวก็บริบรู ณ
เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ เปนพหูสตู สดับมาก ทรงธรรม
เปนพระอริยะ เปนอยูโดยธรรม มีจิตมีอารมณเดียว มี
สติ เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ เปนพหูสตู สดับมาก ทรงธรรม
เปนพระอริยะ เปนอยูโดยธรรม ยอมแสดงอรรถและ
ธรรม เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ อยูปาไกลผูคน มีสติ พูดดวย
ปญญา ไมฟุงซาน รูที่สุดทุกข เพราะเหตุนั้น เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ หลีกออกจากหมูบานใดไป ก็
ไมเหลียวดูอยูอยางกังวลในหมูบ านนั้น ไมมีเยื่อใย ไป
เลย เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ ไมเก็บสะสมขาวไวในยุงฉาง
ไมเก็บไวในหมอ ไมเก็บไวในกระเชา แสวงหาแต
อาหารสําเร็จรูป เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่
รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ ไมรับเงิน ไมรับทอง ไมรับ
รูปยะ ยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 372

สมณะเหลานั้น บวชมาแตสกุลตาง ๆ กัน ชน
บทตาง ๆ กัน ก็รักซึ่งกันและกัน เพราะเหตุนั้น
เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
บิดาพูดกะขาพเจาวา
โรหิณีลูกพอ ลูกมีความเชื่อความเคารพอยาง
แรงกลาในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ลูก
เกิดมาในสกุล เพื่อประโยชนแกพวกเราแทหนอ ลูกรู
จักพระรัตนตรัยนั้นวา เปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม สมณะ
เหลานัน้ คงจะรับทักษิณาทานของเราบางนะลูก เพราะ
วายัญคือบุญที่ตั้งไวในสมณะเหลานั้น คงจักมีผล
ไพบูลยแกพวกเราแน.
ขาพเจาจึงกลาวกะบิดาวา
ถาพอทานกลัวทุกข พอทานไมรักทุกข ก็ขอพอ
ทานถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเชนนั้นเปน
สรณะ สมาทานศีล ขอนั้นจงเปนประโยชนแกพอ
ทานเถิด.
บิดากลาววา
พอขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เชนนั้นเปนสรณะ ขอสมาทานศีล ขอนั้นจงเปน
ประโยชนแกพอเถิด.
แตกอน พอเปนพราหมณเผาพันธุ แหงพรหม
แตมาบัดนี้ พอเปนพราหมณโสตถิยะ ผูมีวชิ ชา ๓ จบ
เวท อาบน้ําคือเสร็จกิจแลว.
จบโรหิณีเถรีคาถา
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๒. อรรถกถาโรหิณีเถรีคาถา
คาถาวา สมณาติ โภติ สุป ดังนี้เปนตน. เปนคาถาของพระโรหิณีเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจา พระองคกอน ๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ นับแตกัปนี้ไป ๙๑
กัปก็บังเกิดในเรือนสกุล ครั้งพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา วิปสสี รู
เดียงสาแลว เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวบิณฑบาตในนครพันธุมวดีใน
วันหนึ่ง จึงรับบาตรมาบรรจุขนมแลว ถวายพระผูมีพระภาคเจา เกิดปติโสมนัส
แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ ดวยบุญนั้น นางก็เวียนวายอยูในเทวดา
และมนุษย สั่งสมธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขตามลําดับ ในพุทธุปบาทกาลนี้
ก็บังเกิดในเรือนพราหมณ ผูมีสมบัติมาก กรุงเวสาลี ไดชื่อวาโรหิณี รูเดียง
สาแลว เมื่อพระศาสดาประทับอยู ณ กรุงเวสาลี ก็ไปวิหาร ฟงธรรม เปน
โสดาบัน แสดงธรรมแกบิดามารดาทําใหเกิดความเลื่อมใสในพระศาสนา ให
บิดามารดาอนุญาตแลว ตัวเองก็บวช ทํากิจกรรมในวิปสสนา ไมนานนักก็
บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ดวยเหตุนั้น ทานพระสังคีติกาจารย
จึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
ในครั้งนั้น ขาพเจาไดถวายขนมแดพระพุทธเจา
พระนามวา วิปสสี ผูเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาตในพระนครพันธุมวดี ดวยกรรมที่ทาํ ดีนั้น และดวยความ
ตั้งใจไวถูก ขาพเจาทําจิตใหเลื่อมใสในพระพุทธเจา
ขาพเจานั้นก็เขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส ขาพเจาครอง
ความเปนพระมเหสีของทาวสักกะเทวราชถึง ๓๖ พระ๑

๑. ไมมีในบาลีอปทาน.
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องค ครองความเปนมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐
พระองค ธรรมดาวาความปรารถนาทางใจ ก็สําเร็จ
แกขาพเจาทุกอยาง ขาพเจาเสวยสมบัติ ทั้งในหมู
เทวดา ทั้งในหมูมนุษย เมื่อถึงภพสุดทาย ขาพเจา
เกิดในสกุลพราหมณ ชื่อโรหิณี พวกญาติพากันรัก
นักหนา ขาพเจาไปสํานักภิกษุฟงธรรมตามเปนจริง
เกิดสลดใจ จึงบวชไมมีเหยาเรือน ขาพเจาตั้งความ
เพียรโดยแยบคายจึงบรรลุพระอรหัตนั้น ในกัปนับแต
กัปที่ ๙๑ ครั้งนั้น ขาพเจาไดถวายปุวทาน [ถวายขนม]
อันใด ขาพเจาไมรูจักทุคติ นี้เปนผลของปุวทานอัน
นั้น กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ฯลฯ คําสอน
ของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
พระโรหิณีเถรี ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว ก็พิจารณาทบทวนความเปน
มาของตน แลวกลาวเปนอุทาน ซึ่งคาถาทั้งหลาย ที่บิดาและตนเองพูดจาโต
ตอบกัน ในเวลาที่ตนเปนพระโสดาบันแตกอน
บิดาถามขาพเจาวา
ลูกเอย ลูกหลับก็พูดวาสมณะ ตื่นก็พูดวาสมณะ
ระบุแตสมณะเทานั้น เห็นที่ลูกจักบวชเปนสมณะเสีย
แนแท โรหิณีเอย ลูกถวายขาวน้ําอยางสมบูรณแก
เหลาสมณะ พอขอถาม ณ บัดนี้ เพราะเหตุไร
เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก พวกสมณะ ไมชอบ
ทํางาน เกียจคราน อาศัยแตของที่คนอื่นใหเลี้ยงชีพ
หวังแตจะได ชอบของอรอย เพราะเหตุไร เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก.
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ขาพเจาตอบวา
ทานพอขา ทานพอสอบถามไลเลียงเอากะลูก
เรื่องคุณของสมณะเสียตั้งนาน ลูกจักระบุปญญาศีล
และความพากเพียรของสมณะเหลานั้นแกทา นพอดังนี้
สมณะทั้งหลายรักงาน ไมเกียจคราน ทําแต
งานประเสริฐสุด จึงละราคะโทสะได เพราะเหตุนั้น
เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะทั้งหลาย กําจัดมูลรากทั้ง ๓ ของบาป
[โลภะโทสะโมหะ] ทําแตงานสะอาด จึงละบาปนั้นได
หมด เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
กายกรรมของสมณะเหลานั้นสะอาด วจีกรรมก็
สะอาด มโนกรรมก็สะอาด เพราะเหตุนั้น เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ ไรมลทิน บริสุทธิ์ทงั้ ภายในทั้ง
ภายนอก ดุจสังขและมุกดา ธรรมฝายขาวก็บริบรู ณ
เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ เปนพหูสูตสดับมาก ทรงธรรม
เปนพระอริยะ เปนอยูโดยธรรม ยอมแสดงอรรถและ
ธรรม เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ เปนพหูสูตสดับมาก ทรงธรรม
เปนพระอริยะ เปนอยูโดยธรรม มีจิตมีอารมณเดียว
มีสติ เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานัน้ อยูปาไกลผูคน มีสติ พูดดวย
ปญญา ไมฟุงซาน รูที่สุดทุกข เพราะเหตุนั้น เหลา
สมณะจึงเปนที่รักของลูก.
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สมณะเหลานัน้ หลีกออกจากหมูบานใดไปก็ไม
เหลียวดูอยางกังวลในหมูบ านนัน้ ไมมีเยื่อใยไปเลย
เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานั้น ไมเก็บสะสมขาวไวในฉาง ไม
เก็บไวในหมอ ไมเก็บไวในกระเชา แสวงหาแตอาหาร
สําเร็จรูปเพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานั้น ไมรับเงิน ไมรับทอง ไมรับ
รูปยะ ยังชีวิตใหเปนไปดวยปจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหนา
เพราะเหตุนั้น เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
สมณะเหลานั้น บวชมาแตสกุลตาง ๆ กัน ชน
บทตาง ๆ กัน ก็รกั ซึ่งกันและกัน เพราะเหตุนั้น
เหลาสมณะจึงเปนที่รักของลูก.
บิดาพูดกะขาพเจาวา
โรหิณีลกู พอ ลูกมีความเชื่อความเคารพอยาง
แรงกลา ในพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
ลูกเกิดมาในสกุล เพื่อประโยชนแกพวกเราแทหนอ
ลูกรูจักพระรัตนตรัยนั้นวาเปนบุญเขตอันยอดเยี่ยม
สมณะเหลานั้น คงจะรักทักษิณาทานของเราบางนะลูก
เพราะวายัญคือบุญที่ตั้งไวในสมณะเหลานั้น คงจักมี
ผลไพบูลยแกพวกเราแน.
ขาพเจาจึงกลาวกะบิดาวา
ถาพอทานกลัวทุกข พอทานไมรักทุกข ก็ขอพอ
ทานถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเชนนั้นเปน
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สรณะ สมาทานศีล ขอนั้น จงเปนประโยชนแกพอ
ทานเถิด.
บิดากลาววา
พอขอถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ
เชนนั้นเปนสรณะ ขอสมาทานศีล ขอนัน้ จงเปน
ประโยชนแกพอเถิด.
แตกอน พอเปนพราหมณเผาพันธุแหงพรหม
แตมาบัดนี้ พอเปนพราหมณโสตถิยะ ผูมวี ิชชา ๓
จบเวท อาบน้ําคือเสร็จกิจแลว.
พระโรหิณีเถรีไดกลาวคาถาดังวามานี้.
พราหมณผูบิดา ซึ่งไมตองการสมมติในภิกษุทั้งหลายสําหรับธิดาตน
กลาว ๓ คาถาขางตน ในคาถาเหลานั้น.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สมณาติ โภติ สุป ความวา ลูกเอย
แมเวลาลูกหลับ ลูกก็ระบุวา สมณะ สมณะ หลับก็พูดถอยคําที่เกี่ยวกับ
สมณะเทานั้น. บทวา สมณาติ ปพุชฌ
ฺ สิ ความวา ลูกแมลุกขึน้ จากหลับ
ตื่น คือลุกจากการนอน ก็กลาวอยางนี้วาสมณะ. บทวา สมณาเนว กิตฺเตสิ
ความวา ลูกประกาศสมณะหรือสรรเสริญคุณของสมณะเทานั้น ทุกเวลาไปเลย.
บทวา สมณี นูน ภวิสฺสสิ ความวา บัดนี้ลูกแมตัวยังเปนคฤหัสถ เห็น
ที่ลูกจักมีจิตใจเปนสมณะเปนแน อีกนัยหนึ่ง. บทวา สมณี นูน ภวิสฺสสิ
ไดแก บัดนี้ ลูกแมเปนคฤหัสถ ไมนานนักเห็นทีลูกจักเปนสมณะอยางเดียว
เพราะจิตใจลูกโนมนอมไปในสมณะเทานั้น. บทวา ปเวจฺฉสิ ไดแก ให.
บทวา โรหิณี ทานิ ปุจฉฺ ามิ ความวา พราหมณเมื่อจะถามธิดาของตน
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จึงกลาววา ลูกโรหิณี บัดนี้ พอจะถามลูก. บทวา เกน เต สมณา ปยา
ความวา ลูกโรหิณี ทั้งหลับ ทั้งตื่น ทั้งเวลาอื่น ๆ ลูกก็ประกาศแตคุณของ
สมณะเทานั้น เพราะเหตุชื่ออะไรสมณะทั้งหลาย จึงเกิดเปนผูนารักสําหรับลูก.
บัดนี้ พราหมณเมื่อจะบอกโทษในเหลาสมณะแกธิดา จึงกลาวคาถา
วา อกมฺมกามา เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อกมฺมกามา
แปลวา ไมรกั งาน ไดแก ไมอยากทํางานอะไร ๆ ที่จะนําประโยชนมาแกตน
และคนอื่น ๆ. บทวา อลสา แปลวา เกียจคราน. บทวา ปรทตฺตูปชีวิโน
ไดเเก อาศัยของที่คนอื่นเขาใหเลี้ยงชีพเปนปกติ. บทวา อสสุกา ไดแก
คอยหวังแตอาหารและผาเปนตน จากคนอื่นนั่นแหละ. บทวา สาทุกามา
ไดแก ปรารถนาแตอาหารที่ดีที่อรอยเทานั้น. พราหมณเมื่อไมรูจักคุณของ
เหลาสมณะ ก็กลาวโทษนั้นทุกอยางที่ตนคิดขึ้นมาเอง.
โรหิณีฟงคําบิดานั้นแลว ก็ดีใจวา เราไดโอกาสกลาวถึงคุณของพระผูเปนเจาทั้งหลายแลว ประสงคจะประกาศคุณของภิกษุทั้งหลาย กอนอื่นเมื่อ
จะแจงความโสมนัสในการประกาศถึงภิกษุเหลานั้น โนลําดับแรก จึงกลาวคาถา
วา จิรสฺส วต ม ตาต เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จิรสิส วต
แปลวา โดยกาลนานหนอ. โรหิณีเรียกบิดาดวยคําวา ตาต. บทวา สมณาน
ความวา พอทานไถถามไลเลียงถึงเหลาสมณะ หรือคุณของเหลาสมณะที่พึง
รักสําหรับลูก. บทวา เตส ไดแก เหลาสมณะ. บทวา ปฺาสีลปรกฺกม
ไดแก ปญญา ศีล และความอุตสาหะ.
บทวา กิตฺตยิสฺสามิ ไดแก จักกลาว. โรหิณี ครั้นปฏิญาณแลว
เมื่อจะประกาศถึงสมณะเหลานั้น แตเพื่อจะปลดเปลื้องโทษ ซึ่งพราหมณบิดา
นั้นกลาวไววา เปนผูไมรักงานเกียจครานเสียกอน แลวแสดงคุณตรงกันขาม
กับที่พราหมณบิดากลาวนั้น จึงกลาวคาถาวา กมฺมกามา เปนตน. บรรดา
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บทเหลานั้น บทวา กมฺมกามา ความวา สมณะเหลานั้น ประสงคคือ
ปรารถนางานตางโดยวัตรปฏิบัติเปนตน คือกิจหนาที่ของสมณะใหบริบูรณ
เพราะฉะนั้นจึงชื่อวาผูรักงาน สมณะเหลานั้น เปนผูขวนขวายในสมณกิจนั้น
ขมักเขมนพยายามไมเกียจคราน เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาผูไมเกียจคราน อนึ่ง
สมณะเหลานั้น กระทํางานนั้นอันประเสริฐ สูงสุด ซึ่งนํามาเพื่อพระนิพพาน
อยางเดียว เพราะฉะนั้น จึงชื่อวา ผูท ํางานอันประเสริฐสุด. อนึ่ง สมณะ
เหลานั้น กําลังกระทําอยู ชื่อวากําลังละราคะ โทสะ คือการทํางาน โดยวิธี
การที่จะละราคะโทสะเสียได เพราะการปฏิบัตินั้นไมมีโทษ. บทวา เตน เม
สมณา ปยา ความวา เพราะการปฏิบัติโดยชอบตามที่กลาวมานั้น เหลา
สมณะจึงควรเปนที่รักสําหรับลูก.
บทวา ตีณิ ปาปสฺส มูลานิ ไดแก มูลรากของอกุศล มี ๓ กลาว
คือ โลภะ โทสะ โมหะ. บทวา ธุนนฺติ ไดแก ทําลาย คือละ. บทวา
สุจิการิโน ไดแก ทํางานที่ไมมีโทษ. บทวา สพฺพปาป ปหีเนส ได
แก ละบาปนั้นไดหมด เพราะบรรลุอรหัตมรรค.
โรหิณีนั้น เพื่อจะแยกแสดงอรรถทีก่ ลาวโดยยอวา สมณา สุจิการิโน
อยางนี้แลว จึงกลาวคาถาวา กายกมฺม เปนตน . คํานี้รูงายทั้งนั้น.
บทวา วิมลา สงฺขมุตฺตาว ความวา ปราศจากมลทิน เวนจาก
มลทินมีราคะเปนตน ประดุจสังขขัดดีแลว และประดุจมุกดา. บทวา สทฺธา
สนฺตรพาหิรา ความวา ทั้งภายในทั้งภายนอก ชือ่ วาสันตรพาหิระ สะอาด
ทั้งภายในทั้งภายนอก คือมีอาสยะและประโยคพยายามอันหมดจด. บทวา
ปุณฺณา สุกฺกาน ธมฺมาน ความวา บริบูรณดวยธรรมฝายขาวสวนเดียว
คือธรรมที่ไมมีโทษ ไดแก ประกอบพรอมดวยศีลขันธเปนตน อันเปนธรรม
ของพระอเสขะ.
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สุตะมีสุตตะเคยยะเปนตน ของสมณะเหลานั้น มากหรือวาสมณะเหลา
นั้น เกิดแลวดวยสุตะ เพราะฉะนั้น จึงชื่อพหูสูต อธิบายวา ประกอบ
พรอมดวยพาหุสัจจะทางปริยัติ และพาหุสัจจะทางปฏิเวธ สมณะเหลานั้น
ยอมทรงธรรมแมทั้งสองนั้นไวได เหตุนั้น จึงชื่อวา ธมฺมธรา ผูทรงธรรม
สมณะเหลานั้น ยอมดําเนินไปดวยสิกขาบทที่เปนอาจาระและสมาจารแกสัตว
ทั้งหลาย เหตุนั้น จึงชื่อวาอริยะ. สมณะเหลานั้น ยอมเปนอยูโดยธรรม คือ
ชอบธรรม เหตุนั้น จึงชื่อวา ธมฺมชีวี. บทวา อตฺถ ธมฺมฺจ เทเสนฺติ
ไดแก กลาวประกาศอรรถแหงภาษิต และเทศนาธรรม ก็หรือวายอมแสดง
ยอมสอนธรรมที่ไมไปปราศจากอรรถ และอรรถที่ไมไปปราศจากธรรม.
บทวา เอกคฺคจิตฺตา ไดแกมจี ิตมั่นคง. บทวา สติมนฺโต ได
แก มีสติตั้งมั่น. บทวา ทูรงฺคมา ไดแก ไปปา. สมณะเหลานั้น ละถีน
ที่ใกลมนุษยไปเสียไกล หรือไปยังที่ไกลตามที่ชอบใจดวยฤทธานุภาพ เหตุนั้น
จึงชื่อวา ทูรังคมะผูไปไกล. ปญญา ทานเรียกวามันตา. สมณะเหลานั้น ชื่อวา
มันตภาณี เพราะมีปกติพูดดวยปญญานั้น. บทวา อนุทฺธตา ไดแก ไม
ฟุงซาน คือเวนความฟุงซาน มีจิตสงบ. บทวา ทุกฺขสฺสนฺต ปชานฺนติ
ไดแก แทงตลอดพระนิพพาน อันเปนที่สุดแหงทุกขในวัฏฏะ.
บทวา น วิโลเกนฺ กิฺจน ความวา สมณะเหลานั้น ออกไป
จากบานหมูใด ก็ไมเหลียวมองสัตวหรือสังขารไร ๆ ในบานหมูนั้นดวยความ
อาลัย ที่แทไมมีความเยื่อใย หลีกไปเลย.
บทวา น เต ส โกฏเ โอเปนฺติ ความวา สมณะเหลานั้น
ไมสะสม ไมเก็บรวม ซึ่งสมบัติสวนตัวไวในคลัง [ยุง, ฉาง] เพราะไมมี
ความจําเปนเชนนั้น. บทวา กุมฺภึ ไดแกในหมอ. บทวา ขโฬปย ได
แก ในกระเชา. บทวา ปรินิฏิตเมสาน ไดแก แสวงหาอาหารสําเร็จรูป
เพื่อประโยชนของคนอื่น ๆ ในสกุลอืน่ ๆ.
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บทวา หิรฺ ไดแก กหาปณะ. บทวา รูปยะ ไดแก เงิน.
บทวา ปจฺจุปฺปนฺเนน ยาเปนฺติ ไดแก ไมเศราโศกถึงอดีตเรื่องที่ลวงมา
แลว และไมมุงหวังอนาคตเรื่องที่ยังไมมาถึง ยอมดํารงชีพคือยังอัตภาพให
เปนไป ดวยปจจัยปจจุบัน คือที่เกิดเฉพาะหนา.
บทวา อฺญมฺ ปหยนฺติ ไดแก กระทําไมตรีในกันและกัน.
บาลีวา ปหายนฺติ ดังนี้กม็ ี ความก็อยางนั้นเหมือนกัน.
พราหมณนั้น ฟงคุณของภิกษุทั้งหลายในสํานักธิดาอยางนี้แลว มี
ใจเลื่อมใส เมื่อจะสรรเสริญธิดา จึงกลาวคาถาวา อตฺถาย วต เปนตน.
บทวา อนฺหมฺป แปลวา ของเราบาง. บทวา ทกฺขิณ ไดแก ไทยธรรม.
บทวา เอตฺถ ไดแก ในสมณะเหลานั้น. บทวา ยฺโ ไดแก ทาน
ธรรม. บทวา วิปุโล ไดแก มีผลไพบูลย. คําที่เหลือ มีนัยดังกลาวมาแลว
ทั้งนั้น.
พราหมณตั้งอยูในสรณะและศีลอยางนี้แลว ตอมา เกิดความสลดใจ
ก็บวชเจริญวิปสสนาตั้งอยูในพระอรหัต พิจารณาทบทวนความเปนมาของตน
เมื่อจะอุทาน จึงกลาวคาถาวา พรฺหฺมพนฺธุ เปนตน ความของอุทานนั้น
ไดกลาวมาแลวในหนหลังทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาโรหิณีเถรีคาถา
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๓. จาปาเถรีคาถา
[๔๖๙] พระจาปาเถรี ไดรวบรวมถอยคําที่ตนพูดกับอุปกะไวแต
กอน เปนอุทานคาถา ไดกลาวไวดังนี้วา
ทานอุปกะกลาววา
แตกอน เราบวชถือไมเทา บัดนี้ เรากลายเปน
พรานลาเนื้อไปเสียแลว ไมอาจขามจากตมคือตัณหา
อันรายกาจ ไปสูฝง โนน คือพระนิพพานได.
ดูกอนจาปา เจาสําคัญตัวเราวาเปนคนมัวเมาจึง
กลอมลูกเยยหยันเสียดสี เราจักตัดพันธะของจาปาไป
บวชอีก.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานมหาวีระ โปรดอยาโกรธจาปาเลย
ขาแตทา นมหามุนี โปรดอยาโกรธจาปาเลย เพราะวา
ผูถูกความโกรธครอบงําแลว ไมมีความบริสุทธิ์ดอก
แลวตปะจะมีมาแตไหนเลา.
ทานอุปกะกลาววา
เราจักหลีกออกไปจากบานนาลา ใครจักอยูใน
บานนาลานี้ได เจาผูกเหลาสมณะ ผูเลี้ยงชีพโดย
ธรรม ดวยมายาสตรี.
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ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ [ทานอุปกะผิวดํา] มาสิ กลับ
มาเถิด จงบริโภคกามเหมือนแตกอน จาปาและเหลา
ญาติของจาปายอมอยูใตอํานาจทานแลว
ทานอุปกะกลาววา
ดูกอนจาปา เจาจะกลาวคํารักเชนใดเปน ๔ เทา
จากคํานี้แกเรา คํารักเชนนั้นจะพึงโอฬาร สําหรับ
บุรษุ ผูรานรักในเจาเทานั้น ดอกนะ.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ เพราะเหตุไร ทานจึงละทิ้ง
จาปาซึ่งสะสวย มีเรือนรางงามดั่งตนคนทา บาน
สะพรัง่ บนยอดเขา ดังเครือทับทิม ที่ดอกบานแลว
ดังตนแคฝอยบนเกาะ ผูมีรางไลดวยจันทนแดง นุง
หมผาชั้นเยี่ยมของแควนกาสีไปเสียเลา.
ทานอุปกะกลาววา
เจาจักตามเบียดเบียนเราดวยรูปที่ตกแตง เหมือน
อยางพรานนก ประสงคจะตามเบียดเบียนนกไมได
ดอกนะ.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ ผลคือลูกของเรานี้ ทานทําให
เกิดมาแลว เพราะเหตุไร ทานจึงจะละทิ้งจาปาซึ่งมี
ลูกไปเสียเลา.
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ทานอุปกะกลาววา
เหลาทานผูมีปญญา มีความเพียรมากยอมละ
พวกลูก ๆ ตอนั้น ก็พวกญาติ ตอนั้น ก็ทรัพย พากัน
ออกบวชเหมือนพระยาชางตัดเชือกที่ผูก ฉะนั้น.
ขาพเจากลาววา
บัดนี้จาปาจะเอาไมหรือมีดฟาดลูกคนนี้ของทาน
ใหลม ลงเหมือพื้นดิน เพราะความเศราโศกถึงลูก
ทานจะไมไปไดไหม.
ทานอุปกะกลาววา
ดูกอนหญิงเลว ถึงเจาจักยอมมอบลูกใหฝูงสุนัข
จิ้งจอก เพราะลูกเปนตนเหตุ เจาก็จักทําเราใหหวน
กลับมาอีกไมไดดอก.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะเจาขา เอาเถิด บัดนี้ ทานจะ
ไปที่ไหน ตามนิคม ชนบท ราชธานีไหนเจาคะ.
ทานอุปกะกลาววา
แตกอน ไดมีพวกคณาจารยไมเปนสมณะ ก็ถือ
ตัววาเปนสมณะ จาริกกันไปตามคาม นิคม ชนบท
ราชธานี. ความจริง ทานผูหนึง่ นั้น คือพระผูมีพระภาคเจา ผูตรัสรู ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงแสดง
ธรรมโปรดหมูสัตวเพื่อละทุกขทั้งปวง เราจักไปเฝา
พระองค พระองคจักเปนศาสดาของเรา.
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ขาพเจากลาววา
บัดนี้ ขอทานพึงกราบทูลพระโลกนาถ ผูยอด
เยี่ยม ถึงการถวายบังคมของจาปาและพึงทําประทักษิณ
เวียนขวาแลวอุทิศกุศลทักษิณาแกจาปาดวย.
ทานอุปกะกลาววา
ขอที่เจาพูดแกเรา เราทําได บัดนี้ เราจะกราบ
ทูลพระโลกนาถ ผูยอดเยี่ยม ถึงการถวายบังคมของ
เจา และเราจะทําประทักษิณเวียนขวาแลวอุทิศกุศล
ทักษิณาแกเจาแน.
ตอแตนั้น ทานกาฬะก็เดินทางไปใกลฝงแมน้ํา
เนรัญชรา ไดพบพระสัมพุทธเจากําลังทรงแสดง
อมตบท คือทุกข เหตุเกิดทุกข ความลวงทุกข และ
อริยมรรคมีองค ๘ ที่เขาไประงับทุกข ทานกาฬะเขา
ไปถวายบังคมพระยุคลบาทองพระพุทธเจาพระองค
นั้นแลว ก็ทําประทักษิณพระองคแลวอุทิศกุศลแก
จาปา บวชเปนอนาคาริกะไมมีเรือน. วิชชา ๓ ขาพเจา
ก็บรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาก็กระทําเสร็จ
แลว.
จบ จาปาเถรีคาถา
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๓. อรรถกถาจาปาเถรีคาถา
คาถาวา ลฏิหตฺโถ ปุเร อาสิ เปนตน เปนคาถาของ พระจาปาเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ บําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ สราง
สมกุศล อันเปนอุปนิสสัยแหงพระนิพพาน มาในภพนั้น ๆ สะสมกุศลมูลมา
โดยลําดับสรางสมสัมภารธรรมเครื่องปรับปรุงวิโมกข มาในพุทธุปบาทกาลนี้
ก็บังเกิดเปนลูกสาวของหัวหนาพรานลาเนื้อ ในหมูบานพรานลาเนื้อตําบลหนึ่ง
ในวังกหารชนบท นางมีชื่อวา จาปา สมัยนั้น นักบวชอาชีวกชื่ออุปกะ พบกับ
พระศาสดา ซึ่งเสด็จออกจากโพธิมัณฑสถานเจาะจงไปยังกรุงพาราณสี เพื่อ
ประกาศพระธรรมจักร ถามวา ผูมีอายุ อินทรียของทานผองใส ฉวีวรรณ
ก็ขาวผองบริสุทธิ์ ผูมีอายุ ทานบวชเฉพาะเจาะจงใครกันนะ หรือวาใครเปน
ศาสดาของทาน หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร เมื่อพระศาสดาทรงชี้แจง
ใหเขารูเรื่องที่พระองคเปนพระสัพพัญูพุทธเจา และการประกาศพระธรรมจักร ดังนี้วา
เราครอบงําธรรมทั้งหมด รูธรรมทุกอยาง ไม
ติดอยูในธรรมทั้งปวง ละกิเลสไดหมด หลุดพน
เพราะสิ้นตัณหา รูยิ่งดวยปญญาเองแลว ยังจะตอง
แสดงวาใครเปนศาสดาเลา.
เราไมมีอาจารย คนเสมอเราก็ไมมี คนที่เทียบ
เราในโลกทั้งเทวโลกก็ไมมี เราเปนอรหันต เปน
ศาสดายอดเยี่ยม เปนเอก เปนสัมมาสัมพุทธะ เย็น
สนิท ดับรอนไดแลว เราจะไปกรุงพาราณสีราชธานี
ของแควนกาสี เราจะลั่นกลองธรรมอมตเภรี ในโลก
อันมืด.
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เขามีจิตเลื่อมใส กลาวแลว วา เหอ ๆ ผูมอี ายุ ทานเปนอรหันต
อนันตชินะหรือ แลวหลีกทางใหแยกไปยังวังกหารชนบท เขาอยูอาศัยหมูบาน
พรานลาเนื้อตําบลหนึ่งในชนบทนั้น หัวหนาพรานลาเนื้อในหมูบานนั้นอุปฐากบํารุงเขา วันหนึ่งหัวหนาพรานลาเนื้อจะไปลาเนื้อไกล จึงสั่งจาปาลูกสาว
ของตนวา เจาอยาลืมพระอรหันตของพอนะลูก แลวไปพรอมกับลูกชาย
คนพี่หลายคน. ลูกสาวของพรานนั้นมีรูปงามนาชม.
ครั้งนั้น อุปกาชีวก ถึงเวลาหาอาหารก็ไปเรือนของนายพรานลาเนื้อ
เห็นจาปาเขามาสงอาหารใกล ๆ ก็เกิดรักจับใจ ไมอาจจะกินอาหารได จึงถือ
ภาชนะอาหารไปที่อยูของตน ครุนคิดวา ถาเราไดจาปาจึงจะมีชีวิตอยู ถาไม
ได ก็เห็นจักตาย แลวนอนอดอาหารครบ ๗ วัน นายพรานกลับมาก็ถาม
ลูกสาววา เจาไมลืมพระอรหันตของพอดอกหรือลูก จาปาตอบพอวา ทานมา
วันเดียวเทานั้น แลวก็ไมเคยมาอีกเลย จะพอ ทันใดนั้นเอง นายพรานก็ไปยัง
ที่อยูของอุปุกาชีวกนั้น ลูบคลําเทาทั้งสองถามวา ไมสบายหรือทานเจาขา อุปกาชีวกถอนใจ ไดแตกลิ้งเกลือกอยูนั่นเอง นายพรานปวารณาวา บอกมาเถิด
เจาขา การใด พอจะทําไดก็จักทําใหทุกอยาง อุปกาชีวกจึงบอกกลาวถึง
อัธยาศัยความในใจโดยปริยายทางออมอยางหนึ่ง นายพรานถามวา ก็ทานรู
ศิลปอะไรบางเลา เขาตอบวา ไมรูเลย นายพรานพูดวาคนไมรูศิลปอะไร ๆ
เลย จะอยูครองเรือนไดหรือเจา เขาตอบวา ขานะ ไมรูศลิ ปอะไรเลยจริง ๆ
แตเอาเถิด ขาพอจะแบเนื้อและขายเนื้อไดบาง นายพรานพูดวา อยางนี้ก็
พอใจขาแลว สงผานุงใหผืนหนึ่ง ฝากใหอยูเรือนของสหายตนชั่วเวลาเล็กนอย
แลว ในวันนั่นเองก็นํามาเรือนแลวมอบลูกสาวให.
เมื่อเวลาลวงมา คนทั้งสองอยูรวมกัน ก็เกิดลูกขึ้นมาตั้งชื่อวา สุภัททะ เวลาลูกรองนางจาปาก็ใชเพลงกลอมลูก เยยหยันเสียดสีอุปกะไปในตัว
เปนตนวา เจาลูกอุปกะเอย เจาลูกอาชีวกเอย เจาลูกคนแบกเนื้อเอย อยา
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ออนไปเลยทรามเชยของจาปา. นายอุปกะนั้น สุดจะอดใจจึงพูดวา จาปา เจา
อยาดูหมิ่นขาวาอนาถานะ ขามีสหายคนหนึ่ง ชือ่ อนันตชินะ ขาจักไปหาเขา
ก็ได นางจาปารูวาอุปกะอึดอัดใจดวยอุบายวิธีนี้ จึงกลอมลูกอยางนั้นบอยๆ.
วันหนึ่งเขาถูกนางกลอมลูกเยยหยันเสียดสีอยางนั้นก็โกรธคิดจะไปเสีย แมนาง
จะพูดจาชี้แจงอยางไรก็ไมยินยอม จึงออกเดินทางบายหนาไปทางทิศตะวันตก.
สมัยนั้น พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ พระเชตวันวิหาร กรุง
สาวัตถี ตรัสสั่งภิกษุทั้งหลายไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย วันนี้ผูใดมาที่นี่ถาม
วา อนันตชินะอยูไหน พวกเธอจงสงผูนั้นมาหาเรา. ฝายอุปกะถามเขามา
ตลอดทางวาอนันตชินะอยูไหน ก็มาถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ เขาไปยืนอยู
กลางวิหารถามวา ทานอนันตชินะอยูไหน ภิกษุท้งั หลายก็นําเขาเขาเฝาพระผูมี
พระภาคเจา เขาพบพระผูมีพระภาคเจาแลวทูลถามวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ทรงรูจักขาพเจาหรือ พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบพรอมทั้งยอนถามวา
รูจักสิ ก็ทานไปอยูเสียที่ไหน ตั้งนานถึงเทานี้เลา เขาทูลตอบวา ขาพเจาไป
อยูที่วังกหารชนบท พระเจาขา ตรัสถามเชิงแนะวา อุปกะเวลานี้ทานก็แกเฒา
แลว บวชเสียไดไหมเลา ทูลวา บวชก็ได พระเจาขา พระศาสดาจึงตรัสสั่ง
ภิกษุรูปหนึ่งวา มานี่แนะภิกษุ เธอจงใหทานผูนี้บวชเสียนะ ภิกษุนั้นก็ให
อุปกะนั้นบวช. พระอุปกะนั้น บวชแลว ก็รับกรรมฐานในสํานักพระศาสดา
ประกอบภาวนาอยูเนือง ๆ ไมนานนัก ก็ตั้งอยูในอนาคามิผล ทํากาละ
[มรณภาพ] ไปบังเกิดในพรหมโลกชัน้ อวิหา. เพราะเหตุที่บังเกิดนั่นแล ก็
บรรลุพระอรหัต ชน ๗ คนที่พอบังเกิดในพรหมโลกชั้น อวิหาก็บรรลุพระอรหัต
ทานอุปกะนี้ก็เปนผูหนึ่งแหงจํานวนชน ๗ คนนั้น สมจริงดังที่ทานกลาวไววา
ภิกษุ ๗ รูปเขาถึงพรหมชั้นอวิหาแลวก็หลุดพน
สิ้นราคะโทสะ ขามตัณหาเครื่องซานไปในโลก ภิกษุ
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๗ รูปนั้น ๓ รูปคือ อุปกะ อุปลคัณฑะ และปุกกุสาติ
และอีก ๔ รูปคือ ภัททิยะ ขัณฑเทวะ พาหุรัคคิ
และปงคิยะ ละกายมนุษยแลวก็เขาถึงกายทิพย ดังนี้.
ครั้นเมื่ออุปกะ เดินทางจากไปแลว นางจาปา ก็มีใจเบื่อหนาย จึง
มอบลูกใหนายพรานผูเปนตาไว เดินไปตามทางที่อุปกะไปกอนแลว ถึงกรุงสาวัตถีแลวก็บวชในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย กระทํากิจกรรมในวิปสสนา ก็ตั้ง
อยูในพระอรหัตตามลําดับมรรค ครัน้ พิจารณาทบทวนถึงความเปนมาของตน
ก็กระทําคาถาที่อุปกะกับคนพูดกันไวแตกอน รวมเปนอุทานคาถา ไดกลาว
คาถาเหลานี้วา
ทานอุปกะกลาววา
แตกอนเราบวชถือไมเทา บัดนี้เรานัน้ กลายเปน
พรานลาเนื้อไปเสียแลว ไมอาจขามจากตมคือตัณหา
อันรายกาจ ไปสูฝง โนนคือพระนิพพานได ดูกอน
จาปา เจาสําคัญเราวาเปนคนมัวเมา จึงกลอมลูกเยยหยันเสียดสี เราจักตัดพันธะของจาปาไปบวชอีก.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานมหาวีระ โปรดอยาโกรธจาปาเลย ขา
แตทานมหามุนี โปรดอยาโกรธจาปาเลย เพราะวาผูถูก
ความโกรธครอบงําแลว ไมมีความบริสุทธิ์ดอก แลว
ตปะ จะมีมาแตไหนเลา.
ทานอุปกะกลาววา
เราจักหลีกออกไปจากบานนาลา ใครจักอยูใน
บานนาลานี้ได เจาผูกเหลาสมณะ ผูเลี้ยงชีพโดยธรรม
ดวยมายาสตรี.
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ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ [ทานอุปกะผิวดํา] มาสิ
กลับมาเถิด จงบริโภความเหมือนแตกอน จาปาและ
เหลาญาติของจาปายอมอยูใตอํานาจทานแลว.
ทานอุปกะกลาววา
ดูกอนจาปา เจาจะกลาวคํารักเชนใดเปน ๔ เทา
จากคํานี้แกเรา คํารักเชนนั้น จะพึงโอฬารสําหรับ
บุรุษผูร านรักในเจาเทานั้น ดอกนะ.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ เพราะเหตุไร ทานจึงละทิ้ง
จาปาซึ่งสะสวย มีเรือนรางงามดั่งตนคนทาบานสะพรั่ง
บนยอดเขา ดังเครือทับทิมที่ดอกบานแลว ดังตนแค
ฝอยบนเกาะ ผูม ีรา งไลดวยจันทนแดง นุงหมผาชั้น
เยี่ยมของแควนกาสีไปเสียเลา.
ทานอุปกะกลาววา
เจาจักตามเบียดเบียนเราดวยรูปที่ตกแตง เหมือน
อยางพรานนก ประสงคจะตามเบียดเบียนนกไมได
ดอกนะ.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะ ผลคือลูกของเรานี้ ทานก็ทํา
ใหเกิดมาแลว เพราะเหตุไร ทานจึงจะละทิ้งจาปาซึ่ง
มีลูกไปเสียเลา.
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ทานอุปกะกลาววา
เหลาทานผูมีปญญา มีความเพียรมาก ยอมละ
พวกลูก ๆ ตอนั้น ก็พวกญาติ ตอนั้นก็ทรัพย พากัน
ออกบวชเหมือนพระยาชางตัดเชือกที่ผูก ฉะนั้น.
ขาพเจากลาววา
บัดนี้ ขาจะเอาไมหรือมีดฟาดลูกคนนี้ของทาน
ใหลม ลงเหนือพื้นดิน เพราะความเศราโศกถึงลูก
ทานจะไมไปไดไหม.
ทานอุปกะกลาววา
ดูกอนหญิงเลว ถึงเจาจักยอมมอบลูกใหฝูงสุนัข
จิ้งจอก เพราะลูกเปนตนเหตุ เจาก็จักทําเราใหหวน
กลับมาอีกไมไดดอก.
ขาพเจากลาววา
ขาแตทานกาฬะเจาขา เอาเถิด เดี๋ยวนี้ ทานจะ
ไปที่ไหน คาม นิคม นคร ราชธานีไหน เจาคะ.
ทานอุปก็กลาววา
แตกอน ไดมีพวกคณาจารยไมเปนสมณะ ก็ถือตัว
วาเปนสมณะจาริกกันไปตามคาม นิคม ชนบทราชธานี
ความจริง ทานผูหนึ่งนั้น คือพระผูมีพระภาคเจา ผู
ตรัสรู ณ ริมฝงแมน้ําเนรัญชรา ทรงแสดงธรรมโปรด
หมูสัตว เพื่อละทุกขทั้งปวง เราจะไปเฝาพระองค
พระองคจักเปนศาสดาของเรา./B
>

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 392

ขาพเจากลาววา
บัดนี้ ขอทานพึงกราบทูลพระโลกนาถ ผูยอด
เยี่ยม ถึงการถวายาบังคมของจาปาและพึงทําประทักษิณ
เวียนขวาแลวอุทิศกุศลทักษิณาแกจาปาดวย.
ทานอุปกะกลาววา
ขอที่เจาพูดแกเรา เราทําได บัดนี้ เราจะกราบ
ทูลพระโลกนาถผูยอดเยี่ยมถึงการถวายบังคมของเจา
และเราจะทําประทักษิณเวียนขวาแลวอุทิศกุศลทักษิณาแกเจาแน.
ตอแตนั้น ทานกาฬะก็เดินทางไปใกลฝงแมน้ํา
เนรัญชรา ไดพบพระสัมพุทธเจา กําลังทรงแสดง
อมตบท คือทุกข เหตุเกิดทุกข ความลวงทุกข และ
อริยมรรคมีองค ๘ ที่เขาไประงับทุกข ทานกาฬะ
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระพุทธเจาพระองคนั้น
แลว กระทําประทักษิณพระองคแลวอุทิศกุศลแกจาปา
บวชเปนอนาคาริกะไมมีเรือน. วิชชา ๓ ขาพเจา ก็
บรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจากระทําเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น. บทวา ลฏิหตฺโถ แปลวา ถือไมเทา. บทวา
ปุเร แปลวา ในกาลกอนคือครั้งเปนปริพาชก เราใชมือถือไมเทาเพื่อกันโค
ดุและสุนัขเปนตนจาริกไป. บทวา โสทานิ มิคลุทฺทโก ความวา บัดนี้
เรานั้น กลายเปนพรานลาเนื้อ เพราะกินอยูหลับนอนรวมกับพวกพรานลาเนื้อ
ไปเสียแลว ตัณหาทานเรียกวา อาสยะ บาลีวา อาสาย ก็มี ความวา เพราะ
เหตุที่ความปรารถนาอันเปนบาป. บทวา ปลิปา ไดแก จากตมคือกามและ
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จากตมคือทิฏฐิ. บทวา โฆรา ไดแก ชื่อวารายกาจ เพราะทารุณ เหตุนํา
มาแตความพินาสอยางกวางขวางที่ตนไมรู. ทานอุปกะกลาวอยางนี้วา นาสกฺขิ
ปารเมตเว ดังนี้ ก็หมายเฉพาะตนเทานั้นวา เราไมอาจ ไมสามารถจะถึง
คือไปสูพระนิพพาน อันเปนฝงขางโนนของตมคือตัณหานั้นนั่นแลได.
บทวา สุมตฺต ม มฺมานา ความวา เจาจาปากําหนดตัวเรา
ทําใหเปนผูมัวเมา คือถึงความเมา ติดของหรือมัวเมา ดวยอํานาจความหมก
มุนในกาม. บทวา จาปา ปุตฺตมโตสยิ ความวา จาปาลูกสาวพรานลา
เนื้อกลอมลูกกระทบกระเทียบเรา เยยหยัน โดยนัยวา เจาลูกอุปกาชีวกเอย
เปนตน. อาจารยบางพวกกลาววา สุปติ ม มฺมานา ความวา สําคัญ
เราวาหลับ. บทวา จาปาย พนฺธน เฉตฺวา ไดแกตัดเครื่องผูกคือกิเลส
ที่เกิดขึ้นในตัวเจาจาปา. บทวา ปพฺพชิสฺส ปุโนปห ไดแก เราจักบวช
อีกเปนครั้งที่สอง.
บัดนี้ ทานอุปกะกลาวแกนางวา เราไมมีความตองการแลว นาง
จาปาฟงคํานั้นแลว เมื่อจะขอขมา จึงกลาวคาถาวา มา เม กุชฺฌิ เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา มา เม กุชฺฌิ ไดแก โปรดอยาโกรธขาดวย
อาการเพียงทําการเยยหยันเลย นางจาปาเรียกทานอุปกะวา มหาวีระ มหามุนี
นางหวังจําเพาะความอดกลั้น [ใหขมา] ทําเปนวา ทั้งคราวกอนทานก็บวช
[ละเวน] มาแลว ทั้งคราวนี้ก็ประสงคจะบวช [ละเวน] เรา จึงกลาววามหามุนี.
ดวยเหตุนั้นนั่นแล นางจึงกลาววา เพราะผูที่ถูกความโกรธครอบงําแลว ไม
บริสุทธิ์ แลวตบะจะมีมาแตไหน อธิบายวา ทานอดทนเหตุเล็กนอยไมได
จักฝกจิตไดอยางไร หรือจักประพฤติตบะไดอยางไร.
ครั้งนั้น ทานอุปกะถูกนางจาปาพูดวา ทานประสงคจะไปบานนาลา
มีชีวิตอยู จึงกลาววา เราจักออกไปเสียจากบานนาลา ใครเลาจักอยูในบาน
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นาลานี้ได. อธิบายวา ใครจักอยูในบานนาลานี้ได เราจักออกไปเสียจาก
บานนาลานี่แหละ. ความจริงบานนาลานั้นเปนบานเกิดของทานอุปกะนั้น
ทานออกจากบานนาลานั้นไปบวช. ก็บานนาลานั้น อยูในถิ่นที่ใกลโพธิมัณฑสถาน แควนมคธ. ทานอุปกะหมายถึงบานนาลานั้น จึงกลาวอยางนี้. บทวา
พนฺธนฺตี อิตฺถิรูเปน สมเณ ธมฺมชีวิโน อธิบายวา ดูกอ นจาปา เจาผูก
นักบวชผูเปนอยูโดยธรรม ตั้งอยูในธรรม ดวยรูปสตรี ดวยมารยาสตรีของ
ตนอยู บัดนี้ เราเกิดเปนเชนนี้เพราะเหตุอันใด เพราะฉะนั้น เราจึงจําตอง
สละเหตุอันนั้นเสีย.
เมื่อทานอุปกะพูดอยางนี้ นางจาปาประสงคจะใหเขากลับ จึงกลาว
คาถาวา เอหิ กาฬ เปนตน. คาถานั้นมีความวา ขาแตทานอุปกะชื่อวา
กาฬะ เพราะเปนคนผิวดํา จงมา กลับไปกันเถิด อยาหลีกลี้ไปเลย จงบริโภค
กามเหมือนแตกอน. ขาและพวกญาติของขาทุกคน ยอมอยูในอํานาจ ใหทาน
มีอํานาจ เพราะไมตองการใหทานหลีกออกไป. ทานอุปกะฟงคํานั้น แลว จึง
กลาวคาถาวา เอตฺโต จาเป เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา จาเป
เปนอาลปนะคําเรียก. จริงอยูนางไดชื่อวา จาปา เพราะมีเรือนรางยังสาวออน
ชอยเสมือนคันธนู เพราะฉะนั้น จึงเรียกกันวา จาปา อธิบายวา ดูกอนจาปา
เจาพูดอยางใด บัดนี้ กลาวคําเชนใด เจาพึงทําสํานวนที่นารักเปน ๔ เทา
จากคําเชนนี้ ขอนั้น ก็จะพึงโอฬาร สําหรับบุรุษผูรานรัก ผูถ ูกราคะเปน
ตนครอบงําในตัวเจาดอกหนอ แตบดั นี้ เราคลายรักในตัวเจาและในกามทั้ง
หลายเสียแลว เพราะฉะนั้น เราจะไมยอมอยูในถอยคําของเจาละ.
นางจาปา ประสงคจะใหทานอุปกะนั้นเกิดติดใจในตัวนางอีก จึง
กลาววา กาฬงฺคินึ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา กาฬ เปนคํา
เรียกทานอุปกะนั้น. บทวา องฺคินึ ไดแก เพียบพรอมดวยเรือนรางยังสาว
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ศัพทวา อิว เปนนิบาตลงในอรรถอุปมา เปรียบความ. บทวา ตกฺการึ
ปุปฺผิต คิริมทุ ฺธนิ ไดแก เหมือนเครือทับทิมดอกบานอยูบนยอดเขา. อนึ่ง
อาจารยบางพวกกลาววา อุกฺกาคารึ ความวา เหมือนไมคีบถาน ก็คําวา
คิริมุทฺธนิ นี้ นางจาปากลาว ก็เพื่อแสดงถึงความงามที่ใคร ๆ ทําลายไมได
อาจารยบางพวกกลาวปาฐะวา กาลิงฺคินึ แลวบอกความของคํานั้นวา เสมือน
เถาฟกเขียว. บทวา ผุลฺล ทาลิมลฏึ ว ไดแก เหมือนทับทิมรุนที่ออก
ดอก. บทวา อนฺโตทีเปว ปาฏลึ ไดแก เหมือนตนแคฝอย ภายในเกาะ
ก็ ทีป ศัพทในคํานี้ นางจาปากลาวก็เพื่อแสดงความงามที่นาอัศจรรย.
บทวา หริจนฺทนลิตฺตงฺคึ ไดแก มีเรือนรางที่ลูบไลดวยจันทน
แดง. บทวา กาสิกุตฺตมธารินึ ไดแก ทรงคือนุงหมผาแควนกาสีอยาง
เยี่ยม. บทวา ต ม ไดแก ขาเชนนั้น. บทวา รูปวตึ สนฺตึ ไดแก
ผูงามพรอมอยู. บทวา กสฺส โอหาย คจฺฉสิ ไดแก ทานละทิ้งสละไป
เสีย เพราะเหตุแหงสัตวชื่อไร หรือแหงเหตุอะไร หรือเพราะเหตุอะไร.
เบื้องหนาแตนี้ พระจาปาเถรีตั้งคาถาแสดงการกลาวและการโตตอบ
ของตนทั้งสองนั้นแลว ในที่สุดก็ตงั้ คาถาไว ๓ คาถา. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา สากุณิโก ว ไดแก เหมือนพรานลานก. บทวา อาหริเมน รูเปน
ความวา เจาเบียดเบียนเรา ดวยรูปคือสี ดวยความฉลาดดวยศิสปะฟอนรํา
ขับรองที่ปรุงแตงดวยการบํารุงเรือนราง มีการประดับผมเปนตน และดวย
เครื่องประดับคือผาเปนอาทิ. บทวา น ม ตฺว พาธยิสฺสสิ ความวา บัดนี้
เจาจักเบียดเบียนเราไมไดเหมือนแตกอน. บทวา ปุตฺตผล ไดแก ผลกลาว
คือบุตร คือสัตวเลี้ยง คือบุตร.
บทวา สปฺปฺา ไดแก ผูมปี ญญา. อธิบายวา ผูประกอบดวย
ปญญา รูแจมแจงโทษในสงสาร. จริงอยู ทานผูมีปญญาเหลานั้น ละเครือญาติ
หรือกองโภคสมบัตินอยใหญออกบวช. ดวยเหตุนั้น ทานอุปกะจึงกลาววา
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ทานผูมีความเพียรใหญ ยอมบวช [ละเวน] เหมือนพระยาชางตัดเครื่องผูกฉะนั้น
อธิบายวา ทานผูมีความเพียรใหญเทานั้น จึงละเครื่องผูกคือคฤหัสถ บวช
ไดเหมือนพระยาชางตัดเครื่องผูกคือเหล็กไป ผูมคี วามเพียรเลว หาบวชไดไม.
บทวา ทณฺเฑน ไดแก ทอนไมอยางใดอยางหนึ่ง. บทวา ฉริกาย
ไดแก มีดโกน. บทวา ภูมิย วา นิสมุ ฺภิสฺส ไดแก เบียดเบียนดวยการ
และแทงเปนตน ใหลมลงเหนือแผนดิน. บทวา ปุตฺตโสกา น คจฺฉสิ
ไดแก จะไมไป เพราะเศราโศกถึงบุตร.
บทวา ปทาหิสิ ไดแก แสดง. บทวา ปุตฺตกตฺเต แปลวา
เพราะเหตุแหงบุตร. คําวา ชมฺมิ เปนคําเรียกนางจาปานั้น. ความวา ดูกอน
หญิงเลว.
บัดนี้ นางจาปา เมื่อจะอนุญาตใหทานอุปกะนั้นไปได แตอยากรู
สถานที่จะไป จึงกลาวคาถาวา หนฺท โข เปนตน.
ทานอุปกะเมื่อแสดงวา เมื่อกอน เรายืนหยัดประคับประคองศาสนา
[คําสอน] ที่ไมนําสัตวออกจากทุกข แตเดี๋ยวนี้ เราประสงคจะยืนหยัดอยูใน
ศาสนาของทานอนันตชินะ ซึ่งนําสัตวออกจากทุกข เพราะฉะนั้น เราจึงจํา
ตองไปเฝาพระองค จึงกลาวคาถาวา อหุมฺห เปนตน . บรรดาบทเหลานั้น
บทวา คณิโน ไดแก ผูปกครองหมู. บทวา อสมณา ไดแก ผูสงบบาป
ยังไมได. บทวา สมณมานิโน ไดแก ผูสําคัญอยางนี้วาสงบบาปไดแลว.
ทานอุปกะกลาววางตัวเองไวในศาสดาทั้งหลายมีปูรณกัสสปเปนตนวา วิจริมฺห
เปนตน.
บทวา เนรฺชร ปติ ไดแก ใกลแมน้ําเนรัญชรา คือริมฝงแมน้ํา
นั้น. บทวา พุทฺโธ ไดแก ตรัสรูพ ระอภิสัมโพธิ ทานอุปกะกลาวโดย
อธิบายวา พระผูมีพระภาคเจา ครั้นตรัสรูพระอภิสัมโพธิแลว เมื่อทรงแสดง
ธรรม ก็ประทับอยูในที่นั้นนั่นแหละ ทุกเวลา.
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บทวา วนฺทน ทานิ เม วชฺชาสิ ความวา ขอทานพึงกราบทูล
ถึงการถวายบังคมของขา คือกราบทูล พระโลกนาถผูยอดเยี่ยม ตามคําของ
ขา บทวา ปทกฺขิณฺจ กตฺวาน อาทิเสยฺยาสิ ทกฺขิณ ไดแก ทาน
แมทําประทักษิณเวียนขวา พระผูมีพระภาคพุทธเจา ๓ ครั้งแลว ถวายบังคม
ใน ๔ ทิศ จากบุญนั้น เมื่อใหสวนบุญแกขา ก็พึงตั้งใจอุทิศสวนทักษิณา
ดวย. นางจาปากลาวอยางนี้ก็เพราะเคยไดยินพระพุทธคุณ และเพราะตนถึง
พรอมดวยเหตุ [เหตุสัมปทา]. บทวา เอต โข ลพฺภ อมฺเหหิ อธิบายวา
บุญคือการทําประทักษิณนี้ เราอาจใหแกเจาได แตเราไมอาจกลับไปบริโภค
กามไดเหมือนแตกอนนะ. บทวา เต วชฺช ไดแก บอกกลาว คือกราบทูล
ถึงการถวายบังคมของเจา.
บทวา โส ไดแก ทานกาฬะ. บทวา อทฺทสาสิ แปลวา ได
เห็นแลว.
ทานอุปกะกลาวคําวา ทุกฺข เปนอาทิ ก็เพราะทุกขนั้น เปนประธาน
ของสัจกถา ในพระเทศนาของพระศาสดา และเพราะไมมีกถาที่พนไปจาก
สัจกถานั้น. คําที่เหลือ มีนัยที่กลาวมาแลวทั้งนั้น.
จบ อรรถกถาจาปาเถรีคาถา
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๔. สุนทรีเถรีคาถา
[๔๗๐] พระสุนทรีเถรี ไดกลาวอุทานคาถา แสดงขอความตั้งแต
บิดากลาวเปนตนไปวา
สุชาตพราหมณถามพระวาสิฏฐีเถรีวา
ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี แตกอน แมเจากินลูก ๆ
ที่ตาย ไปแลว แมเจาตองเดือดรอนอยางหนัก วันนี้
พราหมณีนั้นกินลูกหมดทั้งรอยคน เพราะเหตุไร จึง
ไมเดือดรอนหนักหนาเลา.
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา
ดูกอนทานพราหมณ ลูกรอยคนและหมูญาติ
รอยคน เรากับทานก็กินกันมามากแลว ในอดีตภาค
เรานั้นรูธรรมที่ชาติและชราแลนออกไปแลวจึงไมเศรา
โศก ไมรองไหและไมเดือดรอนเลย.
สุชาตพราหมณถามวา
ขาแตแมทานวาสิฏฐี นาอัศจรรยจริงหนอที่แมเจากลาววาจาเชนนี้ ก็แมเจารูธรรมของใครเลาจึง
กลาววาจาเชนนี้.
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา
ดูกอนทานพราหมณ ในกรุงมิถิลา พระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว
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เพื่อละทุกขทั้งปวง ดูกอนทานพราหมณ เราฟงธรรม
ที่ไมมกี ิเลสและทุกขของพระอรหันตพระองคนั้น รู
แจง สัทธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว จึงบรรเทา
เศราโศกถึงลูกเสียได.
สุชาตพราหมณกลาววา
ถึงขาพเจานั้น ก็จักไปกรุงมิถิลาเหมือนกัน ถา
กระไร พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ก็คงจะทรง
ชวยเปลื้องขาพเจาเสียจากทุกขทั้งหมดได.
พราหมณไดพบพระพุทธเจา ผูทรงหลุดพนโดย
ประการทั้งปวง ทรงไมมีกิเลสและทุกข พระมุนีผูถึง
ฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น
คือทุกข เหตุเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข อริยมรรค
มีองค ๘ ที่ใหถึงความระงับทุกข สุชาตพราหมณรู
แจงสัทธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว ก็เขาบวช ๓
ราตรี ก็บรรลุวิชชา ๓.
พระสุชาตภิกษุกลาวกะสารถีคนขับรถวา
มานีสารถี เธอจงกลับไป เรามอบรถคันนี้ให จง
บอกพราหมณีถึงความสบายไมเจ็บปวยวา บัดนี้
พราหมณบวชแลว ๓ ราตรี สุชาตพราหมณก็บรรลุ
วิชชา ๓.
ลําดับนั้น สารถีพารถและทรัพยพันกหาปณะ
ไปมอบใหพราหมณี บอกพราหมณีถึงความสบายไม
เจ็บปวยวา บัดนี้ พราหมณบวชแลว ๓ ราตรี สุชาตพราหมณก็บรรลุวชิ ชา ๓.
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พราหมณีกลาววา
ดูกอนสารถี ขาฟงเรื่องพราหมณไดวิชชา ๓
แลว ก็ขอมอบรถมาคันหนึ่งกับทรัพยพันกหาปณะ
เปนรางวัลตอบแทนที่ใหขาวนายินดี แกเจา.
สารถีไมยอมรับกลับกลาววา
ขาแตแมพราหมณี รถมากับทรัพยพันกหาปณะ
จงกลับเปนของแมทานตามเดิมเถิด แมตัวขาพเจา ก็
จักบวชในสํานักพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาอัน
ประเสริฐ.
พราหมณีกลาวกะสุนทรีธิดาวา
ดูกอนสุนทรี บิดาของลูกละชาง มา โค มณี
กุลฑล ความมั่งคั่ง และสมบัติคฤหัสถนี้ ออกบวชเสีย
แลว ลูกจงบริโภคโภคสมบัติ จงเปนทายาทรับมรดก
ในตระกูลนะลูก.
สุนทรีธิดากลาวกะพราหมณีมารดาวา
แมจา บิดาของลูกถูกความเศราโศกถึงลูกชายรบ
กวนหนัก จึงละชาง มา โค มณีและกุณฑล ความ
มั่งคั่ง และสมบัติคฤหัสถนี้ออกบวช ถึงลูกก็ถูกความ
เศราโศกถึงนองชายรบกวนมาก จึงจักบวชดวยจะแม.
พราหมณีมารดากลาวอนุญาตวา
ดูกอนสุนทรี ความดํารินั้นของลูกจึง่ สําเร็จสม
ปรารถนาเถิด ลูกเมื่อสําเร็จกิจเหลานี้คือ การยืนรับ
กอนขาว การแสวงหาอาหารและการทรงผาบังสุกุล
จีวร จงเปนผูไมมีอาสวะในปรโลกเถิด.
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เมื่อบวชบําเพ็ญเพียรบรรลุพระอรหัตแลว พระสุนทรีเถรี จึงขอ
อนุญาตพระอุปชฌายะวา
ขาแตแมเจา ขาพเจาเมื่อเปนสิกขมานา ก็ชําระ
ทิพยจักษุไดแลว ขาพเจาระลึกรูขันธที่เคยอาศัยอยู
แตกอนไดแลว.
ขาแตพระเถรีผูมีกัลยาณธรรม ผูงามเอง และผู
ทําหมูใ หงาม ขาพเจาบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสอน
ของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จแลว.
ขาแตแมเจา โปรดอนุญาตเถิดเจาคะ ขาพเจา
ประสงคจะไปกรุงสาวัตถี จักบรรลือสีหนาทในสํานัก
ของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
พระสุนทรีเถรีไดรับอนุญาตแลว ก็เขาไปพระเชตวันวิหาร พบพระศาสดาประทับนั่งอยู จึงกลาวคาถาเปนอุทานวา
ดูกอนสุนทรี เจาจงพิศดูพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณปานทอง ผูทรงฝกพวกที่ใคร ๆ ฝกไมได ผู
ตรัสรูด วยพระองคเอง ผูไมมภี ัยแตที่ไหน ๆ.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอไดโปรดจงดู
สุนทรีผูกําลังเดินมา ผูหลุดพนโดยประการทั้งปวง
ผูไมมกี ิเลสและทุกข ปราศจากราคะ ไมหอบทุกขไว
ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ
ขาแตพระผูทรงมีเพียรยิ่งใหญ สุนทรีออกจาก
กรุงพาราณสีมาเฝาพระองค เปนสาวิกาของพระองค
ขอถวายบังคมพระยุคลบาท พระเจาขา.
ขาแตพระผูทรงเปนพราหมณ พระองคเปน
พระพุทธเจา พระองคเปนพระศาสดา ขาพระองค
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เปนธิดาของพระองค เปนโอรสเกิดแตพระโอษฐ
ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนลูกสุนทรี เจามาดีแลว มาไมเลวเลย ดวย
วาผูฝกอยางนี้แลว ปราศจากราคะ ไมหอบทุกขไว
ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ยอมมาไหวเทาศาสดา
ของตน.
จบ สุนทรีเถรีคาถา
๔. อรรถกถาสุนทรีเถรีคาถา
คาถาวา เปตานิ โภติ ปุตฺตานิ เปนตน เปนคาถาของ พระสุนทรีเถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธเจาพระองค
กอนๆ สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ ๓๑ กัปนับ
แตกัปนี้ไป ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา เวสสภู ก็บังเกิดในเรือนคนมี
สกุล รูเดียงสาแลว วันหนึ่งเห็นพระศาสดากําลังเสด็จบิณฑบาตมีใจเลื่อมใส
แลว ถวายภิกษา [คืออาหาร] แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ. พระศาสดาทรงทราบถึงความมีจิตเลื่อมใส ทรงทําอนุโมทนาแลวก็เสด็จไป. เพราะ
บุญนั้น นางบังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส อยูจ นตลอดอายุในสวรรคชนั้ นั้น
เสวยทิพยสมบัติจุติจากสวรรคชั้นนัน้ แลว ก็เทีย่ วไปเที่ยวมาอยูในสุคติเทานั้น
มีญาณแกกลา ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดเปนธิดาของพราหมณชื่อ สุชาตะ
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กรุงพาราณสี เพราะนางมีรูปสมบัติคือสวย จึงมีนามวา สุนทรี เมื่อเติบโตแลว
นองชายของนางก็ตาย บิดาของนางเศราโศกยิ่งนัก ทองเที่ยวไปในที่นั้น ๆ ได
สมาคมกับพระเถรีนามวาวาสิฏฐี เมื่อจะไถถามพระเถรีถึงเหตุที่จะชวย
บรรเทาคุวามเศราโศก จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถามีวา เปตานิ โภติ
ปุตฺตานิ เปนตน พระเถรีรูวาพราหมณเศราโศกมาก ประสงคจะชวยบรรเทา
ความเศราโศก ก็กลาว ๒ คาถามีวา พหูนิ เม ปุตฺตธีตานิ เปนตนแลว
บอกถึงเรื่องที่ตนไมเศราโศก พราหมณฟงเรื่องนั้นแลว ก็ถามพระเถรีวา
พระแมทานเจาขา พระแมเจาไมเศราโศกอยางนี้ไดอยางไร พระเถรีจึง
พรรณนาพระคุณพระรัตนตรัยของตนแกพราหมณนั้น.
พราหมณถามวา พระศาสดาประทับอยูที่ไหน ทราบวา เวลานี้ประทับ
อยูในกรุงมิถลิ า ในทันใดนั้นก็เทียมรถ ควบขับไปกรุงมิถิลา เขาเฝาพระศาสดา ถวายบังคม กลาวสัมโมทนียกถาตามธรรมเนียมแลว ก็นั่ง ณ ที่สมควร
สวนหนึ่ง พระศาสดาก็ทรงแสดงธรรมโปรดเขา พราหมณนั้นฟงธรรมแลว
ไดศรัทธา ก็บวช เริ่มเจริญวิปสสนา พากเพียรพยายามอยู วันที่ ๓ ก็บรรลุ
พระอรหัต. ครั้งนั้นสารถีคนขับรถ ก็นํารถกลับไปกรุงพาราณสี บอกเรือ่ ง
ราวแกพราหมณี [ภรรยา] ฝายสุนทรี รูเรื่องที่บิดาตนบวชก็บอกลาวา แมจา
ลูกก็จักบวชจะ มารดากลาววา ลูกเอย โภคสมบัติในเรือนนี้ทั้งหมดเปนของ
ลูก ลูกจงปฏิบัติตัวเปนทายาทรับมรดกของตระกูลนี้ จงบริโภคทรัพยทุกอยาง
เถิด อยาบวชเลย. สุนทรีกลาววา ลูกไมตองการโภคทรัพยดอก ลูกจักบวชจะ.
เธอออนวอนใหมารดาอนุญาตแลว ก็ทิ้งสมบัติกองใหญ เหมือนทิ้งกอนเขฬะไป
บวช ครั้นบวชเปนสิกขมานาแลว เริ่มเจริญวิปสสนา พากเพียรพยายามอยู
เพราะญาณแกกลา เหตุเพียบพรอมดวยเหตุสัมปทา ก็บรรลุพระอรหัตพรอม
ดวยปฏิสัมภิทา ๔.
ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในคัมภีรอปทานวา
๑

๑. ไมมีในบาลีอปทาน
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ขาพเจาถือขาว ๑ ทัพพี ถวายแดพระพุทธเจาผู
ประเสริฐสุด ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญ พระนามวาเวสสภู
ซึ่งกําลังเสด็จเที่ยวบิณฑบาต พระเวสสภูสัมพุทธเจา
พระศาสดาผูนําโลก ทรงรับแลว ประทับยืน ณ ทอง
ถนน ทรงกระทําอนุโมทนาแกขาพเจาวา ทานถวาย
ขาว ๑ ทัพพี จักไปสวรรคชั้นดาวดึงส จักเปนมเหสี
ของทาวสักกะเทวราช ๓๖ พระองค จักเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ๕๐ พระองค ทานจักได
ทุกอยางที่ใจปรารถนาทุกเมื่อ ทานครั้นเสวยสมบัติ
แลว ก็จักเวนจากเครื่องกังวล จักกําหนดรูอาสวะทั้ง
ปวง ไมมีอาสวะ ดับสนิท พระเวสสภูสัมพุทธเจา
ปราชญผูนําทาง ครั้นตรัสอยางนี้แลว ก็เสด็จสูทอง
ฟาเหมือนพระยาหงสบินไปในอากาศ ทานอยาง
ประเสริฐ ขาพเจาก็ถวายดีแลว ยาคสัมปทา ความ
พรอมแหงยาคะ [การบูชา] ขาพเจาก็บูชาแลว
ขาพเจาถวายขาวทัพพีเดียวก็บรรลุอจลบท บทอันไมสนั่
คลอน ๓๑ กัปนับแตกัปนี้ไป ในครั้งนั้น ขาพเจาได
ถวายภิกษาทานอันใด ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย ที่เปน
ผลของภิกษาทานอันนั้น กิเลสทั้งหลายขาพเจาก็เผา
เสียแลว ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาก็ทํา
เสร็จแลว.
ก็แลสิกขมานาสุนทรี ครั้นบรรลุ พระอรหัตแลว อยูดวยสุขในผล
และสุขในพระนิพพาน ตอมา [อุปสมบทแลว] คิดวา จําเราจักบรรลือสีหนาท
ตอพระพักตรของพระศาสดา จึงลาพระอุปชฌายะ ออกจากกรุงพาราณสี พรอม

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 405

ดวยภิกษุณีมากรูป เดินไปโดยลําดับถึงกรุงสาวัตถีแลว เขาไปเฝาพระศาสดา
ถวายบังคมแลวยืน ณ ทีส่ มควรสวนหนึ่ง พระศาสดาทรงทําปฏิสันถารแลว ก็
พยากรณพระอรหัต ดวยการประกาศความที่ตนเปนธิดา เกิดแตพระอุระของ
พระศาสดาเปนตน ครัง้ นั้นหมูญาติทุกคน ตั้งตนแตมารดาของนาง และคน
ใกลเคียง ก็พากันออกบวช ตอมาพระสุนทรีเถรีนั้น พิจารณาทบทวนถึง
ความเปนมาของตนจึงกลาวคาถาเหลานี้ เปนอุทาน ตั้งแตคาถาที่บิดากลาว
มาแลวเปนตนไปวา
สุชาตพราหมณถามพระวาสิฏฐีเถรีวา
ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี แตกอน แมเจากินลูก ๆ
ที่ตายไปแลว แมเจาตองเดือดรอนอยางหนัก วันนี้
พราหมณีนั้นกนลูกหมดทั้งรอยคน เพราะเหตุไร จึง
ไมเดือดรอนหนักหนาเลา.
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา
ดูกอนทานพราหมณ บุตรรอยคนและหมูญาติ
รอยคน เรากับทานก็กินกันมามากแลวในอดีตภาค
เรานั้นรูธรรมที่ชาติและชราแลนออกไปแลว จึงไม
เศราโศก ไมรองไหและไมเดือดรอนเลย.
สุชาตพราหมณถามวา
ขาแตทานแมเจาวาสีฎฐี นาอัศจรรยจริงหนอ
แมเจากลาววาจาเชนนี้ ก็แมเจารูธรรมของใครเลา
จึงกลาววาจาเชนนี้.
พระวาสิฏฐีเถรีตอบวา
ดูกอนทานพราหมณ ในกรุงมิถิลา พระสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมโปรดหมูสัตว
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เพื่อละทุกขทั้งปวง ดูกอนทานพราหมณ เราฟงธรรม
ที่ไมมกี ิเลสและทุกขของพระอรหันตพระองคนั้น รู
แจงสัทธรรมในพระธรรมเทศนานั้นแลว จึงบรรเทา
ความเศราโศกถึงบุตรเสียได.
สุชาตพราหมณกลาววา
ถึงขาพเจานั้น ก็จักไปกรุงมิถิลาเหมือนกัน ถา
กระไร พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น ก็คงจะทรง
ชวยเปลื้องขาพเจาเสียจากทุกขทั้งหมดได.
พราหมณไดพบพระพุทธเจาผูทรงหลุดพน โดย
ประการทั้งปวง ทรงไมมีกิเลสและทุกข พระมุนีผู
ถึงฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น
คือทุกข เหตุเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข อริยมรรค
มีองค ๘ ที่ใหถึงความระงับทุกข สุชาตพราหมณรู
แจงสัทธรรม ในพระธรรมเทศนานั้นแลว ก็เขาบวช
๓ ราตรี ก็บรรลุวิชชา ๓.
สุชาตภิกษุกลาวกะสารถีคนขับรถวา
มานี่แนะสารถี เธอจงกลับไป เรามอบรถคันนี้
ให จงบอกพราหมณีถึงความสบายไมเจ็บปวยวา บัดนี้
พราหมณบวชแลว ๓ ราตรี สุชาตพราหมณก็บรรลุ
วิชชา ๓.
ลําดับนั้น สารถีพารถและทรัพยพันกหาปณะ
ไปมอบใหพราหมณี บอกพราหมณีถึงความสบายไม
เจ็บปวยวา บัดนี้ พราหมณบวชแลว ๓ ราตรี สุชาตพราหมณก็บรรลุวชิ ชา ๓.
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พราหมณีกลาววา
ดูกอนสารถี ขาฟงเรื่องพราหมณไดวชิ ชา ๓
แลว ก็ขอมอบรถมาคันหนึ่งกับทรัพยพันกหาปณะเปน
รางวัลตอบแทนที่ใหขาวนายินดี แกเจา.
สารถีไมยอมรับกลับกลาววา
ขาแตแมพราหมณี รถมากับทรัพยพันกหาปณะ
จงกลับเปนของแมทานตามเดิมเถิด แมขาพเจาก็จัก
บวชในสํานักพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาอันประเสริฐ.
พราหมณีกลาวกะสุนทรีธิดาวา
ดูกอนสุนทรี บิดาของลูกละ ชาง โค มา มณี
และกุณฑล ความมั่งคั่ง และสมบัติคฤหัสถนี้ ออก
บวชเสียแลว ลูกจงบริโภคโภคสมบัติ จงเปนทายาท
รับมรดกในตระกูลนะลูก
สุนทรีธิดากลาวกะพราหมณีมารดาวา
แมจา บิดาของลูกถูกความเศราโศกถึงลูกชายรบ
กวนหนัก จึงละชาง โค มา มณีและกุณฑล ความ
มั่งคั่ง และสมบัติคฤหัสถนี้ออกบวช ถึงลูกก็ถูกความ
เศราโศกถึงนองชายรบกวนมา จึงจักบวชจะแม.
พราหมณีมารดากลาวอนุญาตวา
ดูกอนสุนทรี ความดํารินั้นของลูกจงสําเร็จสม
ปรารถนาเถิด ลูกเมื่อสําเร็จกิจเหลานี้คือ การยืนรับ
กอนขาว การแสวงหาอาหาร และการทรงผาบังสุกุล
จีวร จงเปนผูไมมีอาสวะในปรโลกเถิด,
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เมื่อบวชบําเพ็ญเพียรบรรลุพระอรหัตแลว พระสุนทรีเถรี จึงขอ
อนุญาตอุปชฌายะวา
ขาแตแมเจา ขาพเจาเมื่อเปนสิกขมานาก็ชําระ
ทิพยจักษุไดแลว ขาพเจาระลึกรูขันธที่เคยอาศัยอยู
แตกอนไดแลว.
ขาแตพระเถรีผูมีกัลยาณธรรม ผูงามเอง และผู
ทําหมูใ หงามขาพเจาอาศัยทานแมเจาคะ วิชชา ๓ ก็
บรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาก็ทําเสร็จแลว.
ขาแตแมเจา โปรดอนุญาตเถิดเจาคะ ขาพเจา
ประสงคจะไปกรุงสาวัตถี จักบรรลือสีหนาท ใน
สํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
พระสุนทรเถรีไดรับอนุญาตแลวเขาไปพระเชตวันวิหาร พบ
พระศาสดาประทับนั่งอยู จึงกลาวคาถาเปนอุทานวา.
ดูกอนสุนทรี เจาจงพิศดูพระศาสดาผูมีพระฉวีวรรณปานทอง ผูทรงฝกพวกคนที่ใคร ๆ ฝกไมได
ผูตรัสรูดวยพระองคเอง ผูไมมภี ัยแตที่ไหน ๆ.
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา ขอโปรดทรงดูสุนทรี
ผูกําลังเดินมา ผูหลุดพนโดยประการทั้งปวง ผูไมมี
กิเลสแลทุกข ปราศจากราคะไมหอบทุกขไว ทํากิจ
เสร็จแลว ไมมีอาสวะ.
ขาแตพระผูทรงมีเพียรยิ่งใหญ สุนทรีออกจาก
กรุงพาราณสีมาเฝาพระองค เปนสาวิกาของพระองค
ขอถวายบังคมพระยุคลบาทพระเจาขา.
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ขาแตพระผูเปนพราหมณ พระองคเปนพระพุทธเจา พระองคเปนพระศาสดา ขาพระองคเปนธิดา
ของพระองค เปนโอรสเกิดแตพระโอษฐ ทํากิจเสร็จ
แลว ไมมีอาสวะพระเจาขา.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา
ดูกอนลูกสุนทรี เจามาดีแลว มาไมเลวเลย
ดวยวา ผูฝกอยางนี้แลว ปราศจากราคะ ไมหอบทุกข
ไว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ยอมมาไหวเทา
พระศาสดาของตน.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา เปตานิ ไดแก ตายแลว. สุชาตพราหมณ
เรียกพระวาสิฏฐีเถรีนั้นวา ขาแตพระแมผูเจริญ. คําวา ปุตฺตานิ ทานกลาว
โดยเปนลิงควิปลาส [เพราะศัพท ปุตฺต ปกติเปน ปุ. แตทานทําเปน นปุ.
ดังวานี้ไปเสีย จึงเปนลิงควิปลาส] ความวา ลูกชายที่ตายแลว ความจริง
ลูกชายของพระวาสิฏฐีเถรีนั้นตายไปแลว มีคนเดียวเทานั้น แตพราหมณ
สําคัญอยางนี้วา พระวาสิฏฐีเถรีนี้ ถูกความเศราโศกรบกวน จึงทองเที่ยวไป
เสียตั้งนาน ชรอยลูกชายนางที่ตายไปแลวมีมากคน จึงกลาวคําเปนพหุวจนะ
[จํานวนมาก] และกลาวคําเปนพหุวจนะ อยางนั้นวา สาชฺช สพฺพานิ
ขาทิตฺวา สตปุตฺตานิ. คําวา ขาทมานา นี้ เปนคําดาตามโวหารโลก.
จริงอยู ลูกชายที่เกิดแลวเกิดเลาของหญิงคนตายไปเสีย คนทั้งหลายเมื่อจะ
ติเตียนหญิงคนนั้น จึงกลาวคําวา หญิงกินลูกเปนตน. บทวา อตีว แปลวา
เกินเปรียบ คือหนักหนา. บทวา ปริตปฺปสิ แปลวา เดือดรอน ประกอบ
ความวา แตกอน. ก็ในขอนี้มีความยอดังนี้วา ขาแตทานแมเจาวาสิฏฐี แต
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กอน ทานแมก็ลูกชายตาย ใจแหงผากคร่ําครวญเพียบแปรดวยความเศราโศก
อยางเหลือเกิน ตองทองเที่ยวไปยังคามนิคมราชธานีทั้งหลาย.
บทวา สาชฺช ตัดบทเปน สา อชฺช ความวา เดี๋ยวนี้ ทาน
แมนั้น ก็กินลูกชายหมดทั้งรอยคน. อีกอยางหนึ่ง บาลีวา สชฺช ก็ม.ี บทวา
เกน วณฺเณน แปลวา เพราะเหตุไร.
ดวยบทวา ขาทิตานิ แมพระเถรีก็กลาวตามปริยายที่พราหมณ
กลาวแลว อีกอยางหนึ่ง พระเถรีกลาวอยางนี้วา ขาทิตานิ ก็หมายถึงชาติ
ของสัตวราย มีเสือโครง เสือเหลือง แมวปา เปนตน. บทวา อตีตเส
แปลวา สวนที่เปนอดีต ความวา ในภพที่ลวงแลว. บทวา มม ตุยฺหฺจ
แปลวา อันเราและทาน [กินกันมาแลว].
บทวา นิสฺสรณ ตฺวา ความวา แทงตลอดพระนิพพาน อัน
เปนเครื่องแลนออกไปแหงชาติและมรณะดวยมรรคญาณ. บทวา น จาห
ปริตปฺปามิ ความวา เราไมเดือดรอน ไมถึงความคับแคนใจแลว.
บทวา อพฺภูต วต แปลวา นาอัศจรรยหนอ. จริงอยู ความ
อัศจรรยนั้น เรียกวา อัพภูตะ. บทวา เอทิส แปลวา เห็นปานนี้ คือ
วาจาที่แสดงความไมมีความเศราโศกเปนตน อยางนี้วา เราไมเศราโศกไม
รองไห และไมเดือดรอน เพราะเหตุที่ยังไมไดธรรมเชนนี้อยางเดียว ฉะนั้น
ดวยบทวา กสฺส ตฺว ธมฺมมฺาย พราหมณจึงถามถึงพระศาสดาและ
คําสั่งสอนวา แมทานรูทั่วถึงธรรมของพระศาสดา พระนามวาอะไร จึงกลาว
วาจาเชนนี้.
บทวา นิรูปธึ ไดแก ไมมีทุกข. บทวา วิฺาตสทฺธมฺมา
ไดแก แทงตลอดธรรมคืออริยสัจ. บทวา พฺยปานุทึ ไดแก นําออก
คือละ.
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บทวา วิปฺปมุตฺต ไดแก หลุดพนโดยประการทั้งปวง คือพราก
ออกจากกิเลสทุกอยาง และจากภพทุกภพ. บทวา สฺวสฺส ไดแก พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น ทรงแสดงธรรมโปรดพราหมณนั้น.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในเทศนาวาดวยสัจจะ ๔ นั้น.
บทวา รถ นิยฺยาทยาหิม ความวา จงมอบรถนี้แกพราหมณี.
บทวา สหสฺสฺจาป ประกอบความวา จงนํารถมาและทรัพยพันกหาปณะ
ที่เรานําไปดวย เพื่อใชสอยในระหวางทางไปมอบแกพราหมณี.
บทวา อสฺสรถ ไดแก รถเทียมมา.
บทวา ปุณฺณปตฺต ไดแก รางวัลที่ใหขาวนายินดี.
เมื่อพราหมณีใหรางวัลที่ใหขาวนายินดีอยางนี้ สารถีไมยอมรับรางวัล
นั้น กลับกลาวคาถาวา ตุเยฺหว โหตุ เปนตน ไปบวชในสํานักพระศาสดา
เหมือนกัน เมื่อสารถีบวชแลว พราหมณีจึงเรียกสุนทรีธิดาของตนมา เมื่อ
จะชักจูงประกอบไวในฆราวาสวิสัย จึงกลาวคาถามีวา หตฺถิ ควสฺส เปนตน
ในคาถานั้น บทวา หตฺถิ ไดแก ชาง. บทวา ควสฺส ไดแก โคและมา.
บทวา มณิกณ
ุ ฺฑลฺจ ไดแก มณีและกุณฑล. บทวา ผีตฺจิม เคหวิคต
ปหาย ความวา บิดาของลูกละสมบัติที่กลาวแลว ตางโดยชางเปนตน และ
ที่ไมไดกลาว ตางโดยที่นา เงิน และทองเปนตน ความมั่งคั่ง สมบัติของ
เรือน เครื่องอุปกรณเรือนเปนอันมาก และอยางอื่นมีทาสและทาสีเปนตน ทุก
อยางนี้ไปบวช. บทวา ภฺุช โภคานิ สุนฺทริ ความวา ดูกอนสุนทรี
ลูกจงบริโภคโภคะเหลานี้. บทวา ตุว ทายาทิกา กุเล ความวา ดวยลูก
สมควรเปนทายาทรับมรดกในตระกูลนี้.
สุนทรีฟงคํามารดานั้นแลว เมื่อจะประกาศอัธยาศัยที่นอมไปในเนกขัมมะการออกบวชของตน จึงกลาวคาถาวา ทตฺถิควสฺส เปนตน.
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ลําดับนั้น มารดาเมื่อจะชักจูงประกอบนางไวในเนกขัมมะนั่นแล
จึงกลาวคาถาครึ่ง โดยนัยวา โส เต อิชฺฌตุ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น
บทวา ย ตฺว ปตฺเถสิ สุนฺทริ ความวา ดูกอนสุนทรี บัดนี้ ลูกปรารถนา
จํานงหวังอันใด ความดําริในการบรรพชา ความพอใจในการบรรพชานั้น
จงสําเร็จ คือสําเร็จโดยไมมีอันตรายแกลูก. บทวา อุตฺติฎปณฺโฑ ไดแก
กอนขาวที่ภิกษุณีไปยืนทุก ๆ บานไดมา. บทวา อฺุโฉ ไดแก การเที่ยว
ไปตามลําดับบาน และยืนเจาะจงเพื่อกอนขาวนั้น. บทวา. เอตานิ ไดแก
กิจกรรมมีกอ นขาวที่ไปยืนทุกบานไดมาเปนตน. บทวา อภิสมฺโภนฺติ
ความวา เปนผูไมเหนื่อยหนาย อาศัยกําลังแขงสําเร็จมา คือทําใหบริสุทธิ์.
ครั้งนั้น สุนทรีรับปากคํามารดาวา ดีละแมจา ก็ออกไปยังสํานัก
ภิกษุณี บวชเปนสิกขมานา ทําใหแจงวิชชา ๓ ตั้งใจวาจักไปเฝาพระศาสดา
บอกอุปชฌายแลว ก็ไปยังกรุงสาวัตถี พรอมดวยภิกษุณีทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น
ทานจึงกลาววา สิกฺขมานาย เม อยฺเย เปนตน ในคํานั้น. บทวา สิกฺขมานาย เม ความวา ขาพเจาผูเปนสิกขมานา. พระสุนทรีเถรี เรียกอุปชฌายะ
ของตนดวยคําวา อยฺเย.
บทวา ตุว นิสฺสาย กลฺยาณิ เถริสงฺฆสฺส โสภเณ ประกอบ
ความวา ขาแตแมเจา ชือ่ วาเปนสังฆเถรี เพราะเปนผูแกกวาในภิกษุณีสงฆ
และเพราะประกอบดวยคุณที่มั่นคง ชื่อวาเปนผูงาม เปนกัลยาณี เพราะ
ประกอบดวยคุณมีศีลเปนตนอันงาม ขาพเจาอาศัยแมเจาผูเปนกัลยาณมิตร
คือแมทาน ขาพเจาจึงบรรลุวชิ ชา ๓ ทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จ.
บทวา อิจฺเฉ แปลวา ปรารถนา. บทวา สาวตฺถึ คนฺตเว
แปลวา เพื่อไปกรุงสาวัตถี. พระสุนทรีเถรีกลาววา สีหนาท นทิสฺสามิ
หมายถึง การพยากรณพระอรหัตเทานั้น.
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ครั้งนั้น พระสุนทรีเถรีถึงกรุงสาวัตถีโดยลําดับ เขาไปยังพระวิหาร
เห็นพระศาสดาซึ่งประทับนั่งเหนือธรรมาสน ซาบซึ้งปติและโสมนัสอันโอฬาร
เมื่อจะเรียกตัวเองเทานั้น จึงกลาววา ปสฺส สุนทฺ ริ เปนตน. บทวา
เหมวณฺณ ไดแก มีพระวรรณดั่งทอง. บทวา หริตฺตจ ไดแก มีพระ.
ฉวีเปลงปลั่งดั่งทอง ก็ในคํานี้ พระผูมีพระภาคเจา ทานเรียกวา มีพระ
วรรณะดั่งทอง เพราะพระวรรณะเหลือง.
ครั้งนั้นแล พระสุนทรีเถรี กลาววา เหมวณฺณ มีพระวรรณะดั่ง
ทอง แลวกลาววา หริตฺตจ มีพระฉวีดั่งทอง ก็เพื่อแสดงวา พระผูมีพระ
ภาคเจา มีพระฉวีวรรณเปลงปลั่งดั่งกระจกทองที่เขาขัดอยางดีแลว บรรจงทา
ดวย ชาติหิงคุลิกะ กอนชาติหิงคุ แลวชักเงา.
บทวา ปสฺส สุนทฺ ริมายนฺตึ ความวา ขาแตพระผูมีพระภาคเจา
โปรดทอดพระเนตร ดู ขาพระองคผูชื่อวาสุนทรีนั้น ซึ่งกําลังเดินมา พระสุนทรีเถรี ขณะพยากรณพระอรหัตดวยคําวา วิปฺปมุตฺต ก็กลาวดวยความ
ซาบซานแหงปติ แตเพื่อจะกลับความหวัง ความสงสัยของเหลาคนที่รักใคร
วา สุนทุรีมาแตไหน มาในที่ไหนและสุนทรีนี้เปนเชนไร จึงกลาวคาถาวา
พาราณสิโต เปนตน เพื่อจะทําเนื้อความที่กลาวไววา สาวิกา จ ในคาถา
นั้น ใหปรากฏชัด จึงกลาวคาถาวา ตุว พุทฺโธ เปนอาทิ เนื้อความของ
คํานั้นมีวา พระองคเทานั้น เปนพระสัพพัญูพุทธะ เปนเอกในโลกพรอมทั้ง
เทวโลกนี้ พระองคเปนพระศาสดาของขาพระองค เพราะทรงสั่งสอนตามสมควร
ดวยประโยชนปจจุบัน ประโยชนภายหนาและประโยชนอยางยิ่ง ขาแตพระ
ผูมีพระภาคเจา ขาพระองคผูเปนพราหมณขีณาสพ ชื่อวาโอรส เพราะเปน
อภิชาติที่ทรงใหเกิดดวยความพยายามในพระอุระของพระองค ชื่อวาเกิดจาก
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พระโอษฐ เพราะเกิดดวยเสียงธรรมที่ทรงใหเปนไปจากพระโอษฐ และดวย
อริยมรรคที่เปนประธานของคําสั่งสอน ชื่อวาทํากิจเสร็จแลว เพราะกรณียกิจ
มีสัจจะที่กําหนดรูเปนตนเสร็จไปแลว ชื่อวาหาอาสวะมิได ก็เพราะอาสวะทั้ง
หลายสิ้นไปโดยประการทั้งปวง.
ลําดับนั้น พระศาสดาเมื่อทรงชื่นชมการมาของพระสุนทรีเถรีนั้น
จึงตรัสคาถาวา ตสฺสา เต สฺวาคต เปนตน เนื้อความของพระคาถานั้น
มีวา ดูกอนสุนทรีผูเจริญ ทานผูใดบรรลุธรรมที่เราตถาคตบรรลุแลว ตาม
เปนจริง การมาของทานผูนั้นในสํานักเรานี้ เปนการมาที่ดี เพราะขอนั้นนั่น
แล การมานั้นจึงเปนการมาที่ไมเลว คือไมใชการมาที่เลว เพราะเหตุไร
เพราะวาคนทั้งหลายที่ฝกแลวอยางนี้ ยอมพากันมา ประกอบความวา ดูกอน
สุนทรี ดวยวา คนทั้งหลาย ชื่อวาฝกแลว เพราะฝกดวยอริยมรรคอันยอด
เยี่ยม ชื่อวาปราศจากราคะในที่ทั้งปวง เพราะฝกแลวนั้นนั่นแล ชื่อวาไม
หอบทุกข ทํากิจเสร็จ ไมมีอาสวะ เพราะตัดสังโยชนไดหมดสิ้น ยอมพา
กันมาไหวเทาทั้งสองของพระศาสดา ก็เหมือนอยางที่ทานมานี่แหละ.
จบ อรรถกถาสุนทรีเถรีคาถา
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๕. สุภากัมมารธิดาเถรีคาถา
[๔๗๑] พระสุภากัมมารธิดาเถรี ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
เพราะเหตุที่แตกอน ขาพเจายังสาว นุงหมผา
อันสะอาด ไดฟงธรรม ขาพเจานั้นไมประมาท ก็ได
ตรัสรูส ัจธรรม ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมยินดีอยางยิ่งใน
กามทัง้ ปวง เห็นภัยในสักกายะ [ปญจขันธ]
กระหยิ่มเฉพาะ เนกขัมมะ [การบวช] เทานั้น.
ขาพเจาละหมูญาติ ทาสและกรรมกร บาน
และไรนา ความมั่งคั่ง และรมณียะสิ่งที่นารื่นรมย ที่
เขาบันเทิงกันนักหนา.
ขาพเจาละสมบัติไมใชนอย ออกบวชดวย
ศรัทธาอยางนี้ในพระสัทธรรม ที่พระพุทธเจาทรง
ประกาศดีแลว.
ขอที่ละทิ้งเงินทองเสียแลว กลับมายึดเงินทอง
นั้นอีก ไมสมควรแกขาพเจา เพราะขาพเจา
ปรารถนาแตความไมกังวลหวงใย ผูใดละทิง้ เงินทอง
แลวกลับมายึดเงินทองนั้นไวอีก ผูนั้นจะโงหัวขึ้นมา
ไดอยางไร ในระหวางบัณฑิตทั้งหลายเงินและทองไมมี
เพื่อสันติความสงบสําหรับผูนนั้ เงินทองนั้นก็ไมสมควรแกสมณะ เงินทองนั้น ก็มิใชอริยทรัพย.
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อนึ่ง เงินทองนี้ ทําใหเกิดความโลภ ความ
มัวเมา ความลุมหลง ความติดดังเครื่องผูก มีภัย มี
ความคับแคนมาก เงินทองนั้นไมตั้งอยูยั่งยืนเลย.
นรชนเปนอันมาก ประมาทมีใจเศราหมองแลว
เพราะเงินทองเทานี้ จึงตองเปนศัตรู วิวาทบาดหมาง
กันและกัน.
การถูกฆา การถูกจองจํา การตองโทษมีตัดมือ
เปนตน ความเสื่อมเสีย ความเศราโศกพิไรรําพัน
ความพินาศเปนอันมาก ของนรชนที่ตกอยูในกาม
ทั้งหลาย ก็มองเห็นกันอยู.
ทานทั้งหลายเปนญาติก็เหมือนศัตรู เพราะเหตุ
ไรทานทั้งหลายจึงชักจูงประกอบเรานั้นไวในกามทั้งหลาย จงรูกันเถิดวาเราเห็นภัยในกามทั้งหลายจึงบวช.
อาสวะทั้งหลาย ไมใชหมดสิ้นไปเพราะเงินทอง
ดอกนะ กามทั้งหลายเปนอมิตร เปนผูฆา เปนศัตรู
เปนดั่งลูกศรเสียบไว.
ทานทั้งหลายเปนญาติ ก็เหมือนศัตรูเพราะเหตุไร
จึงชักจูงประกอบเรานั้นไวในกามทั้งหลาย จงรูเถิดวา
เราบวชศีรษะโลนครองผาสังฆาฏิแลว.
กอนขาวที่ตองไปยืนที่เรือนทุก ๆ หลัง ไดมา
การเที่ยวขอเขา ผาบังสุกุลจีวร และบริขารที่อาศัย
ของนักบวชผูไมมีเรือน นี่แลเปนของเหมาะสําหรับ
เรา.
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กามทั้งหลาย ทั้งที่เปนของทิพยและมนุษย
เหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญตายเสียแลว ทานนอม
ไปในสถานที่อันเกษม บรรลุสขุ อันไมหวั่นไหวแลว.
ขาพเจาไมรวมดวยกามทั้งหลาย ซึ่งชวยอะไร
ไมได กามทั้งหลาย เปนอมิตร เปนผูฆา นําทุกข
มา เทียบเสมอดวยกองไฟ.
สภาวะนั่นไมบริสุทธิ์ มีภัย มีความคับแคน
เปนเสี้ยนหนาม และสภาวะนั้น เปนความหมกมุน
เปนความไมสม่ําเสมอ อยางใหญ เปนเหตุลุมหลง
เปนอุปสรรคที่นาสะพรึงกลัว กามทั้งหลายเปรียบดวย
หัวงูพิษ ที่เหลาปุถุชนคนทั้งบอดทั้งเขลา เพลิดเพลิน
กันนักหนา.
ความจริง ชนเปนอันมากในโลก ติดอยูใน
เครื่องของคือกาม ไมรูความจริงกันเลย ไมรจู ักที่สิ้น
สุดแหงชาติและชรา มนุษยเปนอันมาก เดินทางที่ไป
ทุคติ มีกามเปนเหตุ นํามาแตโรคสําหรับตน.
กามทั้งหลาย ทําใหเกิดอมิตรอยางนี้เปนเครื่อง
แผดเผา เปนเครื่องเศราหมอง เปนเหยื่อของโลก ผูก
สัตวไว มีมรณะเปนเครื่องพันธนาการ.
กามทั้งหลาย ทําใหคนบา ทําใหเพอ ทําใหจิต
ประมาทพลั้งเผลอ เพราะทําสัตวใหเศราหมอง พึง
เห็นเหมือนลอบทีม่ ารรีบดักไว.
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กามทั้งหลาย มีโทษไมสิ้นสุด มีทุกขมาก มี
พิษมาก อรอยนอย ทําเปนสนามรบ มีแตทํากุศล
กรรมใหเหือดแหงลง.
ขาพระองคนั้น ละความยอยยับ ซึ่งมีกามเปน
เหตุเชนนั้นแลว ยินดียิ่งนักในพระนิพพานทุกเมื่อ
จึงจักไมกลับมาหาความยอยยับนั้นอีก.
ขาพเจาละสนามรบของกามทั้งหลายแลว จํานง
หวังแตความเยือกเย็น ยินดีในธรรมอันเปนที่สิ้น
สังโยชน ไมประมาทอยู.
ขาพเจาเดินตามทางอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปน
ทางตรงไมเศราโศก ไมมีกิเลสดุจธุลี เปนทางเกษม
ซึ่งเหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญพากันขามมาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทานทั้งหลาย จงดู
ธิดาชางทอง ผูสวยงามซึ่งตั้งอยูในธรรมผูนี้เถิด นาง
เขาถึงธรรมที่ไมหวัน่ ไหว เขาฌานอยูที่โคนไม.
วันนี้เปนวันที่ ๘ นางมีศรัทธาบวชแลว เปนผู
งามในพระสัทธรรม อันพระอุบลวรรณาชวยแนะนํา
แลว ทรงวิชชา ๓ ละมฤตยูเสียแลว.
ภิกษุณีรูปนั้น เปนไทแกตัว ไมเปนหนี้ อบรม
อินทรียแ ลว สลัดโยคะไดหมดแลว ทํากิจเสร็จแลว
ไมมีอาสวะ.
ทาวสักกะ เจาแหงหมูสัตว พรอมหมูเทพ
เสด็จเขาไปหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีรูปนั้น ดวย
เทวฤทธิ์แลว ทรงนมัสการอยู.
จบ สุภากัมมารธิดาเถรีคาถา
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๕. อรรถกถาสุภากัมมาร ธีตุเถรีคาถา
คาถาวา ทหราห เปนตน เปนคาถาของ พระสุภากัมมารธีตุ๑

เถรี.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอนๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้นๆ อบรมกุศลมล
สั่งสมสัมภารธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ ทองเที่ยวอยูในปายสุคติ
เทานั้น เมือ่ ญาณแกกลา มาในพุทธุปบาทกาลนี้ก็บังเกิดเปนธิดาของชางทอง
คนหนึ่งในกรุงราชคฤห เพราะความสวยงามแหงรูปสมบัติ จึงไดชื่อวา สุภา นาง
รูเดียงสามาโดยลําดับ เกิดความเลื่อมใสในพระศาสดา เมื่อพระศาสดาเสด็จเจา
ไปกรุงราชคฤห วันหนึง่ จึงเขาไปเฝาถวายบังคมแลว นั่ง ณ ที่สมควรสวนหนึ่ง
พระศาสดาทรงเห็นนางมีอินทรียแกกลาจึงทรงแสดงธรรมคือ อริยสัจ ๔ ที่พอ
เหมาะแกอัธยาศัย ทันใดนั้นเอง นางก็ตั้งอยูในโสดาปตติผลประดับดวยนัยพันนัย ตอมา นางเห็นโทษในฆราวาสวิสัย ก็บวชในสํานักพระนางปชาบดี
โคตมี ตั้งอยูในศีลภิกษุณี ประกอบเนืองๆ ซึ่งภาวนา เพื่อมรรคชั้นสูง ๆ
พวกญาติพากันเขาไปหานางทุกเวลา เชื้อเชิญแสดงทรัพยจํานวนมาก และ
กองสมบัติประเลาประโลมดวยกามทั้งหลาย วันหนึ่งเมื่อพวกญาติเขามาหา
นางเมื่อจะประกาศโทษในฆราวาสวิสัยและกามทั้งหลาย จึงกลาวธรรมดวยคาถา
๒๔ คาถา มีวา ทหราห เปนตน แลวเสียสละทําใหญาติเหลานั้นหมดหวัง
เจริญวิปสสนา ประกอบอินทรียทั้งหลาย มักเขมนภาวนายิ่งขึ้น ไมชานัก
ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ก็แลครั้นบรรลุพระอรหัตแลวจึง
ไดกลาวคาถาเหลานี้วา
๑. บาลีเปนสุภากัมมารธิดาเถรีคาถา
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เพราะเหตุที่แตกอน ขาพเจายังสาว นุงหมผา
อันสะอาด ไดฟงธรรม ขาพเจานั้นไมประมาท
ก็ไดตรัสรูสัจธรรม.
ฉะนั้น ขาพเจาจึงไมยินดีอยางยิ่งในกามทั้งปวง
เห็นภัยในสักกายะ [ปญจขันธ] กระหยิม่ เฉพาะ
เนกขัมมะ [การบวช] เทานั้น.
ขาพเจาละหมูญาติ ทาสและกรรมกร บาน
และไรนา ความมั่งคั่ง และรมณียะสิ่งที่นารื่นรมย ที่
เขาบันเทิงกันนัก.
ขาพเจาละสมบัติมิใชนอย ออกบวชดวย
ศรัทธาอยางนี้ ในพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาประกาศ
ดีแลว.
ขอที่ละทิ้งเงินทองเสียแลวกลับมายึดเงินทองนั้น
ไวอีก ไมสมควรแกขาพเจา เพราะขาพเจา
ปรารถนาแตความไมกังวลหวงใย ผูใดละทิ้งเงินทอง
แลวกลับมายืดเงินทองนั้นไวอีก ผูนั้นจะโงหัวขึ้นได
อยางไร ในระหวางบัณฑิตทั้งหลาย เงินและทองไมมี
เพื่อสันติความสงบสําหรับผูนั้น เงินทองนั้นก็ไมสมควรแกสมณเงินทองนั้นก็มิใชอริยทรัพย.
อนึง่ เงินทองนี้ ทําใหเกิดความโลภ ความมัวเมา
ความลุม หลง ความติดดังเครื่องผูก มีภัย มีความ
คับแคนมาก เงินทองนั้น ไมตั้งอยูยั่งยืนเลย.
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นรชนเปนอัน มาก ประมาทมีใจเศราหมองแลว
เพราะเงินทองเทานี้ จึงตองเปนศัตรู ตองวิวาทบาดหมางกันและกัน.
การถูกฆา การถูกจองจํา การตองโทษมีตัดมือ
เปนตน ความเสื่อมเสีย ความเศราโศกพิไรรําพัน
ความพินาศเปนอันมาก ของนรชนที่ตกอยูในกาม
ทั้งทลาย ก็มองเห็นกันอยู.
ทานทั้งหลาย เปนญาติก็เหมือนศัตรู เพราะ
เหตุไร ทานทั้งหลายจึงชักจูงประกอบเรานั้นไวในกาม
ทั้งหลาย จงรูกันเถิดวาเราเห็นภัยในกามทั้งหลายจึง
บวช.
อาสวะทั้งหลายไมใชหมดสิ้นไป เพราะเงินทอง
ดอก กามทั้งหลายเปนอมิตร ผูฆ า เปนศัตรู เปน
ดังลูกศรเสียบไว.
ทานทั้งหลายเปนญาติก็เหมือนศัตรู เพราะ
เหตุไร จึงชักจูงประกอบเรานัน้ ไวในกามทั้งหลาย
จงรูเถิดวาเราบวชศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิแลว.
กอนขาวที่ตองไปยืนที่เรือนทุก ๆ หลัง ไดมา
การเที่ยวขอเขา ผาบังสุกุลจีวรและบริขารที่อาศัยของ
นักบวช อยูไมมีเรือนนี่แลเปนของเหมาะสําหรับเรา.
กามทั้งหลาย ทั้งที่เปนของทิพยและของมนุษย
เหลาทานผูแสวงคุณอันยิงใหญคายเสียแลว ทานนอม
ไปในสถานที่อันเกษม บรรลุสขุ อันไมหวั่นไหวแลว.
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ขาพเจาไมรวมดวยกามทั้งหลาย ซึ่งชวยอะไร
ไมได กามทั้งหลายเปนอมิตร ผูฆ า นําทุกขมา เสมอ
ดวยกองไฟ.
สภาวะนัน่ ไมบริสุทธิ์ มีภัย มีความคับแคน
เปนเสี้ยนหนาม และสภาวะนั่นเปนความหมกมุนเปน
ความไมสม่ําเสมอ ขนาดใหญ เปนเหตุลุมหลง เปน
อุปสรรคที่นาสะพรึงกลัว กามทั้งหลายเปรียบดวยหัว
งูพิษ ทีเ่ หลาปุถุชนคนบอด ทั้งเขลา เพลิดเพลินกัน
นัก.
ความจริง ชนเปนอันมากในโลกติดอยูในเครื่อง
ของคือกาม ไมรูความจริงกันเลย ไมรูจักที่สิ้นสุด
แหงชาติและชรา มนุษยเปนอันมาก เดินทางที่ไป
ทุคติมีกามเปนเหตุ นํามาแตโรคสําหรับตน.
กามทั้งหลาย ทําใหเกิดอมิตรอยางนี้ เปนเครื่อง
แผดเผา เปนเครื่องเศราหมอง เปนเหยื่อของโลก ผูก
สัตวไว มีมรณะเปนเครื่องพันธนาการ.
กามทั้งหลาย ทําใหคนบา ทําใหเพอ ทําให
จิตประมาทพลั้งเผลอ เพราะทําสัตวใหเศราหมอง พึง
เห็นเหมือนลอบทีม่ ารรีบดักไว.
กามทั้งหลาย มีโทษไมสิ้นสุด มีทุกขมาก มี
พิษมาก อรอยนอย ทําเปนสนานรบ มีแตทํากุศลธรรมใหเหือดแหงลง.
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ขาพเจานั้น ละความยอยยับซึ่งมีกามเปนเหตุ
เชนนัน้ แลว ยินดียิ่งนักในพระนิพพานทุกเมื่อ จึง
จักไมกลับมาหาความยอยยับนั้นอีก.
ขาพเจาละสนามรบของกามทั้งหลายแลว จํานง
หวังแตความเยือกเย็น ยินดีในธรรมอันเปนที่สิ้นสังโยชนไมปรารถนาอยู.
ขาพเจาเดินตามทางอริยมรรคมีองค ๘ ซึ่งเปน
ทางตรง ไมเศราโศก ไมมีกิเลสดุจธุลี เปนทางเกษม
ซึ่งเหลาทานผูแสวงคุณอันยิ่งใหญพากันขามมาแลว.
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ทานทั้งหลาย จงดู
ธิดาชางทองผูสวยงาม ซึ่งตั้งอยูในธรรมผูนี้เถิด นาง
เขาถึงธรรมที่ไมหวั่นไหว เขาฌานอยูที่โคนไม.
วันนี้เปนวันที่ ๘ นางมีศรัทธาบวชแลว เปนผู
งามในพระสัทธรรม อันพระอุบลวรรณาชวยแนะนํา
แลว ทรงวิชชา ๓ ละมฤตยูเสียแลว.
ภิกษุณีรูปนี้นั้น เปนไทแกตัว ไมเปนหนี้
อบรมอินทรียแลว สลัดโยคะไดหมดแลว ทํากิจ
เสร็จแลว ไมมีอาสวะ.
ทาวสักกะ เจาแหงหมูสัตว พรอมดวยหมูเทพ
เขาไปหาพระสุภากัมมารธิดาเถรีรูปนั้น ดวยเทวฤทธิ์
แลว ทรงนมัสการอยู.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทหราย สุทฺธวสนา ย ปุเร ธมฺมมสฺสุณึ ความวา เพราะเหตุที่ แตกอน ขาพเจาเปนสาวรุน มีผาสะอาด
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นุงหมผาอันหมดจด ตบแตงกายแลวไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดา. บทวา
ตสฺสา เม อปฺปมตฺตาย สจฺจาภิสมโย อหุ ความวา และเพราะเหตุที่
ขาพเจานั้น พิจารณาทบทวนธรรมดามที่ขาพเจาฟงมาแลว เปนผูไมประมาท
คือมีสติตั้งมั่นแลว อธิษฐานศีล ประกอบเนือง ๆ ซึ่งภาวนา ตราบจนตรัสรู
คือแทงทะลุปรุโปรงซึ่งอริยสัจทั้ง ๔ โดยนัยวา นีท้ ุกขดังนี้เปนตน.
บทวา ตโตห สพฺพถาเมสุ ภุส อรติมชฺฌค ความวา ฉะนั้น
คือเพราะเหตุนั้น ขาพเจาจึงไมถึงความยินดี คือความกระสันอยางยิ่ง คือ
เหลือเกินในกามทั้งหลายแมทุกอยาง คือทั้งของมนุษยทั้งของทิพย เพราะฟง
ธรรมมาในสํานักพระศาสดาแลว และเพราะตรัสรูอริยสัจแลว ขาพเจาเห็น
ภัย คือความมีภัยจําเพาะหนาในสักกายะ คือขันธปญจกที่มีอุปาทาน ดวย
จักษุคือญาณ จึงกระหยิ่มยิ้มยองปรารถนาแตเนกขัมมะ คือบรรพชา เพื่อ.
พระนิพพานอยางเดียว.
บทวา ทาสกมฺมกรานิ จ แปลวา ทาสและกรรมกร คํานี้ทาน
กลาวเปนลิงควิปลาส. บทวา คามเขตฺตานิ ไดแก บานและไรปลูกบุพพัณชาติและอปรัณชาติ และพื้นที่เนื่องดวยบาน. บทวา ผีตานิ ไดแก ความ
มั่งคั่ง. บทวา รมณีเย ไดแก สิ่งที่นา ฟูใจ. บทวา ปโมทิเต ไดแก นี่
เขาบันเทิงใจแลว เชื่อมความวา ละกองโภคสมบัติ. บทวา สาปเตยฺย ได
แก ทรัพยสว นของตนเอง คือของหวงแหนสําหรับทํามณี ทําทอง ทําเงิน
เปนตน. บทวา อนปฺปก ไดแก ใหญ ประกอบความวา ละสมบัติอันใหญ.
บทวา เอว สทฺธาย นิกขฺ มฺม ความวา ขาพเจาละเครือญาติใหญ และ
กองโภคสมบัติใหญ มีประการที่กลาวไว โดยนัยวา หิตฺวานห าติคณ
เปนตน เชื่อวัตถุที่ควรเชื่อคือ กรรม ผลของกรรม และพระรัตนตรัยดวย
ศรัทธา ออกจากเรือนไปบวชในพระสัทธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรง
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ประกาศดีแลว คือในอริยวินัย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกาศไวดวยดี
แลว
ก็แลขอที่ขาพเจาบวชอยางนี้แลวกลับมาหากามทั้งหลายที่ขาพเจาละทิ้ง
เสียแลว ไมสมควรแกขาพเจาเลย. บทวา อากิฺจฺ หิ ปตฺถเย ความวา
เพราะวา ขาพเจาปรารถนาแตความไมกังวล คือ ความไมตองหวงเทานั้น
บทวา โย ชาตรูปรชต เปตฺวา ปุนราคเม ความวา บุคคลใด ละทิ้ง
เงินทอง หรือทรัพยไร ๆ อื่นแลว จะพึงกลับมายึดเอาทรัพยนั้น บุคคลนัน้
จะพึงโงศีรษะไดอยางไรในระหวางบัณฑิตทั้งหลาย.
เพราะวา เงินทอง ยอมไมมีเพื่อสันติความสงบ อธิบายวา ไมมี
เพื่อมรรคญาณ ไมมีเพื่อพระนิพพาน สําหรับบุคคลแมนั้น. บทวา น เอต
สมณสารุปฺป ความวา ทรัพยสมบัตินั้น คือ ของหวงแหนมีเงินทองเปน
ตน หรือการหวงแหนเงินทองเปนตนนั้น ไมสมควรแกสมณะ. จริงอยางนั้น
ทานกลาวไววา เงินทองไมสมควรแกเหลาสมณะศากยบุตรดังนี้เปนตน. บทวา
น เอต อริยธน ความวา ของหวงแหนตามที่กลาวแลวนั้น ไมใชทรัพย
ที่แมสําเร็จดวยอริยธรรม เหมือนอยางอริยทรัพย มีศรัทธาเปนตน เพราะไม
นําความเปนพระอริยะมาให ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา โลภน เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา โลภน ไดแก ที่ทําใหเกิดความโลภ.
บทวา มทน ไดแก นําความมัวเมามาให. บทวา สโมหน ไดแก ทํา
ใหเกิดความลุมหลง. บทวา รชพนฺธน ไดแก เครื่องผูกลาม มีกิเลสดุจ
ละออง คือราคะเปนตน. ทรัพยทชี่ ื่อวา สาสังกะ เพราะเปนไปกับความนา
รังเกียจ เพราะทรัพยนี้เขาหวงแหนนํามาแตความนารังเกียจ อธิบายวา นํา
มาแตความนารังเกียจ แตที่ใดที่หนึ่งแกผูที่หวงแหนทรัพย. บทวา พหุ
อายาส ไดแก ยุงยากมาก โดยตองจัดแจงตองรักษาเปนตน. บทวา นตฺถิ
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เจตฺถ ธุว ิติ ความวา ความยั่งยืนและความมั่นคงในทรัพยนั้น ไมมีเลย
มีแตหวั่นไหว ไมมั่นคงเทานั้น.
บทวา เอตฺตาวตา ปมตฺตา จ สงฺกิลิฏมนา นรา ความวา
นรชนทั้งหลาย ยินดีแลว คือเกิดความยินดีในทรัพยนั้น ชื่อวาประมาทแลว
เพราะอยูปราศจากสติในกุศลธรรม ๑๐ เปนผูมีใจเศราหมอง คือชื่อวาเปนผูมี
จิตเศราหมองดวยสังกิเลสมีโลภะเปนตน เพราะฉะนั้น บทวา อฺมฺมฺหิ พฺยารุทฺธา ปุถู กุพพฺนฺติ เมธค จึงมีความวา สัตวเปนอันมาก
คือมารดากับบุตร ก็เปนศัตรูกันและกัน อยางนี้คือ โดยที่สดุ มารดากับบุตร
บาง บุตรกับมารดาบาง ยอมกระทําความบาดหมางทะเลาะกัน ดวยเหตุนั้น
พระผูมีพระภาคเจา จึงตรัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย อีกขอหนึ่ง มารดาวิวาท
กับบุตรบาง บุตรวิวาทกับมารดาบาง มีกามเปนเหตุ มีกามเปนตนเรื่อง
มีกามเปนอธิกรณ ฯลฯ ดังนี้เปนตน
บทวา วโธ ไดแก ทําใหตาย. บทวา พนฺโธ ไดแก จองจํามี
จองจําดวยโซเปนตน. บทวา ปริเกฺลโส ไดแก ทําใหรางกายบกพรองมี
ตัดมือเปนตน. บทวา ชานิ ไดแก เสื่อมทรัพยและเสื่อมบริวาร. บทวา
โสกปริทฺทโว ไดแก เศราโศกและพิไรรําพัน. บทวา อธิปนฺนาน ไดแก
ถูกครอบงํา. บทวา ทิสสฺ เต พิยสน พหุ ไดแก ความยอยยับความ
พินาศ เปนอันมาก คือมากอยาง ตางโดยการฆาการจองจําเปนตนตนตามที่กลาว
มาแลว และความเสียใจความคับแคนใจเปนตน และที่เปนไปในปจจุบันและ
เปนไปในภายหนา ในกามทั้งหลาย เห็นกันไดทั้งนั้น.
บทวา ต ม าตี อมิตฺตาว กึ โว กาเมสุ ยฺุชถ ความวา
ทานทั้งหลาย ถึงเปนเครือญาติกัน ก็เปนเหมือนอมิตรที่ไมปรารถนาดี เพราะ
อะไร เพราะเหตุอะไร จึงชักจูงประกอบขาพเจา ผูซึ่งเปนเหมือนผูคลายกําหนัด
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ในกามทั้งหลายแลวมาไวในกามทั้งหลาย. บทวา ชานาถ ม ปพฺพชิต
กาเมสุ ภยทสฺสินึ ความวา ทานทั้งหลายจงตามรับรูวา ขาพเจาเปนผูเห็น
ภัยในกามทั้งหลายจึงบวช. อธิบายวา เหตุเพียงเทานี้ ทําไมทานทั้งหลายจึง
ไมยอมรับรู.
บทวา น หิรฺสุวณฺเณน ปริกฺขียนฺติ อาสวา ความวา
อาสวะทั้งหลาย มีกามาสวะเปนตน ไมหมดสิ้นไป ดวยเงินดวยทอง ที่แท
กลับกําเริบ ดวยเงินทองเหลานั้นทีเดียว. ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาว
วา กามทั้งหลาย เปนอมิตรผูฆา เปนศัตรู เปนดั่งลูกศรเสียบไว เนื้อความ
ของคํานั้น มีวา ความจริง กามทั้งหลาย ชื่อวาเปนอมิตร เพราะไมมีไมตรี
เหตุนํามาแตสิ่งที่ไมเปนประโยชนเกือ้ กูล ชื่อวาผูฆา เพราะเปนเสมือน
เพชฌฆาตเงื้อดาบ เหตุเปนตนเหตุแหงความตาย ชื่อวาเปนศัตรู เพราะเปน
เสมือนศัตรูผูผูกเวร เหตุติดตามนํามาแตความพินาศ ชื่อวาเปนดังลูกศรเสียบ
ไว เพราะลูกศรทั้งหลายมีราคะเปนตนเสียบติดไว.
บทวา มุณฺฑ ไดแก โกนผม ชื่อวาหมสังฆาฏิเพราะเก็บเศษผา
ทั้งหลายในที่นั้น ๆ มาปะติดปะตอ ทําจีวรหม. บทวา อุตตฺ ิฏปณฺโฑ
ไดแก กอนขาวที่ไปยืนใกลเรือนทุกหลัง ที่เปดประตูไวไดมา. บทวา อฺุโฉ
ไดแก การเที่ยวขอเขาเพื่อกอนขาวนั้น. บทวา อนาคารูปนิสฺสโย ไดแก
บริขารนักบวช อันเปนที่อาศัย เพราะผูบวชไมมีเรือน จําตองเขาไปอาศัย
นักบวชทั้งหลาย อาศัยบริขารนั้นเปนอยู. บทวา วนฺตา ไดแก ละทิ้งแลว.
บทวา มเหสีหิ ไดแก ทานผูแสวงคุณยิ่งใหญ มีพระพุทธเจาเปนตน.
บทวา เขมฏาเน ไดแก ในพระนิพพาน อันเปนที่ไมมีอุปทวะจากโยคะ
ทั้งหลายมีกามโยคะเปนตน. บทวา เต ไดแก ทานผูแสวงคุณยิ่งใหญ. บทวา
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อจล สุข ไดแก บรรลุสขุ ในพระนิพพาน อธิบายวา เพราะเหตุที่ทานผู
แสวงคุณยิ่งใหญ มีพระพุทธเจาเปนตน ทรงคายกามเสียแลว จึงทรงบรรลุ
นิพพานสุข ฉะนั้น ผูปรารถนานิพพานสุขนั้น จึงควรสละกามทั้งหลายเสีย.
บทวา มาห กาเมหิ สงฺคจฺฉึ ความวา ขาพระองคไมพึง
สมาคมกับกามทั้งหลายไมวาในกาลไร ๆ ถาจะถามวาเพราะเหตุไร พระเถรี
จึงกลาววา เยสุ ตาณ น วิชฺชติ ความวา บรรดาบทเหลานั้น บทวา
เยสุ ตาณ น วิชฺชติ ความวา บรรดากามทั้งหลายเหลาใด ที่ถูกตรวจ
สอบอยู แมในกามสักอยางหนึ่ง ก็ชวยตอตานความพินาศไมได กามทั้งหลาย
ชื่อวา เสมอดวยกองไฟ เพราะอรรถวาเผาใหรอนขนานใหญ ชื่อวา ทุกข
เพราะอรรถวา ทนไดยาก.
ก็สภาวะที่ขึ้นชื่อวากาม ชื่อวาไมบริสุทธิ์มีภัย เพราะนํามาแตความ
พินาศอยางกวางขวางที่ไมรู ชื่อวามีความคับแคน เพราะทําความคับแคน
แหงจิต ชื่อวาเปนเสี้ยนหนาม เพราะแทงเอาได. บทวา เคโธ สุวิสโม
เจโส ความวา ชื่อวาหมกมุน เพราะมีความหมกมุนเปนเหตุ สภาวะนี้
แสนจะไมสม่ําเสมอ คือความกังวลอยางมาก ชือ่ วาใหญ เพราะอรรถวากาว
ลวงไดแสนยาก ชื่อวาเปนทางแหงความลุมหลง เพราะเปนเหตุถึงความสยบ.
บทวา อุปสคฺโค ภีมรูโป ความวา ชื่อวา มีสภาวะนาสะพรึงกลัว ดุจ
อุปสรรคมาแตเทวดา ชือ่ วา ใหญ เพราะนําทุกขมีความพินาศเปนตนมาให
กามทั้งหลายชื่อวา เปรียบดวยหัวงูพิษ เพราะอรรถวาเปนภัยเฉพาะหนา.
บทวา กามสสคฺคสตฺตา ไดแก ผูติด ผูของดวยเปอกตม กลาวคือ
กาม.
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บทวา ทุคฺคติมน มคฺค ไดแก ทางที่พาไปอบายมีนรกเปนตน.
บทวา กามเหตุก ไดแก การบริโภคกามเปนเหตุ. บทวา พหุ ไดแกมาก
อยาง โดยประเภทแหงกรรมมีปาณาติบาตเปนตน. บทวา โรคมาวห ไดแก
นํามาซึ่งทุกข ตางโดยทุกขในปจจุบันเปนตน ที่นับวาโรค เพราะอรรถวา
เสียดแทง.
บทวา เอว ไดแก โดยประการที่กลาวมาแลววา อมิตฺตา วธกา
เปนตน. บทวา อมิตฺตชนนา ไดแก ใหเกิดความเปนอมิตร. บทวา ตาปนา
ไดแก ใหเดือดรอน อธิบายวา เปนที่ตั้งแหงความเดือดรอน. บทวา
สงฺกิเลสิกา ไดแก นํามาซึ่งสังกิเลสความเศราหมอง. บทวา โลกามิสา
ไดแก เปนอามิส เหยื่อในโลก. บทวา พนฺธนิยา ไดแกพึงถูกผูกดวยสังโยชน
ซึ่งเปนเครื่องผูก อธิบายวา อันสังโยชนประกอบไว. บทวา มรณพนฺธนา
ไดแก มรณะผูกไว เพราะเหตุที่เปนไปและเพราะมรณะ เหตุเปนเครื่องหมาย
แหงการบังเกิดในภพเปนตน.
บทวา อุมฺมาทนา ไดแก กามทั้งหลายกระทําใหเปนบาเพราะความ
เศราโศกโดยความพลัดพรากกัน เพราะกามมีความแปรปรวนเปนธรรมดา
หรือนําความมัวเมายิ่งขึ้นโดยเพิ่มทวี. บทวา อุลฺลปนา ไดแก การบนเพอ
สูงขึ้นๆ วา โอ ! สุขจริง โอ ! สุขจริง. บาลีวา อุลโฺ ลลนา ก็มี ความวา
พร่ําเพอรําพันถึงสัตวทั้งหลาย เพราะอามิสเปนเหตุ เหมือนสุนัขกระดิกหาง
เพราะกอนขาว คือทําใหไมรูสึกถึงความเสื่อม. บทวา จิตฺตปฺปมาทิโน
ไดแก มีปกติย่ํายีจิต ทั้งในปจจุบัน ทั้งในอนาคต โดยการกอความเรารอน
เปนตน บาลีวา จิตฺตปฺปนทฺทิโน ก็มี ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. สวน
อาจารยพวกใดกลาววา จิตฺตปฺปมาทิโน เนื้อความของอาจารยพวกนั้นก็วา
นํามาซึ่งความประมาทแหงจิต. บทวา สงฺกิเลสาย ไดแก เพื่อความพินาศ
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เพื่อความเบียดเบียน หรือเพื่อใหเดือดรอน. บทวา ขิปฺป มาเรน โอฑฺฑิต
ความวา ขึน้ ชื่อวา กามเหลานี้ บัณฑิตพึงเห็นวาเหมือนลอบที่มารดักไว
เพราะนํามาแตความพินาศแกสัตวทั้งหลาย.
บทวา อนนฺตาทีนวา ไดแก มีอาทีนพโทษไมมีที่สิ้นสุด คือมีโทษ
มาก โดยนัยที่กลาวไวในที่นี้วา โลภน มทนฺเจต เงินทองนั้นทําใหเกิด
ความโลภ ความมัวเมา ดังนี้เปนตน และในสูตรทั้งหลายมีทุกขักขันธสูตร
เปนตนวา ความหนาวเปนเบื้องหนา ความรอนเปนเบื้องหนา ดังนี้เปนตน.
บทวา พหุทุกฺขา ไดแก ติดตามทุกขหลายอยาง มีทุกขในอบายเปนตน.
บทวา มหาวิสา ไดแก เสมือนมหาพิษที่รายกาจเปนตนเพราะมีผลเผ็ดรอน.
บทวา อปฺปสฺสาทา ไดแก อรอยนอย เหมือนหยาดน้ําผึ้งที่ไหลตามคมมีด.
บทวา รณฺการา ไดแก ทําความกําหนัดนักเปนตนใหเพิ่มทวี. บทวา
สุกฺกปกฺขวิโสสนา ไดแก ทําความพินาศแกสวนแหงธรรมฝายไมมีโทษ
ใหสัตวทั้งหลาย.
บทวา สาห ตัดบทเปน สา อห ความวา ขาพเจานั้นฟงธรรม
ในสํานักพระศาสดา โดยนัยที่กลาวไวแลวแตหนหลัง ไดศรัทธาแลว ละ
สมบัติออกบวช. บทวา เอตาทิส ไดแก เห็นปานนั้น คือมีประการดังกลาว
มาแลว. บทวา หิตฺวา ไดแก ละสมบัตินั้น อธิบายวา เพราะเหตุตามที่กลาว
มาแลว. บทวา น ต ปจฺจาคมิสฺสามิ ความวา ขาพเจาจักไมกลับมา
บริโภคสมบัตินั้น คือกามทั้งหลายที่ขาพเจาคายมากอนแลวอีก. บทวา นิพฺพานาภิรตา สทา ประกอบความวา เพราะเหตุที่ขาพเจายินดียิ่งแลวใน
พระนิพพานมาตลอดกาล นับตั้งแตเวลาที่บวชแลว ฉะนั้น ขาพเจาจักไม
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กลับมาหาสมบัติกามนั้นอีก. บทวา รณ ตริตฺวา กามาน ความวา ขาม
สนามรบของกามทั้งหลาย และทําสนามรบนั้น ใหเปนอันประหารดวยพระอริยมรรค อันเปนกิจที่ขาพเจาพึงทํา. บทวา สีติภาวาภิกงฺขินี ไดแก
จํานงหวังพระอรหัต ทีน่ ับวาเปนภาวะเยือกเย็น เพราะระงับความกระวน
กระวายและความเรารอนของกิเลสไดหมด. บทวา รตา สโยชนกฺขเย
ไดแก ยินดียิ่งนักในพระนิพพาน อันเปนธรรมที่สิ้นไปแหงสังโยชนทุกอยาง.
บทวา เยน ติณฺณา มเหสิโน ความวา เหลาทานผูแสวงคุณอัน
ยิ่งใหญมีพระพุทธเจาเปนตน พากันขามโอฆะใหญคือสังสารวัฏดวยอริยมรรค
ใด แมขาพเจาก็จะเดินตามมรรคที่ทานเดินไปแลวนั้น บรรลุตามดวยการปฏิบัติ
ศีลเปนตน.
บทวา ธมฺมฏ ไดแกตั้งอยูในธรรมคืออริยผล. บทวา อเนช
ไดแก ผลอันเลิศ ที่ไดชอื่ วา อเนชะ เพราะระงับความหวั่นไหวไดแลว. บทวา
อุปสมฺปชฺช ไดแก สําเร็จผลแลว คือบรรลุดวยการบรรลุอรหัตมรรค. บทวา
ฌายติ ไดแก เขาไปเพงผลฌานนั้นนั่นแล.
บทวา อชฺชฏมี ปพฺพชิตา ความวา นางเปนผูบวชแลว คือ
นับตั้งแตวันที่นางบวชแลว วันนี้ก็นบั เปนวันที่ ๘. อธิบายวา นางบวชแลวได
๘ ราตรี นับตั้งแตวันที่ลวงมาแลวนี้. บทวา สทฺธา ไดแกถงึ พรอมดวย
ศรัทธา. บทวา สทฺธมฺมโสภณา ไดแก งามเพราะบรรลุพระสัทธรรม.
บทวา ภุชิสฺสา ไดแก ชื่อวาเปนไทแกตัว เพราะละกิเลสทั้งหลาย
ที่เปนเสมือนความเปนทาส ชื่อวาไมมีหนี้ เพราะปราศจากหนี้มีกามฉันทะ
เปนตน.
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เลากันวา พระเถรีบวชแลวในวันที่ ๘ ก็บรรลุพระอรหัต นั่งเขาผล
สมาบัติที่โคนไมตนหนึ่ง พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงแสดงแกภิกษุณีทั้งหลาย
แลวทรงสรรเสริญ จึงตรัสพระคาถา ๓ พระคาถาเหลานี้.
ครั้งนั้น ทาวสักกะจอมทวยเทพทรงเห็นเรื่องนั้นดวยจักษุทิพยแลว
ทรงดําริวา เพราะเหตุที่พระเถรีรูปนี้ พระศาสดาทรงสรรเสริญอยางนี้ ฉะนั้น
จําเราและทวยเทพควรเขาไปหา ดังนี้แลว ทันใดนั้นเอง ก็เสด็จเขาไปหา
พรอมดวยทวยเทพชั้นดาวดึงส ทรงอภิวาทแลว ประคองอัญชลีประทับยืนอยู.
หมายเอาเรื่องนั้น ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงกลาววา
ทาวสักกะเจาแหงหมูสัตว พรอมดวย หมูเทพ
เสด็จเขาไปหาพระเถรี ธิดาชางทองผูสวยงามรูปนั้น
ดวยเทวฤทธิ์ทรงนมัสการอยู ดังนี้.
ในคาถานั้น ความวา ทาวสักกะเทวราชทรงไดพระนามวา ภูตปติ
เพราะวิเคราะหวา ทรงเปนเจาเปนใหญแหงเหลาสัตวที่เกิดในกามภพทั้ง ๓
เสด็จเขาไปหาพระสุภากัมมารธีตุเถรีรูปนั้น พรอมกับหมูเทพดวยฤทธิ์ของพระองค ทรงนมัสการ คือทรงไหวดวยเบญจางคประดิษฐ.
จบ อรรถกถาสุภากัมมารธีตุเถรีคาถา
จบ อรรถกถาวีสตินิบาต
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เถรีคาถา ติงสนิบาต
สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา
[๔๗๒] พระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี ไดกลาวคาถาที่ตนกับชาย
นักเลงหญิงกลาวโตตอบกันเปนอุทานคาถาวา
พระสุภาเถรีไดเปลงคาถาเหลานั้นวา
ชายนักเลงหญิงยืนกั้นขวางพระสุภาภิกษุ ซึ่ง
กําลังเดินไปชีวกัมพวันวิหาร ที่นารื่นรมย พระสุภา
ภิกษุณไี ดพูดกะชายผูนั้นวา
ทานบุตรชางทอง ขาพเจาทําผิดอะไรตอทาน
จึงมายืนกั้นขวางขาพเจาไว ดูกอนอาวุโส ชายไม
ควรถูกตองหญิงนักบวช.
เหตุไร ทานจึงยืนกั้นขาพเจา ผูมบี ทอันบริสุทธิ์
ดวยสิกขาที่พระสุคตทรงแสดงไวในสัตถุศาสนาของ
ขาพเจาที่ควรเคารพ ผูไมมีกิเลสดังเนิน เหตุไร ทาน
ผูมีจิตขุนมัว จึงยืนกั้นเราผูไมมีจิตขุนมัว เหตุไร ทาน
ผูมีจักมีราคะ จึงยืนกั้นเราผูปราศจากราคะ ผูไมมี
กิเลสดังเนิน ผูใจหลุดพนแลว ในขันธทั้งปวง.
ชายนักเลงหญิงกลาววา
แมนางยังสาว สวยไมทรามเลย บรรพชาจักทํา
อะไรแกแมนางได โปรดทิ้งผากาสยะเสีย มาสิ เรา
มารวมอภิรมยกัน ในปาที่มีดอกไมบานงามเถิด.
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ตนไมทั้งหลาย เกิดขึน้ ดวยเกสรดอกไมโชยกลิ่น
หอมตลบไปทั่วปา ฤดูตนวสันตนาสบาย เรามา
รวมอภิรมยกัน ในปาที่มีดอกไมบานงามเถิด.
ตนไมทั้งหลาย ยอดออกดอกบานแลว ตองลม
ไหวระริก ดังจะมีเสียงครวญ แมนางจักมีความยินดี
อะไร ผิวา แมนางจักเขาปาเพียงผูเดียว.
ปาใหญ หมูสัตวรายอาศัยอยู คลาคล่ําดวยชาง
พลายตกมันและชางพัง ไมมีผูคน นาสะพรึงกลัว แม
นางไมมีเพื่อน ยังปรารถนาจะเขาไปหรือ.
แมนางผูงามไมมีใครเปรียบเอย แมนางทองเที่ยว
ไป เหมือนตุกตา ที่ชางสรางดวยทอง แมนางตามใจ
ขา ก็จะงดงามดวยผาสวย ที่เนื้อเกลี้ยงเกลาละเอียด
ของแควนกาสี ดังเทพนารีในสวนจิตรลดา เชียวละ.
แมนางผูมดี วงตาโศกดังกินนรีเอย ขาจะยอมอยู
ใตอํานาจแมนาง ถาเราจะอยูรวมกันในกลางปา เพราะ
สัตวทนี่ ารักกวาแมนางของขาไมมีเลย.
ถาแมนางเชื่อขา ก็จะมีความสุข มาสิ มาครอง
เรือนกัน แมนางจะอยูบนปราสาทที่ปราศจากลมพาน
หญิงทัง้ หลายจะคอยปรนนิบัติแมนาง แมนางจะนุงหม
ผาเนื้อละเอียดของแควนกาสี สวมมาลัยลูบไลประเทืองผิว ขาจะทําอาภรณเครื่องประดับตาง ๆ มากชนิด
ที่เปนทอง แกวมณีและมุกดา แกแมนาง.
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เชิญขึ้นที่นอนไหมมีคามาก สวยงาม ปูดวยผา
โกเชาวยาว ออนนุม ดังสําลี คลุมดวยผาที่ซักธุลี
สะลาดแลว ตกแตงดวยจันทนแกนหอม.
ดอกอุบลโผลพนน้ํา มิมมี นุษยเชยชมแลว ฉัน
ใด แมนางก็เปนพรหมจาร ฉันนั้น เมือ่ สวนแหง
เรือนรางของแมนาง ยังไมมใี ครเชยชม ก็จะชรารวง
โรยไปเสียเปลา ๆ.
พระสุภาเถรีถามวา
ในรางที่มีอันจะตองแตกสลายเปนธรรมดา ซึ่ง
เต็มดวยซากศพ รังแตจะรกปาชานี้ อะไรที่ทานเขาใจ
วาเปนสาระ เพราะเห็นสิ่งใด จึงเกิดติดใจขึ้นมา
ขอทานโปรดบอกสิ่งนั้นมาสิ.
ชายนักเลงหญิงตอบวา
เพราะเห็นดวงตาของแมนาง ประดุจดวงตาของ
ลูกเนื้อทราย ประดุจดวงตาของกินนรีในระหวางเขา
ฤดีรักของขาก็ยังกําเริบ.
เพราะเห็นดวงตา อุปมาดังยอดดอกอุบลและ
ดวงหนาพิมลดังรูปทองของแมนาง ความใครความ
ปรารถนาของขาก็ยงิ่ กําเริบ.
แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย แมขาจะไป
ไกลแสนไกล ก็จะยังคงรําลุกถึงดวงตาอันบริสุทธิ์ ที่
มีขนตายาวงอน เพราะวา อะไร ๆ ที่นารักกวาดวงตา
ของแมนาง สําหรับขา ไมมีเลย.
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พระสุภาเถรีกลาววา
ทานมาตองการขาพเจาผูเปนบุตรของพระพุทธเจา
ก็ชื่อวา ทานปรารถนาจะไปเดินตามทางที่มิใชทาง
ชื่อวา แสวงหาดวงจันทรเอามาเปนของเลน ชื่อวา
ตองการจะกระโดดขึ้นเขาพระสิเนรุ.
เพราะวาในโลกพรอมทั้งเทวโลก บัดนี้ ขาพเจา
ไมมีอารมณ ที่มรี าคะความกําหนัดเลย ขาพเจา
ไมรูดอกวา ราคะนั้นเปนเชนไร เพราะราคะนั้น
ขาพเจากําจัดเสียแลว พรอมทัง้ ราก ดวยอริยมรรค.
ราคะนั้น ขาพเจายกออกแลว เหมือนเอาเชื้อไฟออกจากหลุมถานไฟ เหมือนเอาภาชนะใสยาพิษ
ออกจากไฟ ขาพเจาไมรูดอกวา ราคะนั้น เปนเชนไร
เพราะราคะนั้น ขาพเจากําจัดเสียแลว พรอมทั้งราก
ดวยอริยมรรค.
หญิงผูใด ไมพิจารณาปญจขันธ หรือไมเขาเฝา
พระศาสดา ขอทานโปรดประเลาประโลมหญิงเชนนั้น
เถิด ทานนั้นจะตองเดือดรอน เพราะสุภาภิกษุณี ซึ่ง
รูตามความจริงผูนี้.
เพราะวา สติของขาพเจามั่นคงไมวาในการดา
และการไหว และในสุขและทุกข เพราะรูว าสังขตสังขารที่ปจจัยปรุงแตงเปนอสุภะไมงาม ใจขาพเจาจึง
ไมติดอยูในอารมณทั้งปวงเลยทีเดียว.
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ขาพเจานั้น เปนสาวิกาของพระสุคต ดําเนินไป
ดวยยาน คือมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ถอนกิเลส
ดุจลูกศรเสียแลว ไมมีอาสวะ ยินดีอยูแตในเรือนวาง.
รูปเขียน ที่ชางบรรจงเขียนไวสวยงาม หรือรูป
ไม รูปใบลาน ที่เขาผูกดวยดาย และติดไวดวยตะปู
ทําทารําตาง ๆ ขาพเจาเห็นมาแลวเมื่อรูปนั้นถูกรื้อออก
ปลดดายและตะปูออก ก็บกพรอง [ไมเปนรูป] กระจัด
กระจายออกเปนชิ้น ๆ ก็ไมพงึ ไดสภาพที่ชื่อวารูป
บุคคลจะพึงตั้งใจไวในรูปนั้นไปทําไม.
รางกายนี้ ก็เปรียบดวยรูปนั้น เวนจากธรรม
เหลานัน้ เสีย ก็เปนไปไมได แมรางกาย เวนจาก
ธรรมทั้งหลายเสียก็เปนไปไมได บุคคลจะพึงตั้งใจไว
ในรูปนัน้ ไปทําไม.
บุคคลพึงดูรูปจิตรกรรม ทีจ่ ิตรกรระบายดวย
หรดาล ทําไวที่ฝาผนัง ในจิตรกรรมนั้น ทานก็ยัง
เห็นวิปริต สัญญาความสําคัญวามนุษย ไรประโยชน
จริง ๆ.
ดูกอนคนตาบอด ทานยังจะเขาไปใกลรางที่วาง
เปลา เหมือนพะยับแดดที่ปรากฏตอหนา โดยอาการ
ลวง เหมือนตนไมทองในความฝน เหมือนรูปของ
มายากล ที่นักเลนกลแสดงกลางฝูงชนวาเปนของจริง.
ฟองที่อยูกลางดวงตา มีน้ําตา มีมูลตา เกิดที่
ดวงตานั้น สวนของดวงตาตาง ๆ ก็มารวมกัน เหมือน
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กอนครัง่ ที่วางอยูในโพรงไม พระสุภาเถรี ผูมี
ดวงตางาม มีใจไมของไมติดในดวงตานั้น ก็ควัก
ดวงตาออกจากเขาตา สงมอบใหชายนักเลงหญิงผูนั้น
ทันที พรอมกับกลาววา เชิญนําดวงตานั้นไปเถิด
ขาพเจาใหทาน.
ในทันใดนั้นเอง ความรานรักในดวงตานั้น ของ
ชายนักเลงหญิงนั้น ก็หายไป เขาขอขมาพระเถรี
ดวยคําวา
ขาแตแมนางผูเปนพรหมจารี ขอความสวัสดี
พึงมีแกแมนางเถิด ความประพฤติอนาจารเชนนี้ จัก
ไมมีตอไปอีกละ.
พระสุภาเถรีกลาววา
ทานกระทบกระทั่งชนเชนขาพเจา ก็เหมือนกอด
กองไฟที่ลุกโชน เหมือนจับงูพษิ ราย ความสวัสดีก็
คงมีแกทานบางดอก ขาพเจารับขมาทาน.
พระสุภาภิกษุณนี ั้น พนจากชายนักเลยหญิงนั้น
แลว ไปสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ พอเห็นพระ
บุณยลักษณของพระพุทธเจาผูประเสริฐ จักษุก็กลับ
เปนปกติเหมือนอยางเดิม.
จบ สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา
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เถรีคาถา ติงสนิบาต
อรรถกถาสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา
ในติงสนิบาต คาถาวา ชีวกมฺพวน รมฺม เปนตน เปนคาถา
ของพระสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี มีวินจิ ฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน มาในภพนั้น ๆ อบรมกุศลมลเพิ่ม
พูนสัมภารธรรมเครื่องปรุงแตงวิโมกขมาโดยลําดับ มีญาณแกกลา มาใน
พุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล ในกรุงราชคฤห
มีนามวาสุภา.
เลากันมาวา นางมีสวนแหงเรือนรางประกอบดวยผิวพรรณดั่งทอง
เพราะฉะนั้น นางจึงมีนามคลอยตามไป ดวยวา สุภา แปลวา งาม ขณะ
พระศาสดาเสด็จเขาไปกรุงราชคฤห นางก็ไดศรัทธาเปนอุบาสิกา ตอมา เกิด
ความสังเวชในสังสารวัฏ เห็นโทษในกามทั้งหลาย และกําหนดเอาเนกขัมมะ
การบวชเปนทางเกษม บวชในสํานักพระนางปชาบดีโคตมี บําเพ็ญวิปสสนา
๒-๓ วันเทานั้น ก็ดํารงอยูในพระอนาคามิผล.
ตอมา วันหนึ่ง ชายนักเลงหญิงคนหนึ่ง เปนชาวกรุงราชคฤห
เปนหนุมแรกรุน เห็นพระเถรีกําลังเดินไปเพื่อพักกลางวันที่ชีวกัมพวันวิหาร
เกิดจิตปฏิพัทธขึ้นมา ก็ยืนกั้นขวางทางไว กลาวเชิญชวนดวยกามารมณ
พระเถรีเมื่อจะประกาศโทษของกามทั้งหลาย และอัธยาศัยในเนกขัมมะการบวช
ของตนดวยประการตาง ๆ จึงกลาวธรรมแกชายผูนั้น ชายผูน ั้นแมฟงธรรมกถาแลวก็ไมยอมถอย ยังติดตามอยูนั่นแหละ พระเถรีเห็นเขาไมอยูในถอยคํา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 440

ของตน และยังชื่นชอบที่ลูกตา ก็กลาววา เอาเถิด ทานคงชอบลูกตา แลว
ก็ควักลูกตาขางหนึ่งของตนมอบใหเขา. ลําดับนัน้ ชายผูนั้น ก็สะดุงเกิดสลด
ใจ สิ้นรานรักในพระเถรีนั้น ขอขมาพระเถรีแลวก็หลีกไป. พระเถรีก็ไป
สํานักพระศาสดา พรอมกับที่พบพระศาสดานั้นแหละ ตาของพระเถรีก็กลับ
เปนปกติดังเดิม. ลําดับนัน้ พระเถรียนื อยู ถูกปติที่ดําเนินไปในพระพุทธคุณ
สัมผัสไมขาดสาย พระศาสดาทรงทราบอาจาระทางจิตของพระเถรี ทรง
แสดงธรรม ตรัสบอกกรรมฐานเพื่ออรหัตมรรค พระเถรีขมปติไดแลว
ทันใดนั้นเอง เจริญวิปสสนา ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔.
ครั้น บรรลุพระอรหัตแลว อยูดวยผลสุขและนิพพานสุข พิจารณาทบทวนขอ
ปฏิบัติของตน ก็กลาวคาถาที่ตนกับชายนักเลงหญิงนั้นกลาวแลว เปนอุทาน
พระสุภาเถรีไดเปลงคาถาเหลานี้วา
ชายนักเลงหญิงกั้นขวางพระสุภาภิกษุ ซึ่งกําลัง
เดินไปชีวกัมพวันวิหารที่นารื่นรมย พระสุภาภิกษุณีได
พูดกะชายผูนั้นวา
ทานบุตรชางทอง ขาพเจาทําผิดอะไรตอทาน
ทานจึงมายืนกั้นขวางขาพเจาไว ชายไมควรถูกตอง
หญิงนักบวช.
เหตุไร ทานจึงยืนกั้นขาพเจา ผูม ีบทอันบริสุทธิ์
ดวยสิกขาที่พระสุคตทรงแสดงไวในสัตถุศาสนาของ
ขาพเจาที่ควรเคารพ ผูไมมีกิเลสดังเนิน เหตุไร ทาน
ผูมีจิตขุนมัว จึงยืนกั้นขาพเจาผูไมมีจิตขุนมัว ทานผูมี
จิตมีราคะ จึงยืนกัน้ ขาพเจาผูปราศจากราคะ ผูไมมี
กิเลสดังเนิน ผูมใี จหลุดพนแลวในขันธทั้งปวง.
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ชายนักเลงหญิงกลาววา
แมนางยังสาวสวยไมทรามเลย บรรพชาจักทํา
อะไรแกแมนางได โปรดทิ้งผากาสายะเสีย มาสิ เรา
มารวมอภิรมยกันในปาที่มีดอกไมบานงามเถิด.
ตนไมทั้งหลาย เกิดขึ้นดวยเกสรดวกไม โชย
กลิ่นหอมไปทั่วปา ฤดูตนวสันตนาสบาย มาสิ เรา
มารวมอภิรมยกันในปาที่มีดอกไมบานงามเถิด.
ตนไมทั้งหลาย ยอดออกดอกบานแลว ตองลม
ไหว ระริก ดังจะมีเสียงครวญ แมนางจักมีความ
ยินดีอะไรกัน ผิวา แมนางจักเขาปาเพียงผูเดียว.
ปาใหญ หมูสตั วรายอาศัยอยู คลาคล่าํ ดวย
ชางพลายตกมันและชางพัง ไมมีผูคน นาสะพรึงกลัว
แมนางไมมีเพื่อน ยังปรารถนาจะเขาไปหรือ.
แมนางผูงามไมมีใครเปรียบเอย แมนางทองเที่ยวไปเหมือนตุกตา ที่ชางสรางดวยทอง แมนาง
ตามใจขา ก็จะงดงามดวยผาสวย ที่เนื้อเกลี้ยงเกลา
ละเอียดของแควนกาสี ดังเทพนารีในสวนจิตรลดา
[สวรรคดาวดึงส] เชียวละ
แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย ขาจะยอมอยู
ใตอํานาจแมนาง ถาเราจะอยูรวมกันในกลางปา
เพราะสัตวที่นารักกวาแมนางของขาไมมีเลย.
ถาแนนางเชื่อขา แมนางก็จะมีความสุข มาสิ
มาครองเรือนกัน แมนางจะอยูบนปราสาทที่ปราศ
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จากลมพาน หญิงทั้งทลายจะคอยปรนนิบัติแมนาง
แมนางจะนุงหมผาเนื้อละเอียดของแควนกาสี สวม
มาลัยลูบไลประเทืองผิว ขาจะทําอาภรณเครื่องประดับ
ตาง ๆ มากชนิด ที่เปนทองแกวมณีและมุกดาแกแม
นาง.
เชิญขึ้นที่นอนไหมมีคามาก สวยงาม ปูดวยผา
โกเชาวขนยาว ออนนุมดังสําลี คลุมดวยผาที่ซักธุลี
สะอาดแลว ตกแตงดวยจันทนแกนหอม.
ดอกอุบล โผลพนน้ํา มิมมี นุษยเชยชมแลว
ฉันใด แมนางก็เปนพรหมขารีฉนั นั้น เมื่อสวนแหง
เรือนรางของแมนาง ยังไมมีใครเชยชม ก็จะชรารวง
โรยไปเสียเปลา ๆ.
พระสุภาเถรีถามวา
ในรางที่มีอันจะตองแตกสลายเปนธรรมดา ซึ่ง
เต็มดวยซากศพ รังแตจะรกปาชานี้ อะไรที่ทานเขา
ใจวาเปนสาระ เพราะเห็นสิ่งใด จึงเกิดติดใจขึ้นมา
ขอทานโปรดบอกสิ่งนั้นมาสิ.
ชายนักเลงหญิงตอบวา
เพราะเห็นดวงตาของแมนาง ประดุจดวงตาลูก
เนื้อทราย ประดุจดวงตากินนรีในระหวางเขา ฤดี
รานรักของขาก็ยิ่งกําเริบ.
เพราะเห็นดวงตา อุปมาดังยอดดอกอุบล และ
ดวงหนาพิมลดังรูปทองของแมนาง ความใครความ
ปรารถนาของขาก็ยงิ่ กําเริบ.
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แมนางผูมีดวงตาโศกดังกินนรีเอย แมขาจะไป
ไกลแสนไกล ก็จะยังคงรําลึกถึงดวงตาอันบริสุทธิ์
ที่มีขนตายาวงอน เพราะวาอะไร ๆ ที่นารักกวาดวงตา
ของแมนาง สําหรับขาไมมีเลย.
พระสุภาเถรีกลาววา
ทานมาตองการขาพเจาผูเปนบุตรของพระพุทธเจา ก็ชื่อวา ทานปรารถนาจะเดินไปตามทางที่มิใชทาง
ชื่อวาแสวงหาดวงจันทรเอามาเปนของเลน ชื่อวา
ตองการจะกระโดดขึ้นเขาสิเนรุ.
เพราะวา ในโลกพรอมทั้งเทวโลก บัดนี้ ขาพเจา
ไมมีอารมณ เปนทีม่ ีราคะความกําหนัดเลย ขาพเจา
ไมรูดอกวา ราคะนั้นเปนเชนไร เพราะราคะนั้น
ขาพเจากําจัดเสียแลวพรอมทั้งราก ดวยอริยมรรค.
ราคะนั้น ขาพเจายกออกแลว เหมือนเอาเชื้อไฟ
ออกจากหลุมถานไฟ เหมือนเอาภาชนะใสยาพิษออก
จากไฟ ขาพเจาไมรูดอกวา ราคะนั้นเปนเชนไร
เพราะราคะนั้นขาพเจากําจัดเสียแลว พรอมทั้งราก
ดวยอริยมรรค.
หญิงผูใด ไมพิจารณาปญจขันธ หรือไมเขาเฝา
พระศาสดา ขอทานโปรดประเลาประโลมหญิงเชน
นั้นเถิด ทานนั้นจะตองเดือดรอน เพราะสุภาภิกษุณี
ซึ่งรูตามความจริงผูน ี้.
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เพราะวา สติของขาพเจามั่นคงไมวาในการดา
และการไหว และในสุขและทุกข เพราะรูวาสังขตสังขารที่ปจจัยปรุงแตงเปนอสุภะไมงาม ใจขาพเจา
จึงไมตดิ อยูในอารมณทั้งปวงเลยทีเดียว
ขาพเจานั้นเปนสาวิกาของพระสุคต ดําเนินไป
ดวยยาน คือมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ถอนกิเลส
ดุจลุกศรเสียแลว ไมมีอาสวะ ยินดีอยูแตในเรือนวาง.
รูปเขียน ที่ชางบรรจงเขียนไวสวยงาม หรือ
รูปไม รูปใบลาน ที่เขาผูกดวยดาย และติดไวดวย
ตะปู ทําทารําตาง ๆ ขาพเจาเห็นมาแลว เมือ่ รูปนั้น
ถูกรื้อออก ปลดดายและตะปูออก ก็บกพรอง [ไมเปน
รูป] กระจัดกระจายออกเปนชิ้น ๆ ก็ไมพึงไดสภาพ
ที่ชื่อวารูป บุคคลจะพึงตั้งใจไวในรูปนั้นไปทําไม.
รางกายนี้ก็เปรียบดวยรูปนั้น เวนจากธรรม
เหลานัน้ เสียก็เปนไปไมได แมรางกายเวนจากธรรม
ทั้งหลาย ก็เปนไปมิได บุคคลจะพึงตั้งใจไวในรูป
นั้นไปทําไม.
บุคคลพึงดูรูปจิตรกรรม ที่จิตรกรระบายดวย
หรดาล ทําไวที่ฝาผนัง ในจิตรกรรมนั้น ทานก็ยังเห็น
วิปริต สัญญาความสําคัญวามนุษย ไรประโยชน
จริง ๆ.
ดูกอนคนตาบอด ทานยังจะเขาไปใกลรางที่วาง
เปลา เหมือนพยับแดดที่ปรากฏตอหนา โดยอาการ
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ลวง เหมือนตนไมทองในความฝน เหมือนรูปของ
มายากล นักเลนกลแสดงกลางฝูงชนวาเปนของจริง.
ฟองที่อยูกลางดวงตา มีนา้ํ ตา มีมูลตา เกิดที่
ดวงตานั้น สวนของตาตาง ๆ ก็มารวมกัน เหมือน
กอนครั่ง ที่วางอยูในโพรงไม พระสุภาเถรี ผูมีดวงตา
งาม มีใจไมของไมติดอยูในดวงตานั้น ก็ควักดวงตา
ออกจากเบาตา สงมอบใหชายนักเลงหญิงผูนั้นทันที
พรอมกับกลาววา เชิญนําดวงตานั้น ไปเถิด ขาพเจา
ใหทาน.
ทันใดนั้นเอง ความรานรักในดวงตานั้นของ
ชายนักเลงหญิงนั้นก็หายไป เขาขอขมาพระเถรีดวย
คําวา
ขาแตแมนางผูเปนพรหมจารี ขอความสวัสดี
พึงมีแกแมนางเถิด ความประพฤติอนาจารเชนนี้ จัก
ไมมีตอ ไปอีกละ.
พระสุภาเถรีกลาววา
ทานกระทบกระทั่งชนเชนขาพเจา ก็เหมือน
กอดกองไฟที่ลุกโชน เหมือนจับงูพิษราย ความสวัสดี
ก็คงมีแกทานบางดอก ขาพเจารับขมาทาน.
พระสุภาภิกษุณีนั้น พนจากชายนักเลงหญิงนั้น
แลว ก็ไปสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ พอเห็นพระ
บุณยลักษณของพระพุทธเจาผูประเสริฐ จักษุก็กลับ
เปนปกติเหมือนอยางเดิม.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา ชีวกมฺพวน ไดแก สวนมะมวงของ
หมอชีวกโกมารภัจ. บทวา รมฺม ไดแก นารื่นรมย. เขาวา สวนมะมวงนั้น
นาปลื้มใจ นารื่นรมยใจอยางยิ่ง เพราะพรั่งพรอมดวยภูมิภาค และพรั่งพรอม
ดวยรมเงาและน้ํา โดยอาการที่ปลูกตนไมไว. บทวา คจฺฉนฺตึ ไดแก ผู
เดินเขาไปมุงสวนมะมวงเพื่อพักกลางวัน. บทวา สุภ ไดแก พระเถรีผูมีชอื่
อยางนี้. บทวา ธุตฺตโก ไดแก ชายนักเลงหญิง. เขาวา ลูกชายของชางทอง
ผูมีสมบัติมากผูหนึ่งเปนชาวกรุงราชคฤห เปนคนหนุมสะสวย เปนชายนักเลง
หญิง ผูมัวเมาเที่ยวไป เขาพบพระเถรีนั้นเดินสวนทางมาก็เกิดจิตปฏิพัทธ
จึงยืนขวางทาง ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา ชายนักเลงหญิงยืนกั้นไว อธิบาย
วา หามเราไป. บทวา ตเมน อพฺรวี สุภา ความวา พระสุภาภิกษุณี
กลาวกะชายนักเลงหญิงที่ยืนกั้นคนนั้นนั่นแหละ ก็ในขอนั้น พระเถรีกลาวถึง
ตัวเองเทานั้น ทําประหนึ่งวาเปนคนอื่นวา สุภาภิกษุณีผูกําลังเดินไป สุภาภิกษุณี ไดกลาวดังนี้ คาถานี้ทานพระสังคีติกาจารยกลาวไว โดยแสดงการ
เชื่อมคาถาที่พระเถรีกลาวแลว.
พระสุภาเถรีกลาววา พระสุภาภิกษุณีไดกลาวดังนี้แลว กลาวคําวา
เราทําผิดอะไรตอทาน เปนตน ก็เพื่อแสดงอาการที่พระเถรีนั้นกลาวแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา กึ เต อปราธิต มยา ความวา ทาน เราทํา
ผิดอะไรตอทาน. บทวา ย ม โอวริยาน ติฏสิ อธิบายวา ดวยความ
ผิดอันใด ทานจึงยืนกั้นเราผูกําลังเดินไป คือหามการเดินไป ความผิดอันนั้น
ไมมีดอกนะจะ พระเถรีเมื่อแสดงวา ถาทานปฏิบตั ิอยางนี้ ดวยสําคัญวา เรา
เปนหญิง การปฏิบัติแมอยางนี้ก็ไมสมควร จึงกลาววา น หิ ปพฺพชิตาย
อาวุโส ปุริโส สมฺผุสนาย กปฺปติ ความวา ดูกอนทานบุตรชางทอง แม
โดยจารีตโลก ชายก็ไมควรถูกตองนักบวชทั้งหลาย สวนหญิงนักบวช ไม
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สมควรถูกตองแมแตสัตวดิรัจฉานตัวผู การถูกตองชายยกไวกอนก็ได หญิง
นักบวชนั้นไมสมควรถูกตองชายแมผูมีของภายนอกดวยของภายนอก โดย
อํานาจราคะเลยทีเดียว.
ดวยเหตุนั้น พระเถรีจึงกลาววา ครุเก มม สตฺถุสาสเน เปนตน
ขอนั้นมีความวา สิกขาเหลาใดอันพระสุคตสัมมาสัมพุทธเจา ทรงแสดงทรง
บัญญัติเฉพาะภิกษุณีทั้งหลาย ไวในสัตถุศาสนาของเรา ที่หนักดังฉัตรหิน คือ
ที่ควรเคารพ เหตุไร ทานจึงยืนกั้นเราผูกําลังเดินไป ซึ่งเปนอยางนี้คือเปนผู
มีบทอันบริสุทธิ์ คือมีสวนกุศลอันบริสุทธิ์ ดวยสิกขาเหลานั้น ผูชื่อวาไมมี
กิเลสดังเนิน เพราะไมมีกิเลสดังเนินมีราคะเปนตน โดยประการทั้งปวง.
บทวา อาวิลจิตฺโต ความวา เพราะเหตุไรทานผูมีจิตขุนมัวดวยอํานาจ
วิตก มีกามวิตกเปนตนอันกระทําความขุนมัวแหงจิต จึงยืนกั้นเรา ผูชื่อวา
ไมขุนมัว เพราะไมมีความขุนมัวนั้น. ทานผูมีกิเลสดุจละออง ดวยอํานาจ
กิเลสดุจละอองคือราคะเปนตน ผูมกี ิเลสดังเนิน ยืนกั้นเราผูชื่อวาปราศจาก
กิเลสดุจละออง ผูไมมีกิเลสดังเนิน ผูชื่อวามีใจหลุดพนแลว เพราะหลุดพน
เด็ดขาดในที่ทั้งปวงคือในเบญจขันธ.
เมื่อพระเถรีกลาวอยางนี้แลว ชายนักเลงหญิงเมื่อจะแจงความประสงค
ของตน จึงกลาวคาถา ๑๐ คาถาโดยนัยวา ทหรา จ เปนตน บรรดาบท
เหลานั้น บทวา ทหรา ไดแกวัยรุน คืออยูในปฐมวัย. บทวา อปาปกา
จสิ ไดแก มีรูปไมเลว อธิบายวา มีรูปสวยอยางยิ่งดวย. บทวา กึ เต
ปพฺพชฺชา กริสฺสติ ชายนักเลงหญิงกลาวดวยความประสงควา บรรพชา
จักทําอะไรแกแมนางผูอยูในปฐมวัย มีรูปสวยอยางนี้ หญิงแก หรือหญิง
รูปขี้เหรดอก ควรจะบวชเสีย. นิกฺขิปา ไดแกจงละทิ้ง. บาลีวา อุกฺขิปา
ก็มี ความวา จงเปลื้อง.
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บทวา มธุร ไดแก งาม อธิบายวา กลิ่นหอม. บทวา ปวนฺติ
แปลวา โชยกลิ่น. บทวา สพฺพโส คือรอบ ๆ. บทวา กุสมุ รเชน
สมุฎิตา ทุมา ความวา ตนไมเหลานั้นเปนเหมือนเกิดเอง ดวยละออง
ดอกไมของตัวเอง กลาวคือเรณูดอกไมที่เกิดขึ้นโดยลมพัดออนๆ. บทวา
ปมวสนฺโต สุโข อุตุ ความวา ฤดูตนเดือนวสันตนี้ และมีสัมผัสสบาย
กําลังดําเนินไป.
บทวา กุสุมิตสิขรา ไดแก มียอดดอกบานดีแลว. บทวา
อภิคชฺชนฺติว มาลุเตริตา ไดแกถูกลมพานไหว คลายครวญ คือตั้งอยู
ประหนึ่งสงเสียงครวญ. ดวยบทวา ยทิ เอกา วนโมคหิสฺสสิ ชายนักเลง
หญิงกลาวอยางนี้ เพราะรานรักในสุขที่เกี่ยวกับตนวา ถาแมนางจะเขาปาคน
เดียว แมนางจะมีความยินดีอะไรในปานั้นเลา.
บทวา วาฬมิคสงฺฆเสวิต ไดแก อันกลุมเนื้อรายมีราชสีหและเสือ
เปนตนเขาไปอาศัยอยูในที่นั้นๆ. บทวา กฺุชรมตฺตกเรณุโลฬิต ไดแก
เปนถิ่นเกลื่อนกลนดวยชางพลายตกมันและชางพัง ดวยการทําจิตใจของเหลา
เนื้อกวางใหเดือดรอน และดวยการหักกิ่งไมและกอไมเปนตน. ไมมีเหตุเชนนี้
ในปานั้นทุกเมื่อก็จริง ขึ้นชื่อวาปาก็ตองเปนเชนนี้ เพราะฉะนั้น ชายนักเลง
หญิงประสงคจะใหพระเถรีนั้นหวาดกลัว จึงกลาวอยางนี้. บทวา รหิต ไดแก
เวนจากชนคือปราศจากผูคน. บทวา ภึสนก ไดแก นาเกิดภัย.
บทวา ตปฺปนียกตาว ธีติกา ความวา แมนางเที่ยวไปประดุจ
ตุกตา ที่ชางตกแตงดวยทองสีแดง คือประดุจรูปปฏิมาทอง ที่นายชางยนตผู
ฉลาดตกแตงโดยการประกอบยนต บัดนี้นี่แหละ แมนางก็ยังเที่ยวไปทางโนน
ทางนี้. บทวา จิตฺตลเตว อจฺฉรา ไดแกประดุจเทพอัปสร ในสวนชื่อวา
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จิตตลดา. บทวา กาสิกสุขุเมหิ ไดแก เนื้อละเอียดอยางยิ่ง ที่เกิดขึ้นใน
แควนกาสี. บทวา วคฺคุภิ ไดแก ที่เกลี้ยงสนิท. บทวา โสภสี สุวสเนหิ
นูปเม ไดแก แมนางผูงามไมมีใครเปรียบคือเวนที่จะเปรียบไดเลย บัดนี้
แมนางอยูในอํานาจเรา ก็จะงดงามดวยผานุงหม เพราะฉะนั้น ชายนักเลง
หญิงจึงกลาวกะพระเถรีดังกลาว แลวดังหนึ่งวา เปนไปจริงสวนเดียว ตามความ
ประสงคของตน.
บทวา อห ตว วสานุโค สิย ความวา ขาพเจายอมอยูใต
อํานาจแมนาง จะยอมสนองทุกกิจการ. บทวา ยทิ วิหเรมเส กานนนฺตเร
ความวา ผิวาเราทั้งสองจะอยูรวมอภิรมยกันในกลางปา ชายนักเลงหญิงกลาว
ถึงเหตุแหงภาวะที่ตกอยูใตอํานาจวา เพราะวาสัตวที่นารักกวาแมนาง สําหรับ
ขาพเจาไมมีเลย อีกนัยหนึ่ง ชายนักเลงหญิงกลาวหมายถึงชีวิตของตนวา
ปาณะ อธิบายวา เพราะวา ชีวิตของขาพเจาที่จะเปนที่รักกวาแมนางไมมีเลย.
บทวา กินฺนริมนฺทโลจเน แปลวา ดูราแมนางผูมีดวงตาโศกเหมือนกินนรเอย.
บทวา ยทิ เม วจน กริสฺสสิ สุขิตา เอหิ อคารมาวส ความ
วา ถาแมนางจะเชื่อขา ก็จงละการนั่งคนเดียว การนอนคนเดียว ละทุกขใน
พรหมจรรยเสีย มาสิ มาเสพสุขดวยกามสมบัติ อยูครองเรือนกัน. อาจารยบาง
พวกกลาววา สุขิตา เหติ อคารมาวสนฺติ. เนื้อความของอาจารยพวกนั้น
วา แมนางจักประสบสุขคนทั้งหลายเขาก็อยูครองเรือนกัน. บทวา ปาสาทนิวาตวาสินี ไดแก อยูในปราสาทที่ปราศจากลมพาน. บาลีวา ปาสาทวิมาน วาสินี ก็มี ความวา อยูในปราสาทเสมือนวิมาน. บทวา ปริกมฺม ไดแก
การขวนขวาย.
บทวา ธารย ไดแก จงครอง คือจงนุงและจงหม. บทวา อภิโรเปหิ ไดแกหรือจงแตง อธิบายวา จงประดับเรือนราง โดยตกแตงประดับ
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ประดา. บทวา มาลวณฺณก ไดแก มาลัย และของหอมของลูบไล. บทวา
กฺจนมณิมตุ ฺตก ไดแก ประกอบดวยทอง และแกวมณีและแกวมุกดา
อธิบายวา แตงดวยแกวมณีและแกวมุกดาที่ประกอบดวยทอง. บทวา พหุ
ไดแก มีมากประการ ตางโดยเครื่องประดับมือเปนตน. บทวา วิวิธ ไดแก
ตางๆ อยางโดยรูปพรรณหลากชนิด.
บทวา สุโธตรชปจฺฉท ไดแก มีผาปดที่ลอกละอองออกแลว เพราะ
ฟอกดี. บทวา สุภ ไดแก สวยงาม. บทวา โคนกตูลิกสนฺถต ไดแก
ลาดดวยผาโกเชาวสีดําขนยาวและผาสําลีที่เต็มดวยขนหงสเปนตน. บทวา นว
ไดแก ใหมเอี่ยม. บทวา มหารห ไดแก มีคามาก. บทวา จนฺทนมณฺฑิตสารคนฺธิก ไดแก มีกลิ่นหอนอวล เพราะตกแตงดวยจันทนมีแกน มีจันทนแดง
เปนตน อธิบายวา แมนางโปรดขึ้นสูที่นอนเห็นปานนั้น แลวโปรดนอน
โปรดนั่งตามสบาย.
ในบทวา อุปฺปล จุทกา สมุคคฺ ต ดังนี้ จ อักษรเปนเพียงนิบาต
ความวา ดอกอุบลที่ผุดโผลชูพนน้ําตั้งอยูบานแลว. บทวา ยถา ต
อมนุสฺสเสวิต ความวา ก็ดอกอุบลนั้นพึงไรมนุษยเสพ คือใคร ๆ มิไดเชยชม
แลว เพราะเกิดในสระโบกขรณี ที่รากษสหวงแหนแลว. บทวา เอว ตฺว
พฺรหฺมจารินี ไดแก แมนางก็เปนพรหมจารีเหมือนดอกอุบลบานดีนั้น ฉันนั้น.
เหมือนกัน. บทวา สเกสงฺเคสุ ความวา เมื่อสวนแหงเรือนรางของตนอันใคร ๆ
มิไดเชยชมแลว แมนางก็จักถึงความชรา คือจะแกคร่ําคราไปเสียเปลา ๆ.
เมื่อชายนักเลงหญิง ประกาศความประสงคของตนอยางนี้แลว พระเถรีเมื่อจะตัดความประสงคนั้นในเรื่องนั้น ดวยการชี้ชัดถึงสภาพของรางกาย
จึงกลาวคาถาวา กึ เต อิธ เปนตน คาถานั้นมีความวา ทานบุตรชางทอง
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ในรางอันไมสะอาดนี้ คือที่สําคัญกันวากายนี้ อันเต็มไปดวยซากศพมีผมเปนตน
ตองแตกสลายไปสวนเดียวเปนธรรมดา รังแตจะรกปาชา ชือ่ วาอะไรเลาที่
ทานเขาใจ ชื่นชมวา เปนสาระ เพราะเห็นสิ่งอันใด ความไรใจ คือความ
ขาดความดําริแหงใจในอารมณอยางหนึ่ง หรือความไมไรใจ จึงปรากฏกลาย
เปนความสุขใจขึ้น ทานจงบอกสิ่งอันนั้นแกเราสิ.
ชายนักเลงหญิงฟงคําอยางนี้แลว ถึงแมวารูปของพระเถรีนั้น งดงาม
โดยความสันทัด แตนับตั้งแตแรกเห็น ก็มีจิตปฏิพัทธที่จุดรวมแหงความสนใจ
[ทิฏฐ] อันใดเมื่อจะอางจุดรวมแหงความสนใจ [ทิฏฐิ] อันนัน้ จึงกลาวคาถา
วา อกฺขีนิ ตูริยาริว เปนตน พระเถรีนี้ เปนผูมีอินทรียอันสงบ เพราะ
เปนผูสํารวมดวยดีแลวโดยแท แตเพราะเหตุที่เขาถูกลวงดวยอากัปกิริยามีความ
สงางามแหงจริตเองเปนตน. ที่สันทัดพิเศษดวยแงงอน อันเปนจุดรวมแหง
ความสนใจซึ่งเขาหาได ที่ดวงตาทั้งสองของพระเถรีนั้น ทีป่ ระดับดวยประสาท
ทั้ง ๕ อันผองใส ที่สําเร็จมาดวยอานุภาพกรรม อันมีดวงตาที่มั่นคงผองใส
เสงี่ยมสงบเปนจุดรวม จึงเกิดเปนนักเลงหญิงขึ้นมา ฉะนั้น ความกําหนัด
ดวยอํานาจทิฏฐิของเขาจึงถึงความไพบูลยเปนพิเศษ. เนื้อทรายเรียกวา ตูริ ใน
บทวา อกฺขนี ิ จ ตูริยาริว ในคาถานั้น จ ศัพทเปนเพียงนิบาต อธิบายวา
ดวงตาทั้งสองของแมนางประหนึ่งดวงตาของลูกเนื้อทราย. บาลีวา โกริยาริว
ก็มี ทานอธิบายวาประหนึ่งดวงตาของแมไกรองกระตาก. บทวา กินฺนริยาริว
ปพฺพตนฺตเร ความวา ดวงตาของแมนาง เหมือนดวงตาของกินนรี ที่ทองเที่ยว ณ ทองภูเขา. บทวา ตว เม นยนานิ ทกฺขยิ ความวา เพราะ
เห็นดวงตาของแมนางมีคุณพิเศษที่กลาวมาแลว ความอภิรมยในกามจึงกําเริบ
แกขาพเจาอยางยิ่งคือทับทวี.
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บทวา อุปฺปลสิขโรปมานิ เต ไดแก ดวงตาของแมนางเสมือน
ปลายดอกอุบลแดง. บทวา วิมเล แปลวา ไรมลทิน. บทวา หาฎกสนฺนิเภ
ไดแก หนาของแมนางเสมือนหนาของรูปทอง ประกอบความวา เพราะเห็น
ดวงตาทั้งสอง.
บทวา อป ทูรคตา ไดแก แมไปยังที่อันไกล. บทวา สรมฺหเส
ความวา ขาไมคิดถึงสิ่งไรอื่น รําลึกถึงแตดวงตาทั้งสองของแมนางเทานั้น.
บทวา อายตปมฺเห ไดแก ขนตายาว. บทวา วิสทุ ฺธทสฺสเน ไดแก
ดวงตาที่ไรมลทิน. บทวา น หิ มตฺถิ ตยา ปยตฺตโร นยนา ความวา
ไมมีอะไรอื่นของขาพเจาที่จะเปนที่รักกวาดวงตาของแนนาง ความจริง คําวา
ตยา เปนตติยาวิภัติ ใชในอรรถฉัฏฐีวิภัติ.
พระเถรีเมื่อจะเปลี่ยนความปรารถนาของชายผูนั้น ซึ่งพร่ําเพอถึงสิ่ง
นั้น ๆ เหมือนคนบา เพราะความงามของจักษุดังนี้ จึงกลาวคาถา ๑๒ คาถา
โดยนัยวา อปเถน เปนตน บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปเถน ปยาตุมิจฺฉสิ ประกอบความวา ทานบุตรชางทองเมื่อสตรีอื่นมีอยู ทานผูใดตอง
การคือปรารถนาเราผูเปนบุตรพระพุทธเจา คือเปนโอรสธิดาของพระผูมีพระภาคพุทธเจา ทานผูนั้น เมื่อทางตรงอันเกษมมีอยู ชื่อวาปรารถนาจะไป
คือประสงคจะเดินไปตามทางที่มิใชทาง คือตามทางผิด ที่มีภัยกั้นดวยหนาม ชื่อ
วาแสวงหาดวงจันทรเปนของเลน คือประสงคจะทําดวงจันทรใหเปนของเลน
ชื่อวาปรารถนาจะกระโดดเขาพระเมรุ คือประสงคจะกระโดดขึ้นขุนเขาสิเนรุ
ซึ่งสูง ๔๘,๐๐๐ โยชน แลวยืนอยูตอมา เพราะฉะนั้น ทานนั้นปรารถนาเรา
ผูเปนบุตรพระพุทธเจา.
บัดนี้ พระเถรีกลาววา นตฺถิ เปนตน ก็เพื่อแสดงวาอารมณนั้น
มิใชวิสัยของตน และวาความปรารถนานํามาแตความคับแคน บรรดาบทเหลา
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นั้น บทวา ราโค ยตฺถป ทานิ เม สิยา ความวา บัดนี้ ราคะของ
เราพึงมีพึงเปนในอารมณใด อารมณนั้นไมมีเลยในโลกทั้งเทวโลก. บทวา
นป น ชานามิ กีริโส ความวา เราไมรูจักราคะนั้นวาเปนเชนไร คําวา
อถ ในบทวา อถ มคฺเคน หโต สมูลโก เปนเพียงนิบาต ราคะ
พรอมทั้งราก โดยราก กลาวคืออโยนิโสมนสิการ ความใสใจโดยไมแยบคาย
เรากําจัดคือถอนไดแลวดวยอริยมรรค.
บทวา อิงฺคาลกุยา ไดแก จากหลุมถาน. บทวา อุชฺฌิโต ได
แก เหมือนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่ลมพัดฟุงขึ้นแลว อธิบายวา เหมือนเชื้อไฟ.
บทวา วิสปตฺโตริว ไดแก เหมือนภาชนะ ยาพิษ. บทวา อคฺคโิ ต กโต
ความวา ที่ปราศจากคือเอาออกจากไฟ คือถานไฟ อธิบายวา นําออก คือ
ทําลายเสียไมใหเหลือแมเพียงเศษของยาพิษ.
บทวา ยสฺสา สิยา อปจฺจเวกฺขติ  ความวาขันธบัญจกนี้ พึงเปน
ของอันหญิงใดไมพิจารณา ไมกําหนดรูแลวดวยญาณ. บทวา สตฺตา วา
อนฺสาสิโต สิยา ความวา พระศาสดา พึงเปนผูอันหญิงใด ไมเขาเฝาแลว
เพราะไมเห็นตัวธรรม. บทวา ตฺว กาทิสิก ปโลภย ความวา ทานเอย
โปรดประเลาประโลม เขาไปหาหญิงเห็นปานนั้น ผูไมเฟนสังขาร ผูไมพิจารณา
โลกุตรธรรม ดวยกามทั้งหลายเถิด. บทวา ชานนฺตึ โส อิม วิหฺสิ
ความวา ทานนั้นอาศัยสุภาภิกษุณีรูปนี้ ผูรูความเปนไปและความกลับตาม
เปนจริง คือแทงตลอดสัจจะ ยอมเดือดรอนเอง คือจะถึงความคับแคน
ความทุกข ทั้งในปจจุบันและอนาคต.
บัดนี้ พระเถรีเมื่อจะแสดงความที่ชายผูนั้น จะถึงความคับแคน ดวย
การชี้แจงเหตุ จึงกลาววา มยฺห หิ เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
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หิ เปนนิบาตใชในอรรถวาเหตุ. บทวา อกฺกุฏวนฺทิเต ไดแก ในการดา
และการไหว. บทวา สุขทุกฺเข ไดแก ในสุขและทุกข หรือเพราะประสพ
อารมณที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา. บทวา สตี อุปฏิตา ไดแก สติ
ที่ประกอบดวยการพิจารณา มั่นคงตลอดกาล. บทวา สงฺขตมสุภนฺติ ชานิย
ไดแก รูธรรมที่เปนไปในภูมิ ๓ ที่เปนสังขาร วาไมงาม เพราะเปนที่ไหลออก
ของกิเลสและของไมสะอาด. บทวา สพฺพตฺเถว ความวา ใจของเราไมติด
อยูใน ๓ ภพ ทุกภพ ดวยกิเลสเครื่องฉาบคือตัณหาเปนตนเลย.
บทวา มคฺคฏงฺคิกยานยายินี ไดแก ดําเนินไปคือเขาไปสูบุรีคือ
พระนิพพาน ดวยยานอันเปนอริยะ กลาวคือมรรคประกอบดวยองค ๘. บทวา
อุทฺธฏสลฺลา ไดแก มีกิเลสดุจลูกศรคือราคะเปนตน อันถอนเสียแลวจาก
สันดานของตน.
บทวา สุจิตฺติตา ไดแก อันแตงคือทําใหงามดวยดี โดยอาการมี
มือเทาและหนาเปนตน. บทวา โสมฺภา ไดแก รูปเขียน. บทวา ทารุกปลฺลกานิ วา ไดแก รูปที่จัดแตงดวยทอนไมเปนตน. บทวา ตนฺตีหิ
ไดแก เอ็นและดาย. บทวา ขีลเกหิ ไดแก ทอนไมที่เขาตั้งไว เพื่อทํา
เปนมือ เทา หลังและหูเปนตน. บทวา วินิพทฺธา ไดแก ผูกดวยอาการตาง
อยาง. บทวา วิวิธ ปนจฺจกา ไดแก ทําทารําที่เขาจัดตั้งไว ดวยการชัก
และปลอยเปนตน ซึ่งดายยนตเปนอาทิ. ประกอบความวา อันเขาเห็นเหมือน
รายรําอยู.
บทวา ตมฺหุทฺธเฏ ตนฺติขีลเก ความวา อาศัยสิ่งที่ประกอบใหวิเศษ
ดวยการตั้งการแตงอยางดี จึงมีชื่อวารูป เมื่อดายและไม เขาถอดออกจากที่ปลด
ออกจากเครื่องผูก ทํากันแลกันใหบกพรอง เพราะทําใหเปนสวน ๆ ก็เรี่ยราย
กระจัดกระจาย เพราะทิ้งอยูในที่นั้น ๆ. บทวา น วินฺเทยฺย ขณฺฑโส
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กเต ความวา เมื่อสวนของรูปใบลาน ถูกทําใหเปนชิ้นเล็กชิน้ นอย บุคคล
ก็ไมพบ ไมไดใบลาน เมื่อเปนดังนั้น บุคคลจะพึงตั้งใจไวในรูปนั้นทําไม
อธิบายวา บุคคลจะพึงตั้งใจความสําคัญใจ ไวในสวนของรูปใบลานนั้นทําไม
คือพึงตั้งความสําคัญใจ ในตอไมหรือในเชือก หรือในกอนดินเปนตน สัญญา
นั้นไมพึงตกไปในอวัยวะที่เปนวิสังขาร แมบางคราว.
บทวา ตถูปมา ไดแก ก็เสมือนรูปนั้น คือเสมือนรูปใบลานนั้น.
ถาจะถามวาอะไรเลาทานพระเถรีจึงกลาววา เทหกานิ เปนตน. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา เทหกานิ ไดแก อวัยวะสวนแหงรางกายมีมือเทาและหนา
เปนตน. บทวา ม ความวา ปรากฏเนื่องกับเรา. บทวา เตหิ ธมฺเมหิ
ไดแก จากธรรมเหลานั้น มีปฐวีธาตุเปนตน และจักษุเปนตน. บทวา วินา
น วตฺตนฺติ ความวา ดวยวาชื่อวารางกายพนธรรมมีปฐวีธาตุเปนตน ที่ตงั้
โดยประการนั้น ๆ มีอยูกห็ าไม. บทวา ธมฺเมหิ วินา น วตฺตติ ความวา
รางกายเวนจากอวัยวะคือธรรม คืออวัยวะเสีย ก็ไมเปนไปก็ไมไดเพื่อเปนดัง
นั้น บุคคลจะพึงตั้งใจไปในรางกายนั้นทําไม อธิบายวา บุคคลจะพึงตั้งใจ
ความสําคัญใจวา รางกายหรืออวัยวะมีมือเทาเปนตนในอะไรเลา คือในปฐวีธาตุ
หรืออาโปธาตุเปนตน เพราะเหตุที่ในความเปนธรรมคือปฐวีธาตุเปนตนและ
ประสาท มีสมัญญาวารางกายบาง มือเทาเปนตนบาง สัตวบาง หญิงบาง
ชายบาง ฉะนั้น เราผูรูตามเปนจริง จึงไมยึดมั่นในรางกายนั้น.
บทวา ยถา หริตาเลน มกฺขิต อทฺทส จิตตฺ ิก ภิตฺติยา กต
อธิบายวา บุคคลพึงดู พึงเห็นรูปหญิงที่จิตรกรผูฉลาดปายระบายดวยหรดาล
ที่ฝาผนัง คือวาดระบายดวยหรดาลนั้นใหงดงาม เพราะความพรั่งพรอมดวย
กิริยามีการชู (มือ) การทอด [แขน] เปนตน ก็มีสญ
ั ญาความสําคัญวา ฝาผนังนี้ที่
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ตั้งอยูโดยไมพิง เปนมนุษยหรือหนอ สัญญานั้นก็ไรประโยชน เพราะประโยชน
กลาวคือความเปนมนุษยไมมีอยูในรูปหญิงนั้น. สวนชายผูนั้นเห็นวิปริตในรูป
หญิงนั้นอยางเดียววาเปนมนุษยคือไมถือตามความเปนจริง ทัง้ ถือวาเปนหญิง
ชายในอาการสักวาเปนกองแหงธรรม ฉันใด ขออุปไมยนี้ก็พึงเห็นฉันนั้น.
บทวา มาย วิย อคฺคโต กต ไดแก เสมือนพยับแดด ที่ปรากฏ
ขางหนา โดยอาการลวง. บทวา สุปนนฺเตว สุวณฺณปาทป ความวา
ความฝนนั่นแลชื่อวา สุปนันตะ ประหนึ่งตนไมทองที่ปรากฏในความฝนนั้น.
บทวา อุปคจฺฉสิ อนฺธ ริตฺตก ความวา ดูกอนทานผูเขลาเหมือนคนตา
บอดเอย ทานยังจะเขาไปยึดมั่นอัตภาพนี้ที่วางเปลา เวนสาระภายใน ดั่งมี
สาระวานั่นของเรา. บทวา ชนมชฺเฌริว รุปฺปรูปก ความวา เชนเดียวกับ
รูปมายากล ที่นักเลนกลแสดงทามกลางมหาชน ปรากฏประหนึ่งวามีสาระ
อธิบายวาไมมีสาระ.
บทวา วฏฏนิริว แปลวา เหมือนกอนครั่ง. บทวา โกฏโรหิตา
ไดแก ตั้งอยูในโพรง คือโพรงไม. บทวา มชฺเฌ ปุพฺพุฬกา ไดแก
เสมือนฟองน้ําที่ตั้งขึ้นกลางหนังตา. บทวา สอสฺสุกา ไดแก ประกอบดวย
น้ําตา. ปฬโกฬิกา ไดแก ขี้ตา. บทวา เอตฺถ ชายติ ไดแก โชย
กลิ่นเหม็นเกิดขึ้นที่ปลายสองขางที่ดวงตานั้น. อีกนัยหนึ่งตอมที่เกิด ณ หนังตา
เรียกกันวา ปฬโกฬิกา. บทวา วิวิธา ไดแก มากอยาง โดยวงกลมสีขาว
และเขียว และพื้นทั้ง ๗ มีสีแดงและเหลืองเปนตน. บทวา จกฺขุวิธา ได
แก สวนแหงจักษุ หรือประการแหงจักษุ เพราะจักษุนั้นเปนกลาปมาก
กลาป. ปณฺฑติ า ไดแก เกิดขึ้น.
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พระเถรี ชี้แจงถึงความที่จักษุของผูที่รานรักใหจักษุเปนของไมงาม
และความที่จักษุนั้นเปนของไมเที่ยง เพราะตั้งอยูไมยั่งยืนอยางนี้แลว ครั้นแลว
พระเถรีก็ยังถูกชายผูนั้น ซึ่งรานรักในจักษุพัวพัน จําตองควักดวงตาของตน
ใหเขาไป เหมือนคนบางคน ถือเอาสิ่งของซึ่งใคร ๆ ก็อยากได เดินทางกันดารที่มีโจร ถูกพวกโจรพัวพัน ก็จําตองใหสิ่งของที่นาอยากไดนั้นไปฉะนั้น
ดวยเหตุนั้น ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาววา อุปฺปาฏิย จารุทสฺสนา
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อุปฺปาฏิย ไดแก ควักคือนําออกจาก
เบาตา. บทวา จารุทสฺสนา ไดแก ดวงตาที่นารัก ดวงตาที่นาจับใจ. บทวา
น จ ปชฺชิตฺถ ไดแก ไมถงึ ความติดของในจักษุนั้น. บทวา อสงฺคมานสา
ความวา พระเถรีผูมีจิตไมติดของในอารมณแมไร ๆ จึงกลาววา เชิญรับจักษุ
ที่ทานตองการไป ตอแตนั้น จงถือเอากอนที่ไมสะอาด ซึ่งทานสําคัญวาจักษุ
เพราะเราใหแลว ครั้นถือเอาแลว จงนําจักษุที่ประกอบดวยประสาท นําไป
ยังสถานที่ทานปรารถนาเถิด.
บทวา ตสฺส จ วิรมาสิ ตาวเท ความวา ในทันใดนัน่ เองคือ
ในขณะที่พระเถรีควักลูกตานั่นแล ราคะ ของชายนักเลงหญิงนั้น ก็หายไป.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในลูกตา หรือ ในพระเถรีนนั้ อีกนัยหนึ่ง บทวา
ตตฺถ ไดแก ในที่นั้นนั่นเอง. บทวา ขมาปยิ แปลวา ใหพระเถรียกโทษ
ใหแลว. บทวา โสตฺถิ สิยา พฺรหมจาริ นี้ความวา ขาแตแมนางพรหมจารี
ผูแสวงคุณอันยิ่งใหญ ขอความไมมีโรค พึงมีแกแมนางเถิด. บทวา น ปุโน
เอทิสก ภวิสสฺ ติ ความวา เบื้องหนาแตนี้ไป จักไมมีการประพฤติอนาจาร
อยางนี้ อธิบายวา ขาจักไมทําละ.
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บทวา อาสาทิย ไดแก กระทบ. บทวา เอทิส ไดแก ผูปราศ
จากราคะในอารมณทั้งปวงเห็นปานนี้. บทวา อคฺคึ ปชฺชลิตว ลิงฺคิย ไดแก
เหมือนกอดไฟที่ลุกโชน.
บทวา ตโต แปลวา จากชายนักเลงหญิงนั้น. บทวา สา ภิคฺขุนี
ไดแก พระสุภาภิกษุณีนั้น. บทวา อคมี พุทฺธวรสฺส สนฺติก ไดแก
เขาไปยังสํานัก คือเขาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจา. บทวา ปสฺสยิ วรปฺุลกฺขณ ไดแก เห็นพระมหาปุริสลักษณะอันบังเกิดดวยบุณยสมภารอันสูงสุด.
บทวา ยถา ปุราณก ไดแก จักษุไดกลับเปนปกติ เหมือนเกา คือเหมือนเมื่อ
กอนควัก. คําที่มิไดกลาวในระหวาง ๆ ในเรื่องนี้ ก็รูไดงายเหมือนกัน เพราะ
มีนัยที่กลาวมาแลว.
จบอรรถกถาสุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา
จบอรรถกถาติงสนิบาต
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เถรีคาถา จัตตาฬิสนิบาต
อิสิทาสีเถรีคาถา
[๔๗๓] พระสังคีติกาจารย ตั้งคาถานําเรื่องไว ๓ คาถาวา
ในกรุงปาฏลีบุตร ทีม่ ีนามวา นครแหงดอกไม
เปนแผนดินที่ผองใส [บริสุทธิ์] มีพระภิกษุณี ๒ รูป
ผูมีคุณสมบัติเปนตระกูลแหงศากยราช.
ใน ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งชื่อวา อิสิทาสี รูปที่ ๒
ชื่อวา โพธิ ลวนสมบูรณดวยศีล ยินดีในการเพงฌาน
เปนพหูสูต กําจัดกิเลสแลว ทั้งสองรูปนั้น เที่ยว
บิณฑบาต ฉันและลางบาตรแลวก็นั่งอยางสบายในที่
ปลอดคน ตางถามตอบดวยถอยคําเปลานี้.
พระโพธิเถรีถามวา แมเจาอิสิทาสี แมเจายัง
ผองใส วัยของแมเจาก็ยังไมเสื่อมโทรม แมเจาเห็น
โทษอะไร จึงมาขวนขวายเนกขัมมะการบวชเลา.
พระอิสิทาสีเถรีนั้น ถูกพระโพธิเถรีถามอยางนี้
ในที่ปลอดผูคน ทานเปนผูฉลาดในการแสดงธรรม
จึงตอบวา แมเจาโพธิ โปรดฟงเรื่องตามที่ขาพเจา
บวช (ตอไป)
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ในกรุงอุชเชนี ราชธานีแหงแควนอวันตี บิดา
ของขาพเจาเปนเศรษฐี ผูมีศีล ขาพเจาเปนธิดาคน
เดียวของทาน จึงเปนที่รักที่โปรดปรานและเอ็นดู.
ครั้งนั้น พวกคนสนิทที่มีตระกูลสูง มาจากเมือง
สาเกตบอกวา เศรษฐีมีทรัพยมากขอขาพเจา บิดาจึง
ใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนนั้ .
ขาพเจาตองเขาไปทําความนอนนอม ดวยเศียร
เกลา ไหวเทาเชาเย็น ตอแมผวั และพอผัวตามวิธีที่
ถูกสั่งสอนไว.
ขาพเจาเห็นพี่นองคนใกลเคียง แมแตคนสนิท
เพียงคนเดียวของสามีขาพเจา ขาพเจาก็หวาดกลัว
ตองใหที่นั่งเขา.
ขาพเจาตองรับรองเขาดวยขาวนาของเคี้ยว แกผู
ที่เขาไปนั้น นําเขาไปและใหของที่สมควรแกเขา.
ขาพเจาบํารุงตามเวลา เขาเรือนไปที่ประตูตอง
ลางมือเทา ประนมมือเขาไปหาสามี.
ขาพเจาตองถือหวี เครื่องลูบไล ยาหยอดตา
และกระจกแตงตัวใหสามีเองทีเดียวเหมือนหญิงรับใช.
ขาพเจาหุงขาวตมแกงเอง ลางภาชนะเอง ปรนนิบัติสามีเสมือนมารดาปรนนิบัติบุตรคนเดียวฉะนั้น.
ขาพเจาจงรักภักดี ทําหนาที่ครบถวน เลิกมานะ
ถือตัว ขยันไมเกียจคราน มีศีลอยางนี้ สามีก็ยังเกลียด.
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สามีนั้นบอกบิดามารดาวา ฉันลาไปละ ฉันไม
ขออยูรว มกับอิสิทาสี ทั้งจะไมยอมอยูรวมเรือนหลัง
เดียวกันดวย.
บิดามารดาเขากลาววา อยาพูดเชนนี้สิลูก อิส-ิ
ทาสีเปนคนฉลาด สามารถ ขยันไมเกียจคราน ทําไม
ไมชอบใจเลาลูกเอย.
เขาตอบวา อิสทิ าสีไมไดเบียดเบียนดอกจะ แต
ฉันไมอยากอยูรวมกับอิสิทาสี ฉันเกลียด ฉันพอแลว
ฉันขอลาไปละ.
แมผัวพอผัวฟงคําบุตรนั้นแลว ไดถามขาพเจา
วา เจาทําผิดอะไรตอเขา จึงถูกเขาทอดทิ้ง จงพูด
ไปตามจริงสิ.
ขาพเจาตอบวา ขาพเจาไมไดทําผิดอะไร ไม
ไดเบียดเบียนเขา ทั้งไมไดพูดคําหยาบคาย ขาพเจา
หรือจะทําสั่งที่สามีเกลียดขาพเจาไดเลา แมเจา.
บิดามารดาของเขานั้น เสียใจ เปนทุกข หวัง
ทะนุถนอมบุตร จึงนําขาพเจาสงกลับไปเรือนบิดา
ขาพเจากลายเปนแมหมายสาวสามีรางไป ภายหลังบิดา
ของขาพเจาไดยกขาพเจาใหกุลบุตร ผูมั่งคัง่ นอยกวา
สามีคนแรกครึ่งหนึ่ง ซึ่งเศรษฐีไดขาพเจาไป ขาพเจา
อยูใ นเรือนสามีคนที่สองนั้นไดเดือนเดียว ตอมา เขา
ก็ขับขาพเจา ผูปรนนิบัติดุจทาสี ผูไมคิดประทุษราย
พรั่งพรอมดวยศีล.
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บิดาของขาพเจาจึงพูดกะบุรุษผูหนึ่ง ซึ่งฝกคน
อื่น ๆ และฝกตนแลว กําลังเที่ยวขอทานอยูวา เจา
จงทิ้งผาเกา ๆ และหมอขาวเสีย มาเปนลูกเขยขาเถิด.
แมบุรษุ ผูนั้น อยูไดครึง่ เดือนก็พูดกะบิดาวา
โปรดคืนผาผืนเกา และภาชนะขอทานแกขา เถิด ขา
จะไปขอทานอีก.
ครัง้ นั้น บิดามารดาและหมูญ
 าติของขาพเจาทุก
คนพูดกะคนขอทานวา ทานทํากิจอะไรไมไดในที่นี้
รีบบอกมา เขาจักทํากิจนั้นแทนทานเอง.
เขาถูกบิดามารดา และหมูญ
 าติถามอยางนี้แลว
จึงตอบวา ถึงตัวขาจะเปนไท ก็ไมมีประโยชนอะไร
ที่ขาจะอยูรวมกับอิสิทาสี ขาไมขออยูร วมกับอิสิทาสี
ทั้งจะไมขออยูเรือนหลังเดียวกับอิสิทาสี.
ชายขอทานนั้น ถูกบิดาปลอยก็ไป สวนขาพเจา
อยูโดดเดี่ยวก็คิดวา จําจะลาบิดามารดาไปตายหรือ
บวชเสีย.
ลําดับนั้น พระแมเจาชินทัตตา ผูทรงวินัย เปน
พหูสูต สมบูรณดวยศีล เที่ยวบิณฑบาต มายังตระกูล
ของบิดา.
ขาพเจาเห็นทาน จึงลุกขึน้ ไปจัดอาสนะของ
ขาพเจาถวายทาน เมื่อทานนั่งเรียบรอยแลว ขาพเจา
ก็กราบเทาถวายโภชนะ.
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ขาพเจาเลี้ยงดูดวยขาวน้ําและของเคี้ยวที่จัดไวใน
เรือนใหอิ่มหนําสําราญแลว จึงเรียนทานวา พระแม
เจา ขาพเจาประสงคจะบวชเจาขา.
ลําดับนั้น บิดาพูดกะขาพเจาวา ลูกเอย ลูกจง
ประพฤติธรรมในเรือนนี้ก็แลวกัน จงเลี้ยงดูสมณพราหมณ ดวยขาวน้ําไปเถิด.
ขณะนั้น ขาพเจารองไหประคองมือ ประนม
พูดกับบิดาวา ความจริง ลูกก็ทําบาปมามากแลว ลูก
จักชําระบาปนั้นใหเสร็จไปเสียที.
บิดาจึงอวยพรขาพเจาวา ลูกจงบรรลุโพธิญาณ
ธรรมอันเลิศ และไดพระนิพพาน ที่พระผูมพี ระภาคเจา
ผูประเสริฐสุดแหงสัตวสองเทา ทรงกระทําใหแจง
แลวเถิด.
ขาพเจากราบบิดามารดา และหมูญาติทุกคน
บวชได ๗ วัน ก็บรรลุวิชชา ๓ ขาพเจารูระลึกชาติ
ได ๗ ชาติ จะบอกกรรมทีม่ ีวบิ ากอยางนี้แกแมเจา
ขอแมเจา โปรดมีใจเปนหนึ่ง ฟงวิบากกรรมนั้นเถิด.
ในนครชื่อวา เอรกัจฉะ ขาพเจาเปนชางทอง
มีทรัพยมาก มัวมาในวัยหนุม ทําชูกับภริยาผูอื่น.
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ขาพเจาจุติจากโลกนั้นแลว ตองไปหมกไหมอยู
ในนรกเปนเวลานาน ครั้นออกจากนรกนั้นแลว ก็เขา
ทองนางวานร.
ขาพเจาคลอดได ๗ วัน วานรใหญจาฝูงก็กัด
อวัยวะเพศผูเสีย นี้เปนผลกรรมของขาพเจา ที่เปนชู
ภริยาผูอ ื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดวานรนั้นแลว ก็ไปเขา
ทองแมแพะตาบอดและเปนงอย ในปา แควนสินธพ.
ขาพเจาอายุได ๑๒ ป พาเด็กขี่หลังไปกระแตก
อวัยวะเพศ ปวยเปนโรคหนอนฟอน นี้เปนผลกรรม
ที่ทําชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดแพะแลว ก็เกิดในกําเนิด
แมโคของพอคาโค เปนลูกโค ขนแดงดั่งน้ําครั่ง
อายุ ๑๒ เดือนก็ถกู ตอน.
ขาพเจาถูกใชใหลากไถ และลากเกวียน ปวย
เปนโรคตาบอด นี่เปนผลกรรมที่ทําชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดโคแลว ก็ไปเกิดในเรือน
ทาสี ณ ทองถนน ไมใชหญิง ไมใชชาย นี่เปนผล
กรรมทีท่ ําชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาอายุ ๓๐ ป ก็ตาย เกิดเปนเด็กหญิงใน
ตระกูลชางทําเกวียน ที่เข็ญใจ มีโภคทรัพยนอย
เปนที่รมุ ทวงหนี้ของเจาหนี้.
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เมื่อหนี้พอกพูนทับถมกันมากขึ้น แตนั้น นาย
กองเกวียนก็รับเอาสมบัติ ฉุดเอาขาพเจาซึ่งกําลังรําพันอยู ออกจากเรือนของสกุล.
บุตรของนายกองเกวียน ชือ่ คิริทาส เห็นขาพเจาเปนสาวรุน อายุ ๑๖ ป ก็มีจติ ปฏิพัทธ ขอไป
เปนภริยา.
แตนายคิริทาส มีภริยาอยูก อนคนหนึ่ง เปนคน
มีศีลมีคณ
ุ มียศ จงรักสามี ขาพเจาก็ทําใหสามีเกลียด
นาง.
ขอที่สามทั้งหลาย เลิกรางขาพเจา ซึ่งปรนนิบัติ
ดุจทาสีไป ก็เปนผลกรรมของธรรมนั้น ทีส่ ุดแมของ
กรรมนัน้ ขาพเจาก็กระทําเสร็จแลว.
จบ อิสิทาสีเถรีคาถา
จบ จัตตาฬีสนิบาต
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เถรีคาถา จัตตาฬีสนิบาต
๑. อรรถกถาอิสิทาสีเถรีคาถา
ในจัตตาฬิสนิบาต คาถาวา นครมฺหิ กุสมุ นาเม เปนตน
เปนคาถาของพระอิสิทาสีเถรี พึงทราบวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ก็ไดสรางบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ เปน
ผูชายมาในภพนั้น ๆ สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน ในภพที่ ๗
นับแตจริมภพ ก็ไดกระทําปรทาริกกรรม [เปนชูก ับภรรยาผูอื่น] โดยนิสยั ที่
ไมดีตายไปบังเกิดในนรก ตองหมกไหมอยูในนรกนั้นตั้งหลายรอยป จุติจาก
นรกนั้นแลวไปบังเกิดในกําเนิดดิรัจฉาน ๓ ชาติ จุติจากนั้นแลวไปบังเกิดเปน
กะเทยในตองของทาสี จุติจากนั้นก็ไปบังเกิดเปนลูกสาวชางทําเกวียนที่ขัดสน
คนหนึ่ง เจริญวัยแลวลูกชายนายกองเกวียนคนหนึ่ง ชื่อคิริทาสก็เอาเปนภริยา
นําไปบาน ภริยาเดิมของนายคิริทาสก็มี เปนคนมีศีลมีกัลยาณธรรม ลูกสาว
ชางทําเกวียนนั้น ปกติชอบริษยาภริยาเดิมนั้น ก็ทําใหสามีกับภริยาเดิมเกลียด
กัน นางอยูในบานนั้นจนตลอดชีวิตจนตาย ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็ไปบังเกิดเปน
ธิดาของเศรษฐีผูพรั่งพรอมดวยสมบัติ ไดรับยกยองดวยคุณมีตระกูล ถิน่ และ
สีลาจารวัตรเปนตน ในกรุงอุชเชนี นางมีนามวา อิสิทาสี ครั้นเจริญวัย
บิดามารดาก็มอบใหแกบุตรเศรษฐีคนหนึ่งที่มีตระกูล รูป วัยและสมบัติเปนตน
ทัดเทียมกัน นางอิสิทาสีนั้น ก็เปนปติเทวดา (ปฏิบัติสามีดังเทวดา) ในเรือน
ของสามีนั้น อยูไดเพียงเดือนเดียว ดวยผลกรรมของนาง สามีเกิดเบื่อหนายก็นํา
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นางออกไปจากเรือน เรื่องนั้นทั้งหมดรูกันไดจากบาลีแหงเดียว เพราะเหตุที่
ตนเปนผูไมเปนที่สบใจของสามีนั้นๆ นางก็เกิดสลดใจ ใหบดิ าอนุญาตแลว
ก็บวชในสํานักพระชินทัตตาเถรี เจริญวิปสสนา ไมนานนัก ก็บรรลุพระอรหัต
พรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ ยับยั้งอยูดวยสุขในผล และสุขในพระนิพพาน
วันหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตในกรุงปาฏลีบตุ ร หลังจากนั้นแลวก็กลับจากบิณฑบาต
นั่งบนพื้นทรายใกลแมคงคามหานที ถูกพระเถรีสหายของตน ชื่อวาโพธิเถรี
ถามถึงบุพปฏิบัติประวัติกอนบวช จึงวิสัชนาความนั้น ดวยผูกเปนคาถา
โดยนัยวา อุชฺเชนิยา ปุรวเร เปนอาทิ เพื่อแสดงการเชื่อมความของคํา
ถามและคําตอบนั้น ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย จึงตั้งคาถาไว ๓ คาถาวา
ในกรุงปาฏลีบุตร ทีม่ ีนามวา นครแหงดอกไม
เปนแผนดินที่ผองใส [บริสุทธิ์] มีพระภิกษุณี ๒ รูป
ผูมีคุณสมบัติ เปนตระกูลแหงศากยราช.
ใน ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งชื่อวา อิสิทาสี รูปที่ ๒
ชื่อวา โพธิ ลวนสมบูรณดวยศีล ยินดีในการเพงฌาน
เปนพหูสูต กําจัดกิเลสแลว ทัง้ ๒ รูปนั้นเที่ยวบิณฑบาต ฉันและลางบาตรแลวก็นั่งอยางสบายในที่
ปลอดผูคน ตางถามตอบกันในถอยคําเหลานี้.
พระโพธิเถรีถามวา แมเจาอิสิทาสีเจาขา แมเจา
ยังผองใส วัยของแมเจาก็ยังไมเสื่อมโทรม แมเจาเห็น
โทษอะไร จึงมาขวนขวายเนกขัมมะการบวชเจาคะ.
พระอิสิทาสีเถรีนั้น ลูกพระโพธิเถรีถามอยางนี้
ในที่ปลอดผูคน ทานเปนผูฉลาดในการแสดงธรรม
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จึงตอบวา แมเจาโพธิ โปรดฟงเรื่องตามที่ขาพเจาบวช
นะจะ.
ในกรุงอุชเชนี ราชธานี [ของแควนอวันตี]
บิดาของขาพเจาเปนเศรษฐีผูมศี ีล ขาพเจาเปนธิดาคน
เดียวของทาน จึงเปนที่รักที่โปรดปรานและเอ็นดู.
ครั้งนั้น พวกคนสนิทที่มีตระกูลสูงมาจากเมือง
สาเกตบอกวา เศรษฐีมีทรัพยมากขอขาพเจา บิดาจึง
ใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนนั้ .
ขาพเจาตองเขาไปทําความนอบนอม ดวยเศียรเกลา ไหวเทาเชาเย็นตอแมผัวและพอผัว ตามวิธีที่
ถูกสั่งสอนไว.
ขาพเจาเห็นพี่นองคนใกลเคียง แมแตคนสนิท
เพียงคนเดียวของสามี ขาพเจาก็หวาดกลัว ตองใหที่
นั่งเขา.
ขาพเจาตองรับรองเขาดวยขาวน้ําของเคี้ยวที่จัด
ไวแกผทู ี่เขาไปนั้น นําเขาไปและใหของที่สมควร
แกเขา.
ขาพเจาบํารุงตามเวลา เขาเรือนไปที่ประตูตอง
ลางมือเทา ประนมมือเขาไปหาสามี.
ขาพเจาตองถือหวี เครื่องลูบไล ยาหยอดตาและ
กระจก แตงตัวใหสามีเองทีเดียว เหมือนหญิงรับใช.
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ขาพเจาหุงขาวตมแกงเอง ลางภาชนะเอง ปรนนิบัติสามีเหมือนอยางมารดาปรนนิบัติบุตรคนเดียวฉะนั้น.
ขาพเจาจงรักภักดี ทําหนาที่ครบถวน เลิก
มานะถือตัว ขยันไมเกียจคราน มีศีลอยางนี้ สามี
ก็ยังเกลียด.
สามีนั้นบอกบิดามารดาวา ฉันลาไปละ ฉันไม
ขออยูรว มกับอิสิทาสี ทั้งจะไมอยูรวมในเรือนหลัง
เดียวกันดวย.
บิดามารดาเขากลาววา อยาพูดอยางนี้สิลูก
อิสิทาสีเปนคนฉลาด สามารถ ขยันไมเกียจคราน
ทําไมเจาไมชอบใจเลาลูกเอย.
เขาตอบวา อิสิทาสีไมไดเบียดเบียนฉันดอกจะ
แตฉันไมอยากอยูรวมกับอิสิทาสี ฉันเกลียด ฉันพอแลว
ฉันขอลาไปละ.
แมผัวพอผัวฟงคําของบุตรนั้นแลว ไดถาม
ขาพเจาวา เจาทําผิดอะไรตอเขา จึงถูกเขาทอดทิ้ง จง
พูดไปตามจริงสิ.
ขาพเจาตอบวา ขาพเจาไมไดทําผิดอะไร ไมได
เบียดเบียนเขา ทั้งไมไดพูดคําหยาบคาย ขาพเจาหรือ
จะทําสิง่ ที่สามีเกลียดขาพเจาเลาแมเจา.
บิดามารดาของเขานั้นเสียใจเปนทุกข หวังทะนุถนอมบุตร จึงนําขาพเจากลับไปเรือนบิดา ขาพเจา

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 470

กลายเปนแมหมายสาวสามีรางไป ภายหลังบิดาของ
ขาพเจาไดยกขาพเจาใหแกกุลบุตร ผูม ั่งคั่งนอยกวา
สามีคนแรกครั้งหนึ่ง ซึ่งเศรษฐีไดขาพเจาไป ขาพเจา
อยูใ นเรือนสามีคนที่สองนั้นไดเดือนเดียว ตอมาเขาก็
ขับขาพเจา ผูปรนนิบัติประดุจทาสี ผูไมประทุษราย
พรั่งพรอมดวยศีล.
บิดาของขาพเจาจึงพูดกะบุรุษผูหนึ่ง ซึ่งฝกคน
อื่น ๆ และฝกตนแลว กําลังเที่ยวขอทานอยูวาเจาจง
ทิ้งผาเกาและหมอขาวเสียมาเปนลูกเขยขาเถิด.
แมบุรษุ ผูนั้นอยูไดครึ่งเดือน ก็พูดกะบิดาวา
โปรดคืนผาผืนเกาและภาชนะขอทานแกขาเถิด ขา
จะไปขอทานอีก.
ครั้งนั้น บิดามารดาและหมูญาติของขาพเจาทุก
คนพูดกะคนขอทานวา ทานทํากิจอะไรไมไดในที่นี้
รีบบอกมา เขาจักทํากิจนั้นแทนทานเอง.
เขาถูกบิดามารดาและญาติถามอยางนี้แลว จึง
ตอบวา ถึงตัวขาจะเปนไท ก็ไมมีประโยชนอะไรที่
ขาจะอยูกับอิสิทาสี ขาไมขออยูรวมกับอิสทิ าสี ทั้ง
ไมขออยูเรือนหลังเดียวกับอิสทาสี.
บิดายอมปลอยชายขอทานนั้นไป สวนขาพเจา
อยูโดดเดี่ยวก็คิดวา จําจะลาบิดามารดาไปตายหรือ
บวชเสีย.
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ลําดับนั้น พระแมเจาชินทัตตา ผูทรงวินัยเปน
พหูสูต สมบูรณดวยศีล เที่ยวบิณฑบาตก็มายังตระกูล
ของบิดา.
ขาพเจาเห็นทาน จึงลุกขึน้ ไปจัดอาสนะของ
ขาพเจาถวายทาน เมื่อทานนั่งเรียบรอยแลว ขาพเจา
ก็กราบเทาและถวายโภชนะ.
ขาพเจาไดเลี้ยงดูดวยขาวน้ํา และของเคีย้ วที่จัด
ไวในเรือนใหอมิ่ หนําสําราญแลว จึงเรียนทานวา
พระแมเจา ขาพเจาประสงคจะบวชเจาขา.
ลําดับนั้น บิดาพูดกะขาพเจาวา ลูกเอย ลูกจง
ประพฤติธรรมในเรือนนี้ก็แลวกัน จงเลี้ยงดู
สมณะพราหมณ ดวยขาวนําไปเถิด.
ขณะนั้น ขาพเจารองไหประคองมือประนมพูด
กะบิดาวา ความจริงลูกก็ทําบาปมามากแลว ลูกจัก
ชําระบาปนั้นใหเสร็จสิ้นไปเสียที.
บิดาจึงอวยพรขาพเจาวา ลูกจงบรรลุโพธิญาณ
ธรรมอันเลิศและไดพระนิพพานที่พระผูมีพระภาคเจา
ผูประเสริฐสุดแหงสัตวสองเทาทรงกระทําใหแจงแลว
เถิด.
ขาพเจากราบบิดามารดาและหมูญาติทุกคน บวช
ได ๗ วัน ก็บรรลุวชิ ชา ๓.
ขาพเจารูระลึกชาติได ๗ ชาติ จักบอกกรรมที่
มีวิบากอยางนี้แกแมเจา ขอแมเจา โปรดมีใจเปนหนึ่ง
ฟงวิบากกรรมนั้นเถิด.
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ในนครชื่อเอรกัจฉะ ขาพเจาเปนชางทอง มี
ทรัพยมาก มัวเมาในวัยหนุมทําชูกับภริยาผูอ ื่น.
ขาพเจานั้นจุติจากโลกนั้นแลวตองหมกไหมอยู
ในนรกเปนเวลานาน ครั้นออกจากนรกนั้นแลว ก็
เขาทองนางวานร.
ขาพเจาตลอดได ๗ วัน วานรใหญจาฝูงก็กัด
อวัยวะสืบพันธุเครื่องหมายเพศผูเสีย นี่เปนผลกรรม
ของขาพเจาที่เปนชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดวานรนั้น ตายแลวก็ไปเขา
ทองแมแพะตาบอดและเปนงอย ในปาแควนสินธพ.
ขาพเจาอายุได ๑๒ ป พาเด็กขี่หลังไปกระแทก
อวัยวะเพศ ปวยเปนโรคหนอนฟอน นี่เปนผลกรรม
ที่ทําชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดแพะแลว ก็เกิดในกําเนิด
แมโคของพอคาโค เปนลูกโคขนแดงดั่งน้ําครั่ง อายุ
๑๒ เดือนก็ถูกตอน.
ขาพเจาถูกใชใหลากไถและลากเกวียน ปวยเปน
โรคตาบอด นี้เปนผลกรรมที่เปนชูภริยาผูอื่น.
ขาพเจาจุติจากกําเนิดแลว ก็ไปเกิดในเรือน
ทาสี ณ ทองถนน ไมใชหญิงไมใชชาย นีเ่ ปนผล
กรรมทีท่ ําชูกับภริยาผูอื่น.
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ขาพเจาอายุได ๓๐ ปกต็ าย เกิดเปนเด็กหญิงใน
ตระกูลชางทําเกวียน ที่เข็ญใจ มีโภคะนอย เปนที่
รุมทวงหนี้ของเจาหนี้.
เมื่อหนี้พอกพูนทับถมกันมากขึ้น แตนั้นนาย
กองเกวียน ก็รบิ สมบัติฉุดเอาขาพเจาซึ่งกําลังรําพัน
อยูออกจากเรือนของสกุล.
บุตรของนายกองเกวียน ชือ่ คิริทาสเห็นขาพเจา
เปนสาววัยรุนอายุ ๑๖ ป ก็มีจติ ปฏิพัทธ ขอไปเปน
ภริยา.
แตนายคิริทาสนั้น มีภริยาอยูกอนคนหนึ่ง เปน
คนมีศลี มีคุณ มียศ จงรักสามี ขาพเจาก็ทําใหสามี
เกลียดนาง ขอที่สามีทั้งหลายเลิกรางขาพเจาซึ่งปรนนิบัติดุจทาสีไป ก็เปนผลกรรมของกรรมนัน้ ที่สุดแม
ของกรรมนั้น ขาพเจาก็กระทําเสร็จแลว.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา นครมฺหิ กุสมุ นาเม ไดแก ในนครที่
ขนานนามดวยกุสุมศัพทอยางนี้วา กุสุมนคร นครแหงดอกไม บัดนี้พระเถรี
แสดงนครนั้น โดยสรุปวา ปาฏลิปุตฺตมฺหิ. บทวา ปวิยา มณฺเฑ
ไดแก เปนทีผ่ องแผวทั่วทั้งแผนดิน. บทวา สกฺยกุลกุลีนาโย ไดแก เปน
ธิดาของสกุลในศากยสกุล ทานกลาวอยางนี้ ก็เพราะเปนผูบวชในศาสนาของ
พระผูมีพระภาคเจา ผูเปนโอรสแหงศากยราชสกุล.
บทวา ตตฺถ ไดแก บรรดาภิกษุณี ๒ รูปนัน้ . บทวา โพธิ ไดแก
พระเถรีมีชื่ออยางนี้. บทวา ฌานชฺฌายนรตาโย ไดแก ผูยินดียิ่งในการเพง
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ฌานที่เปนโลกียะและโลกุตระ. บทวา พหุสฺสุตาโย ไดแก เปนพหูสูต โดย
พาหุสัจจะทางปริยัติ. บทวา ธุตกิเลสาโย ไดแก ผูเพิกถอนกิเลสไดโดยประการ
ทั้งปวง ดวยพระอรหัตมรรค. บทวา ภตฺตตฺถ กริย ไดแก ทําภัตรกิจเสร็จ
[ฉันเสร็จ]. บทวา รหิตมฺหิ ไดแก ในที่ปราศจากผูคน ในทีอ่ ันสงัด. บทวา
สุขนิสินฺนา ไดแก นั่งเปนสุข ดวยสุขในบรรพชา และดวยสุขในวิเวก. บทวา
อิมา คิรา ไดแก การสนทนาอยางเปนสุข ที่จะกลาวกันในบัดนี้. บทวา
อพฺภุทีเรสุ ไดแก กลาวกันเปนการถามการตอบ.
คาถาวา ปาสาทิกาสิ เปนตน พระโพธิเถรีกลาวเปนคําถาม.
คาถาวา เอวนนุยฺุชิยนานา เปนตน ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว.
คาถาวา อุชฺเชนิยา เปนตน ทั้งหมด พระอิสิทาสีเถรีกลาวผูเดียว. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา ปาสาทิกาสิ ไดแก เปนผูนํามาแตความเลื่อมใสแกผูพบเห็น
เพราะรูปงาม. บทวา วโยป เต อปริหีโน ความวา แมวัยของพระแมเจาก็ยัง
ไมเสื่อมโทรม คือยังอยูในปฐมวัย. บทวา กึ ทิสฺวาน พฺยาลิก ความวา
เห็นทุกขภัย คือโทษอาทีนพในฆราวาสเชนไร. ในบทวา อถาสิ เนกฺขมฺมมนุยุตฺตา คําวา อถ เปนเพียงนิบาต, ไดเปนผูขวนขวายในเนกขัมมะคือ
บรรพชา.
บทวา อนุยฺุชิยมานา ไดแก ถูกถาม ประกอบความวา พระอิสิทาสีนั้น ถูกพระโพธิเถรีถาม. บทวา รหิเต ไดแก ในสถานที่วางคน. บทวา
สุณ โพธิ ยถามฺหิ ปพฺพชิตา ความวา ทานโพธิเถรี เจาแมโปรดสดับ
โปรดฟงเรื่องเกา ตามที่ขาพเจาบวชมา.
บทวา อุชฺเชนิยา ปุรวเร ไดแก ในนครอันอุดม [ราชธานี] ในแควน
อวันตี ชื่ออุชเชนี. บทวา ปยา ไดแก อันบิดามารดาพึงรัก เพราะเปน
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ธิดาคนเดียว. บทวา มนาปา ไดแก จําเริญใจ ดวยคุณคือศีลาจารวัตร.
บทวา ทยิตา ไดแก อันบิดามารดาพึงเอ็นดู.
บทวา อถ ไดแก ในภายหลัง คือในเวลาที่ขาพเจาเจริญวัย บทวา
เม สาเกตโต วรกา ความวา คนสนิทของขาพเจามาแตนครสาเกตเลือก
ขาพเจา. บทวา อุตฺตมกุลีนา ไดแก ผูมีตระกูลเลิศในนครนั้น ผูที่สงคน
เหลานั้นไป ก็คือเศรษฐีผูมีรัตนะมาก. บทวา ตสฺส มม สุณหฺ มทาสิ
ตาโต ความวา บิดาของขาพเจาไดใหขาพเจาเปนสะใภของเศรษฐีนครสาเกตุ
เปนภริยาของบุตรชาย.
บทวา สาย ปุาต ไดแก เวลาเย็นและเวลาเชา. บทวา ปณามมุปคมฺม สริสา กโรมิ ความวา ขาพเจาเขาไปหาแมผัวและพอผัวทําความ
นอบนอมดวยเศียรเกลา กราบเทาทาน. บทวา ยถามฺหิ อนุสฎิ า ความวา
ขาพเจาจะทําตามที่ทานสั่งสอน ไมลว งละเมิดคําสั่งสอนของทาน
บทวา ตเมกวรกมฺป ไดแก แมคนสนิทคนเดียว. บทวา อุพฺพิคฺคา
ไดแก สะดุง กลัว. บทวา อาสน เทมิ ความวา สิ่งใดสมควรแกผูใด
ขาพเจายอมใหสิ่งนั้นแกผูนั้น.
บทวา ตตฺถ ไดแก ในสถานที่เขาไป. บทวา สนฺนิหิต ไดแก
ที่ที่จัดไวมีอยู. บทวา ฉาเทมิ ความวา รับรอง ครั้นรับรองแลวก็นําเขาไป
ครั้นนําเขาไปแลวก็ให แมเมื่อจะให ก็ใหแตสิ่งที่สมควรเทานั้น.
บทวา อุมฺมาเร ไดแก ประตู. บทวา โธวนฺตี หตฺถปาเท
ประกอบความวา ขาพเจาตองลางมือเทา ครั้นลางแลวจึงเขาไปเรือน.
บทวา โกจฺฉ ไดแก หวีสําหรับหวีหนวดและผม. บทวา ปสาทน
ไดแก เครื่องทาหนามีผงหอมเปนตน. บาลีวา ปสาธน ก็มี ไดแก เครื่อง
ประดับ. บทวา อฺชนึ ไดแก หลอดยาหยอดตา. บทวา ปริกมฺมการิกา
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วิย ความวา ขาพเจาแมเปนคนตระกูลเลิศ สมบูรณดวยสมบัติ ก็เปนเหมือน
หญิงรับใชผบู ําเรอสามี.
บทวา สาธยามิ ไดแก หุงตม. บทวา ภาชน ไดแก ภาชนะทําดวย
โลหะ ประกอบความวา ขาพเจาตองปรนนิบัติลาง (ภาชนะตาง ๆ).
บทวา ภตฺติกต ไดแก ผูทําความภักดีสามี. บทวา อนุรตฺต
ไดแก ผูจงรัก. บทวา การิก ไดแก ผูทําใจที่ควรทํานั้นๆ ดังนี้. บทวา
นิหตมาน ไดแก ผูนํามานะออกไปแลว. บทวา อุฏายิก ไดแก ผูพรอมดวย
ความขยันหมั่นเพียร. บทวา อนลส ไดแก เพราะพรอมดวยความขยันหมั่นเพียรนั้นนั่นแล จึงเปนผูไมเกียจคราน. บทวา สีลวตึ ไดแก ผูเพียบพรอม
ดวยศีลาจารวัตร. บทวา ทุสฺสเต แปลวา ประทุษราย คือพูดเพราะโกรธ.
บทวา ภณติ อาปุจฺฉห คมิสฺสานิ ความวา สามีของขาพเจานั้น
พูดกะบิดามารดาของตนวา ฉันจะลาทานพอทานแมไปเสียในที่แหงใดแหงหนึ่ง.
ถาจะถามวาเขาพูดวากระไร ก็ตอบไดวา เขาพูดวา ฉันจะไมยอมอยูรวมกับ
อิสิทาสี ทั้งจะไมยอมอยูรวมเรือนหลังเดียวกันดวย. บรรดาบทเหลานั้น บทวา
วจฺฉ แปลวาอยู.
บทวา เทสฺสา ไดแก ไมเปนที่รัก [เกลียด]. บทวา อล เม
ความวา ฉันไมตองการอิสิทาสีนั้น. บทวา อาปุจฺฉาห คมิสฺสามิ ความ
วา ถาทานพอทานแมประสงคจะใหฉันอยูรวมกับอิสิทาสีนั้น ฉันก็จะขอลาทาน
พอทานแมไปอยูตางถิ่น.
บทวา ตสฺส ไดแก สามีของขาพเจา. บทวา กิสฺส ความวา
เจาทําผิดพลาดอะไรตอสามีของเจานั้น.
บทวา นปห อปรชฺฌ ความวา ขาพเจาไมไดทําผิดอะไรตอสามี
นั้น. อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. บทวา นป หึเสมิ ไดแก
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ทั้งก็ไมไดเบียดเบียน. บทวา ทุพฺพจน ไดแก ถอยคําที่กลาวชั่วหยาบ.
บทวา กึ สกฺกา กาตุยฺเย ความวา ขาพเจาจะทําอะไรไดเลาแมเจา. บทวา
ย ม วิทฺเทสฺสเต ภตฺตา ความวา เพราะเหตุที่สามีของขาพเจาเกลียด
คือ ทําความชัง ความเคืองขุนใจ.
บทวา วิมนา ไดแก เสียใจ. บทวา ปุตฺตมนุรกฺขมานา ไดแก
ทนุถนอมบุตรของตน ซึ่งเปนสามีของขาพเจาดวยการรักษาน้ําใจ. บทวา
ชิตามฺหเส รูปนึ ลกฺขึ ความวา ขาพเจามีชัยคือชนะ สิริคือศรีอันงาม
ไดหรือหนอ อธิบายวา ขาพเจาตองเสื่อมจากเทวดาคือสิริที่เที่ยวอยูโดยเพศ
มนุษยแลวหนอ หมายความวาตองเปนหญิงหมายสามีรางไปแลว.
บทวา อฑฺฒสฺส ฆรมฺหิ ทุติยกุลิกสฺส ความวา บิดาไดให
ขาพเจาในเรือนกุลบุตรคนที่สอง เมื่อเทียบสามีคนที่หนึ่ง ก็มงั่ คั่งนอยกวาครึ่ง
หนึ่ง แตเมื่อใหก็ใหโดยเรียกสินสอดครึ่งหนึ่ง จากสินสอดของสามีคนที่หนึ่งนั้น.
บทวา เยน ม วินฺทถ เสฏี ประกอบความวา เศรษฐีไดขาพเจาเปน
คนแรกดวยสินสอดอันใด บิดาขาพเจาก็ใหโดยเรียกสินสอดอันนั้นครึ่งหนึ่ง
จากสินสอดสามีคนที่หนึ่งนั้น.
บทวา โสป ไดแก แมสามีตนที่สอง. บทวา ม ปฏิจฺฉรยิ
ไดแก ขับไลขาพเจา คือเขาเสือกไสขาพเจาออกไปจากเรือน. บทวา อุปฏหนฺตึ ไดแก ผูบํารุงคือทําการปรนนิบัติ ดุจทาสี. บทวา อทูสิก แปล
วาผูไมประทุษราย.
บทวา ทมก ไดแก ผูฝกจิตของตนอื่น ๆ เพราะเปนผูอธิษฐาน
ความกรุณาไว คือผูเที่ยวขออาหารที่ผูอื่นพึงให ทํากายวาจาคนใหสงบระงับ
โดยอาการที่ชนเหลาอื่นจักใหของบางสิ่ง. บทวา ชามาตา ไดแก สามีของ
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ธิดา [ลูกเขย] บทวา นิกฺขิป โปฏิฺจ ฆฏิกฺจ ความวา เจาจงทิ้ง
ผาเกาที่เจานุงหม และภาชนะขอทานเสีย.
บทวา โสป วสิตฺวา ปกฺข ความวา ชายขอทานแมคนนั้น
อยูรวมกับขาพเจาไดเพียงครึ่งเดือน ก็หลีกไป.
บทวา อถ น ภณตี ตาโต ความวา บิดามารดาและหมูญาติ
ทุกคนของขาพเจา รวมกันเปนกลุมชวยกันพูดกะชายขอทานนั้น พูดวาอยางไร
พูดวา กึ เต น กีรติ อิธ แปลวา ชื่อวา กิจอะไรทานทําไมได ทํา
ไมสําเร็จในที่นี้ จงรีบบอกมา. บทวา ต เต กริหิต ไดแก เขาจักทํากิจ
นั้นแทนทาน.
บทวา ยทิ เม อตฺตา สกฺโกติ ประกอบความวา ถาตัวขาพึ่งตัว
เองได เปนไทแกตัว ขาก็พอ คือแมอิสิทาสีนั้น ก็ไมมีประโยชน เพราะฉะนั้น
ขาจะไมนั่งรวมไมอยูรวม ทั้งจะไมอยูรวมในเรือนหลังเดียวกันกับแมอิสิทาสีนั้น.
บทวา วิสฺสชฺชิโต คโต โส ความวา ชายขอทานนั้น บิดา
ยอมปลอยแลว ก็ไปตามชอบใจ. บทวา เอกากินี แปลวา โดดเดี่ยว. บทวา
อาปุจฺฉิตูน คจฺฉ ความวา ขาพเจาจะสละบิดาของขาพเจาไป. บทวา มริตุเย
แปลวา เพื่อตาย. วา ศัพทเปนนิบาตลงในอรรถวิกัป.
บทวา โคจราย แปลวา เพื่อหาอาหาร ประกอบความวา มาสู
ตระกูลของบิดา เพื่อหาอาหาร.
บทวา ต ไดแก ทานพระชินทัตตาเถรีนั้น. บทวา อุฏ ายาสน
ตสฺสา ปฺาปยึ ความวา ลุกขึ้นไปปูอาสนะถวายพระเถรีนั้น.
บทวา อิเธว ไดแก ยืนที่เรือนหลังนี้นี่แหละ. บิดาเมื่อเอ็นดู ก็เรียก
ธิดาโดยโวหารสามัญวา ลูกเอย. บทวา จราหิ ตฺว ธมฺม ความวา ลูก
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จงประพฤติธรรมมีพรหมจรรยเปนตน ที่พึงบวชแลวประพฤติ. บทวา ทวิชาตี
ไดแก ชาติพราหมณ
บทวา นิชฺชเรสฺสามิ ไดแก ทําใหหมดไป ใหเสื่อมสิ้นไป.
บทวา โพธึ ไดแก ตรัสรูสัจจะ อธิบายวามรรคญาณ. บทวา
อคฺคธมฺม ไดแก ธรรมสวนผล คือพระอรหัต. บทวา ย สจฺฉิกรี ทฺว-ิ
ปทเสฎโ ประกอบความวา พระสัมมาสัมพุทธเจา ผูประเสริฐสุดแหงสัตว
สองเทาทั้งหลาย ไดทรงกระทําโลกุตรธรรมอันใด ที่เขาใจกันวา มรรคผล
นิพพานใหแจง ลูกก็จงไดโลกุตรธรรมอันนั้น.
บทวา สตฺตาห ปพฺพชิตา ความวา บวชไดสัปดาหหนึ่ง. บทวา
อผสฺสยิ แปลวา ถูกตอง คือกระทําใหแจง.
บทวา ยสฺสย วิปาโก ความวา วิบากนี้เปนผลที่หลั่งออก
คือความเปนผูไมสบใจสามี ของบาปกรรมอันใด. บทวา ต ตว
อาจิกฺขิสฺส ความวา ขาพเจาจักกลาวบาปกรรมนั้นแกแมเจา. บทวา ต ไดแก
กรรมนั้นนั่นแหละ ที่จะกลาว หรือถอยคําของขาพเจานั้น. บทวา เอกมนา
ไดแก เปนผูมีใจมีอารมณเดียว อีกอยางหนึ่ง บาลีก็อยางนี้เหมือนกัน.
บทวา นครมฺหิ เอรกจฺเฉ ไดแก ในนครที่มีชื่ออยางนี้. บทวา
โส ปรทาร อเสวิห แปลวา ขาพเจานั้น ไดซองเสพภริยาของผูอื่น.
บทวา จิร ปกฺโก ไดแก ถูกไฟนรกเผา หลายแสนป. บทวา
ตโต จ อุฏ หิตฺวา ไดแก ออกคือจุติจากนรกนั้นแลว. บทวา มกฺกฏิยา
กุจฺฉิโมกฺกมึ ไดแก ถือปฏิสนธิในทองนางวานร.
บทวา ยูถโป แปลวา จาฝูง. บทวา นิลฺลจฺเฉสิ ไดแก ตอน
คือควักพืชคืออวัยวะสืบพันธุ อันเปนเครื่องหมายแหงเพศผูออกเสีย. บทวา
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ตสฺเสต กมฺมผล ไดแก นั่นเปนผลของกรรมที่ทําไวในอดีตของขาพเจา
นั้น. บทวา ยถาป คนฺตฺวาน ปรทาร ไดแก อยางที่ขาพเจาเปนชูภริยา
ของผูอื่น.
บทวา ตโต ไดแก จากกําเนิดวานร. บทวา สินฺธวารฺเ
ไดแก ในสถานที่ปาใหญ แควนสินธพ. บทวา เอฬกิยา แปลวา แมแพะ.
บทวา ทารเก ปริวหิตฺวา ไดแก พาพวกเด็กขี่หลังไป. บทวา
กิมินาวฏโฏ ไดแก เปนโรคถูกหนอนชอนไชในทีอ่ วัยวะสืบพันธุ ทรมาน
กดขี่. บทวา อกลฺโล แปลวา ปวย เติมคําวา อโหสิ แปลวา ไดเปนสัตวปวย.
บทวา โควาณิชกสฺส ไดแก คนขายโคเลี้ยงชีพ. บทวา ลาขาตมฺโพ
ไดแก ประกอบดวยขนสีแดงเหมือนยอมดวยน้ําครั่ง.
บทวา โวฒูน ไดแก ลาก. บทวา นงฺคล แปลวาไถ อธิบาย
วา ลากไถและลากเกวียน. บทวา อนฺโธวฏฏ ไดแเก เปนโรคตาบอด ทรมาน
เบียดเบียน.
บทวา วีถิยา ไดแก ถนนในนคร. บทวา ทาสิยา ฆเร ชาโต
ไดแก เกิดในทองทาสีในเรือนเบี้ย. อาจารยบางพวกกลาววาหญิงวรรณะทาสก็มี.
บทวา เนว มหิสา น ปุริโส ความวา ขาพเจาจะเปนหญิงหรือเปนชาย
ก็ไมใช คือไมมีเพศ.
บทวา ติสติวสฺสมฺหิ มโต ไดแก เปนคนไมมีเพศ ตายเสียเมื่อ
อายุได ๓๐ ป. บทวา สากฏิกกุลมฺหิ ไดแก ตระกูลชางทําเกวียน. บทวา
ธนิกปุริสปาตพหุลมฺหิ ไดแก เปนที่บุรุษเจาหนี้ทั้งหลายมารวมกัน อัน
เจาหนี้เปนอันมากพากันมาทวงหนี้.
บทวา อุสฺสนฺนาย ไดแก สะสม. บทวา วิปุลาย ไดแก มาก.
บทวา วฑฺฒิยา ไดแก เมื่อหนี้พอกพูน. บทวา โอกฑฺฒติ ไดแก ฉุด
ครา. บทวา กุลฆรสฺมา ไดแก จากเรือนตระกูลที่ขาพเจาเกิด.
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บทวา โอรุนฺธตสฺส ปุตฺโต ความวา บุตรของนายกองเกวียน
นั้น ชื่อวา คิริทาส เกิดจิตปฏิพัทธในขาพเจา ก็กักตัวไว คือทําใหขาพเจา
อยูในเรือนโดยเปนผูควรหวงแหนสําหรับตน.
บทวา อนุรตฺตา ภตฺตาร ไดแก คลอยตามสามี. บทวา ตสฺสาห
วิทฺเทสนมกาสึ ไดแก วิเทสนกรรมคือทําภริยากับสามีใหเกลียดกันเปนศัตรู
กัน คือขาพเจาปฎิบัติโดยวิธีที่สามีขุนเคืองภริยานั้น.
บทวา ย ม อปกีริตูน คจฺฉนฺติ ไดแก ขอที่สามีทั้งหลายใน
เรือนนั้น ๆ สละทอดทิ้งขาพเจา ซึ่งปรนนิบัติโดยเคารพประดุจทาสี ไมอาลัย
อาวรณเลิกรางไป เปนผลที่หลั่งไหลมาแหงกรรมคือการเปนชูภริยาผูอื่น และ
กรรมคือการทําสามีภริยาใหเกลียดเปนศัตรูกัน ที่ทําไวครั้งนั้น ของขาพเจา
นั้น. บทวา ตสฺสป อนฺโต กโต มยา ความวา ที่สุดแหงกรรมที่ทํา
ใหถึงความยินราย อยางนั้นนั้นอันทารุณ บัดนี้ ขาพเจาผูบรรลุอรหัตมรรค
กระทําเสร็จแลว ทุกขอะไรนอกจากนี้ไมมีกันละ. ก็คําที่มิไดจําแนกไวใน
ระหวาง ๆ ในเรื่องนี้ มีความงายทั้งนั้น เพราะมีนัยที่กลาวมาแลว.
จบอรรถกถาอิสิทาสีเถรีคาถา
จบอรรถกถาจัตตาฬีสนิบาต
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เถรีคาถา มหานิบาต
สุเมธาเถรีคาถา
[๔๗๔] พระสุเมธาเถรี กลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานคาถาวา
ขาพเจาเปนธิดาของพระอัครมเหสีของพระเจาโกญจะ กรุงมันตาวดี ชื่อวา สุเมธา อันพระอริยะ
ทั้งหลายผูทําตามคําสั่งสอนทําใหเลื่อมใสแลว พระนาง
สุเมธามีศีล กลาวธรรมไดวิจิตร เปนพหูสูต ถูกแนะนํา
ในคําสัง่ สอนของพระพุทธเจา เขาเฝาพระชนกชนนี
กราบทูลวา ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค โปรด
ตั้งพระทัยสดับคําของลูก.
ลูกยินดีอยางยิ่งในพระนิพพาน ภพถึงแมวาจะ
เปนทิพย ก็ไมยั่งยืน จะปวยกลาวไปไยถึงกามทั้งหลาย
ซึ่งเปนของวางเปลา อรอยนอย คับแคนมาก.
กามทั้งหลายเผ็ดรอน เปรียบดวยงูพิษ ที่พวก
คนเขลาพากันจมดักดาน คนเขลาเหลานั้นแออัดกันใน
นรก ตองเดือดรอนเปนทุกขเปนเวลาชานาน.
พวกคนเขลา ผูไมสํารวมกายวาจาใจ ทํากรรม
ที่เปนบาป พอกพูนแตบาป ยอมเศราโศกในอบาย
ทุกเมื่อ.
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คนเขลาเหลานั้น ไมมีปญญา ไมมีเจนนา ถูก
ทุกขและสมุทัยปดไว เมื่อไมรอู ริยธรรมทีท่ านแสดง
ก็ไมตรัสรูอริยสัจ.
ทูลกระหมอมแมเจาขา คนเขลาเหลาใดเมื่อไม
รูสัจจะทั้งหลาย ทีพ่ ระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดง
แลว ยังชื่นชมภพ กระหยิม่ การเกิดในหมูเทพทั้งหลาย
คนเขลาเหลานั้นมีจํานวนมากกวาเพคะ.
เมื่อภพไมเที่ยง ความเกิดในหมูเทพทั้งหลายก็
ไมยั่งยืน พวกคนเขลา ยอมไมหวาดสะดุงตอคนที่
ตองเกิดบอย ๆ.
อบาย ๔ สัตวทั้งหลายยอมไดกันสะดวก สวน
คติ ๒ ไดกันลําบาก, ในนรกของเหลาสัตวที่เขาถึง
อบาย ไมมีการบวชดอกเพคะ.
ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค โปรดทรง
อนุญาตใหลูกบวชในธรรมวินัยของพระทศพลเถิด
เพคะ ลูกจักขวนขวายนอย พากเพียรเพื่อละชาติและ
มรณะ.
จะมีประโยชนอะไร ดวยโทษคือกายที่ไรสาระ
นั้น ซึง่ พวกคนเขลาชื่นชมนักหนา ขอทรงโปรด
อนุญาตเถิด ลูกจักบวชเพื่อดับภวตัณหา ความอยาก
ในภพ.
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ความอุบัติของพระพุทธเจาทั้งหลาย ลูกไดแลว
อขณะก็เวนไปแลว ขณะลูกก็ไดแลว ลูกจะไมประทุษรายศีลและพรหมจรรยตลอดชีวิต.
พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีอยางนี้วา
ลูกยังเปนคฤหัสถ จักไมเสวยอาหาร จักยอมตายเพคะ
พระชนนีทรงเปนทุกข ทรงกันแสง พระชนก
ของพระนางสุเมธานั้น พระอัสสุชลก็นองทั่วทั้งพระพักตร ทั้งสองพระองคทรงพากเพียรเกลี้ยกลอมพระนางสุเมธา ซึ่งฟุบลงที่พื้นปราสาทวา
ลูกเอย ลุกขึ้นสิ จะเศราโศกไปทําไม พอยกลูก
ใหที่กรุงวารณวดีแลวนะลูก พระเจาอนิกรัตตะทรง
งามสงา พอยกลูกถวายพระองคแลว.
ลูกจักเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาอนิกรัตตะ
ศีล พรหมจรรย บรรพชา ทําไดยากนะลูกนะ.
อํานาจ ทรัพย ความเปนใหญ โภคะ สุข ใน
ราชสมบัติ ทั้งลูกก็ยังเปนสาว จงบริโภคกามเถิด.
ลูกจงวิวาหะเสียนะลูกนะ.
พระนางสุเมขากราบทูลพระชนกชนนีนั้นวา
อํานาจเปนตนเชนนี้ อยามีมาเลย เพราะภพหาสาระ
มิได การบวชหรือความตายเทานั้นจักมีแกลูก ลูกไม
ยอมวิวาทะแนแท.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 485

กายอันเนาเหมือนหนอน ไมสะอาดกลิ่นเหม็น
คลุงไป นาสะพรึงกลัว ดุจถุงหนึ่งบรรจุซากศพ เปน
ดวยของไมสะอาด ไหลออกอยูเปนนิตย อันคนเขลา
ยึดถืออยู.
ลูกรูจักซากศพนั้นเปนเหมือนอะไร เปนเหมือน
ของปฏิกูล ฉาบดวยเนื้อและเลือดเปนที่อยูของลูก
หลานหนอน เปนอาหารของแรงกา ทําไม ทูลกระหมอมจึงพระราชทานกเฬวรากซากศพ แกพระ
ราชาพระองคนั้นเลาเพคะ.
ไมชารางกายที่ปราศจากวิญญาณ อันหมูญาติผู
เกลียดทอดทิ้งไปเหมือนทอนไม เขาก็พากันนําไปปาชา.
บิดามารดาของตนยังเกลียด ครั้นเอาซากศพ
นั้นไปทิ้งใหเปนอาหารสัตวอื่นในปาชาแลว กลับมาก็
ตองอาบน้ําดําเกลา จะปวยกลาวไปไยถึงหมูชนทั่ว ๆ
ไปเลา.
หมูชนยึดถืออยูในซากศพที่ไมมีแกนสาร เปน
รางของกระดูกและเอ็น เปนกายอันเนา เต็มไปดวย
น้ําลาย น้ําตา และอุจจาระ.
ผูใดพึงชําแหละรางกายนั้นเอาขางในมาไวขางนอก ก็จะทนกลิ่นเหม็นของรางกายนั้น ไมได แมแต
มารดาของตนก็ยังเกลียด.
บัณฑิตทั้งหลาย เลือกเฟนโดยอุบายอันแยบคาย
วา ขันธ ธาตุ อายตนะ อันปจจัยปรุงแตงแลว เปน
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ทุกข ที่มีชาติเปนมูล ทําไม ลูกจึงยังจะปรารถนา
วิวาหะเลาเพคะ.
หอก ๓๐๐ เลม ใหมเอี่ยม จะพึงตกตองที่กาย
ทุกๆ วัน ทิ่มแทงอยูถึง ๑๐๐ ป ยังประเสริฐกวา
หากวาความสิ้นทุกขจะพึงมีไดดวยอาการอยางนี้.
ชนใด รูคําสั่งสอนของพระศาสดาอยางนี้ พึง
ยอมรับการทิ่มแทง [ดังกลาว] สังสารวัฏยอมยืดยาว
สําหรับ ชนเหลานัน้ ซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป.
ในเทวดา มนุษย ในกําเนิดสัตวเดียรฉาน หมู
อสุรกาย เปรตดและสัตวนรก การทํารายกันยังปรากฏ
อยูห าประมาณมิได.
สําหรับสัตวอยูในอบาย ทํากําลังถูกเบียดเบียน
ยังมีการทํารายกันเปนอันมากในนรก แมในเทวดา
ทั้งหลายก็ชวยไมได สุขนอกจากสุขคือพระนิพพาน
ไมมีเลย.
ชนเหลาใด ประกอบอยูในพระธรรมวินัยของ
พระทศพล ขวนขวายนอย พากเพียรเพื่อละชาติ
มรณะ ชนเหลานั้นก็ถึงพระนิพพาน.
ทูลกระหมอมพอเพคะ วันนี้นี่แหละลูกจักออก
บวช ประโยชนอะไรดวยโภคะทั้งหลายที่ไมมีแกนสาร
กามทั้งหลายลูกเบื่อหนายแลว ลูกทําใหเสมอดวยราก
สุนขั ทําใหเหมือนตาลยอดดวนแลว.
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พระนางสุเมธานั้น กราบทูลพระชนกอยูอยางนี้
พระเจาอนิกรัตตะ ผูที่ไดรับพระราชทานพระนางสุเมธานัน้ ทรงแวดลอมดวยขาราชบริพารหนุม ก็เสด็จ
เขาสูวิวาหะเมื่อเวลากระชั้นชิด.
ภายหลัง พระนางสุเมธาทรงทราบวา พระเจาอนิกรัตตะเสด็จมา จึงใชพระขรรคตัดพระเกศาอันดํา
สนิททีร่ วบไว ออนสลวย ทรงปดปราสาท เขาปฐมฌาน
พระนางสุเมธานั้น เขาฌานอยูในปราสาทนั้น
พระเจาอนิกรัตตะก็เสด็จถึงพระนคร พระนางสุเมธา
ทรงเจริญอสุภสัญญาอยูในปราสาท.
พระนางสุเมธานั้นกําลังทรงมนสิการ พระเจา
อนิกรัตตะ ทรงแตงพระองคดวยมณีและทอง ก็รบี
เสด็จขึน้ ปราสาท ทรงประคองอัญชลี ทูลวอน
พระนางสุเมธาวา
อํานาจ ทรัพย ความเปนใหญ โภคะ สุขใน
ราชสมบัติ ขอมอบถวาย พระนองนางก็ยังสาวอยู
ขอเชิญบริโภคกามสมบัติ กามสุขหาไดยากในโลก
นะพระนองนาง.
ราชสมบัติพี่สละใหพระนองนางแลว ขอพระนองนางโปรดบริโภคโภคะ ถวายทานทั้งหลายเถิด
พระนองนางอยาทรงเสียพระทัยเลย พระชนกชนนี้
ของพระนองนางทรงเปนทุกข.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 488

เพราะเหตุนั้น พระนางสุเมธา ผูไมตองการ
ดวยกามทั้งหลาย ทรงปราศจากโมหะแลวจึงทูลพระเจาอนิกรัตตะวาอยาทรงเพลิดเพลินกามเลย โปรดทรง
เห็นโทษในกามทั้งหลายเถิดเพคะ.
พระเจามันธาตุราช เจาทวีปทั้ง ๔ ทรงเปนยอด
ของผูบริโภคกามทั้งหลายยังไมทันทรงอิ่ม ก็เสด็จ
สวรรคตไปแลว ความปรารถนาของพระองค ก็ยัง
ไมเต็ม.
เทวดาแหงฝนพึงหลั่งฝนคือรัตนะ ๗ ลงมาโดย
รอบทั้ง ๑๐ ทิศ ความอิ่มดวยกามทั้งหลาย ก็ไมมี
นรชนทั้งหลาย ทั้งที่ยังไมอิ่มก็พากันตายไป.
กามทั้งหลาย เปรียบดวยดาบและหลาว เปรียบ
ดวยหัวงูเหา เปรียบดวยคบเพลิง ตามเผาอยู เปรียบ
ดวยรางกระดูก.
กามทั้งหลายไมเที่ยง ไมยงั่ ยืน มีทุกขมาก มี
พิษมาก เปนมูลแหงทุกข มีทุกขเปนผลเหมือน
กอนเหล็กที่รอนโชน.
กามทั้งหลายเปรียบดวยผลไม เปรียบดวยชิ้น
เนื้อ เปนทุกข กามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน
หลอกลวง เปรียบดวยของที่ยืมเขามา.
กามทั้งหลาย เปรียบดวยหอกและหลาวเปนโรค
เปนฝ เปนทุกข เปนความลําบาก เสมือนหลุมถาน
เพลิง เปนมูลแหงทุกข เปนภัย เปนเพชฆฆาต [ผูฆา ]
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กามทั้งหลายมีทุกขมากดังกลาวมานี้ บัณฑิตทั้ง
หลายจึงกลาววาทําอันตราย เชิญเสด็จกลับไปเสียเถิด
หมอมฉันไมพิศวาสในความมีโชคของพระองคดอก
เพคะ.
เมือ่ ไฟกําลังไหมศีรษะของหมอมฉันอยู คนอื่น
จะชวยอะไรหมอมฉันได เมื่อชรามรณะติดตามอยู ก็
ควรพยายามทําลายชรามรณะนัน้ เสีย.
ขาพระองคเห็นพระชนกชนนี และพระเจาอนิกรัตตะเสด็จยังไมทันถึงพระทวาร ก็ประทับนั่งที่พื้นดิน
ทรงพระกันแสง จึงกราบทูลดังนี้วา สังสารวัฏ ยอมยืด
ยาวสําหรับ พวกคนเขลา ที่รอ งไหบอย ๆ เพราะบิดา
ตาย พีช่ ายถูกฆา เพราะตัวเองถูกฆา ในสังสารวัฏ
ที่มีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว.
โปรดทรงระลึกถึงสังสารวัฏ ที่ประกอบดวย
นาตา น้ํานม และน้ําเลือด โดยความเปนสังสารวัฏ
ที่มีเงื่อนตนเงื่อนปลาย ที่ตามไปไมรูแลว โปรดทรง
ระลึกถึงกองกระดูกทั้งหลาย ของเหลาสัตวที่ทองเที่ยว
อยู.
โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้ง ๔ ในน้ําตา น้ํา
นมและน้ําเลือด ทีพ่ ระผูมีพระภาคเจาทรงนอมนํามา
เปรียบเทียบ โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกทั้งหลาย
ในกัปหนึ่งที่เทียบเทาภูเขาวิปุลบรรพต.
โปรดระลึกถึงแผนดินชมพูทวีป ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบสังสารวัฏ ของสัตวที่ทอง
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เที่ยวอยูในสังสารวัฏ ทีม่ ีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรู
แลว แผนดินทั้งหลายทําเปนกอนขนาดเมล็ดพุทรา ก็
มากไมพอกับจํานวนแมและยายทั้งหลาย.
โปรดทรงระลึกถึงหญา ไม กิ่งไม ใบไมที่พระผู
มีพระภาคเจาทรงนอมนํามาเปรียบเทียบเพราะสังสารวัฏมีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว ทอนไมทั้ง
หลาย ขนาด ๔ องคุลี ก็มากไมเทากับจํานวนพอและ
ปูทั้งหลาย.
โปรดทรงระลึกถึงเตาตาบอด และซองแอก อัน
หมุนไปทิศบูรพา และทิศอื่น ๆ อีกในมหาสมุทร มา
สวมหัวเตาตาบอดตัวนั้น เปรียบเทียบในการไดอัตภาพเปนมนุษย.
โปรดทรงระลึกถึงโทษคือกาย ที่ไมมีแกนสาร
เปรียบดวยกอนฟองน้ํา โปรดทรงเห็นขันธทั้งหลาย
ไมเที่ยง โปรดทรงระลึกถึงนรกทั้งหลาย ที่มีความ
คับแคนมาก.
โปรดทรงระลึกถึงสัตวทั้งหลาย ที่พากันทําให
รกปาชาในชาตินั้น ๆ เรื่อยไป โปรดทรงระลึกถึงภัย
คือจระเข ความเห็นแกปากทอง โปรดทรงระลึกถึง
อริยสัจ ๔.
เมือ่ อมตนิพพานมีอยู จะตองการอะไรดวยของ
เผ็ดรอน ๕ อยาง ที่พระองคทรงดื่มแลว เพราะวา
ความยินดีกามทุกอยาง เผ็ดรอนกวาของเผ็ดรอน ๕
อยาง.
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เมื่ออมตนิพพานมีอยู พระองคจะทรงตองการ
อะไรดวยกามทั้งหลายที่เรารอน เพราะความยินดีกาม
ทุกอยาง อันไฟติดโพลงแลว ใหเดือดแลว ใหหวั่น
ไหวแลว เผาใหรอนแลว.
เมื่อเนกขัมมะที่ไมมีขาศึกมีอยู พระองคยังจะ
ตองการอะไรดวยกามทั้งหลายที่มีขาศึกมาก กาม
ทั้งหลาย มีภัยอยูทวั่ ไปคือราชภัย อัคคีภัย อุทกภัย
และอัปปยภัย [ภัยคือคนรวมมรดกที่ไมถูกกัน] ชื่อวา
มีขาศึกมาก.
เมื่อโมกขธรรมมีอยู พระองคยังจะตองการอะไร
ดวยกามทั้งหลาย ที่มีการฆาการจองจําเลา เพราะวา
การฆาการจองจํามีอยูในกามทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ผูใครกาม ยอมเสวยทุกขทั้งหลาย
กามทั้งหลาย เหมือนคบเพลิงที่ลุกโพงลง ยอม
ไหมคนถือที่ไมยอมปลอย เพราะวากามทั้งหลาย
เปรียบเหมือนคบเพลิง ยอมจะไหมคนที่ไมยอมปลอย
คบเพลิง.
โปรดอยาทรงละสุขอันไพบูลย เพราะเหตุแหง
กามสุขเล็กนอยเลย อยาทรงเปนดุจปลากลืนเบ็ดแลว
ตองเดือดรอนภายหลัง.
โปรดอยาหมุนไปหมุนมาเพราะกามทั้งหลาย ดุจ
สุนขั ถูกลามโซเลย เพราะกามทั้งหลาย จักทําผูนั้น
ใหเปนเหมือนคนจัณฑาล หิวจัด ไดสุนัขก็ทําให
พินาศได.
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พระองคทรงประกอบดวยกาม จักเสวยทุกขอัน
หาประมาณมิได และความเสียใจอยางมาก โปรด
ทรงสละกามอันไมยงั่ ยืนเสียเถิด.
เมือ่ พระนิพพานที่ไมมีความแกมีอยู พระองค
ยังจะตองการอะไรดวยกามทั้งหลายที่มีความแกเลา
ชาติทั้งปวง อันมรณะและพยาธิกํากับไวในภพทุกภพ.
พระนิพพานนี้ไมแก พระนิพพานนี้ไมตาย
พระนิพพานนี้เปนบทอันไมแกและไมตาย ไมมีความ
เศราโศก ไมถูกขาศึกเบียดเบียน ไมพลาดไมนากลัว
ไมมีความเดือดรอน.
พระนิพพานนี้ พระอริยะเปนอันมากบรรลุแลว
อมตนิพพานนี้ อันผูพยายามโดยแยบคายควรไดใน
วันนี้นแี่ หละ แตผูไมพยายามหาอาจไดไม.
พระนางสุเมธาเมื่อไมทรงไดความยินดีในสังขาร
กําลังทรงเกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ ก็ทรงโยน
พระเกศาลงที่พื้นดิน.
พระเจาอนิกรัตตะ เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี
ทูลวอนพระชนกของพระนางวา ขอทรงโปรดปลอย
พระนางสุเมธาทรงผนวชเถิด เพราะวาพระนางทรง
เห็นวิโมกขและสัจจะ
พระนางสุเมธานั้น อันพระชนกชนนีทรงปลอย
แลว ทรงกลัวภัยคือความโศก ทรงผนวชแลว เมือ่
ทรงศึกษาผลอันเลิศ ก็ทรงทําใหแจงอภิญญา ๖.
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พระนิพพานนั้น อัศจรรยไมเคยมี ก็ไดมีแก
พระนางสุเมธาราชธิดา พระสุเมธาเถรีไดพยากรณ
ปุพเพนิวาสจริต เหมือนดังที่กลาวในเวลาปรินิพพาน
วา
เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ
เสด็จอุบัติในโลก เมื่อสรางสังฆารามเสร็จใหม ๆ
ขาพเจาไดเปนหญิง ๓ คน เปนสหายกัน [ธนัญชานี
เขมา และขาพเจา] ไดถวายวิหารทาน.
ขาพระองคเกิดในเทวดา ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง
๑,๐๐๐ ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ไมจาํ เปนตองกลาวถึงการเกิด
ในมนุษย ขาพเจามีฤทธิ์มากในหมูเทวดา ไมจําตอง
กลาวถึงฤทธิ์ในหมูม นุษย ขาพเจาเปนมเหสีนารีรัตน
ของพระเจาจักรพรรดิ ผูมีรัตนะ ๗ ประการ
การสรางอารามถวายสงฆ เปนวิหารทานครั้งนั้น
เปนเหตุ เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติ ขอนัน้ เปนมูล
เปนการอดทนตอการเพงธรรมในพระศาสนา เปนที่
รวมบุญครั้งแรก ขอนั้นเปนความดับทุกข สําหรับ
ขาพเจาผูยินดีในธรรม.
ชนเหลาใด เชือ่ พระดํารัสของพระผูมพี ระภาคเจา ผูมีพระปญญาไมทราม ชนเหลานั้นยอมกลาว
อยางนี้ ยอมเบื่อหนายในภพ ครั้นเบื่อหนายแลว ยอม
คลายกําหนัด ดังนี.้
จบ สุเมธาเถรีคาถา
จบ มหานิบาต
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เถรีคาถา มหานิบาต
๑. อรรถกถาสุเมธาเถรีคาถา
ในมหานิบาต คาถาวา มนฺตาวติยา นคเร เปนตน เปนคาถา
ของ พระสุเมธาเถรี มีวินิจฉัยดังตอไปนี้.
พระเถรีแมรูปนี้ ไดบําเพ็ญบารมีมาในพระพุทธเจาพระองคกอน ๆ
สรางสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานมาในภพนั้น ๆ เพิ่มพูนสัมภารธรรม
เครื่องปรุงแตงวิโมกขโดยเคารพ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมนะ
ก็บังเกิดในเรือนสกุล รูเดียงสาแลว ก็มีอัธยาศัยเปนอันเดียวกันกับเหลากุลธิดา
สหายของตน รวมกันสรางอารามใหญ มอบถวายภิกษุสงฆซึ่งมีพระพุทธเจา
เปนประธาน เพราะบุญกรรมนั้น เมื่อแตกกายทําลายขันธ นางก็บังเกิดใน
สวรรคชั้นดาวดึงส ณ สวรรคชั้นนั้น นางก็เสวยทิพยสมบัติจนตลอดอายุ จุติ
จากนั้นแลวก็บังเกิดในสวรรคชั้นยามา จุติจากนั้นแลวก็บังเกิดในสวรรคชนั้ ดุสิต
จากดุสิตสวรรคก็มาสวรรคชั้นนิมมานรดี จากสวรรคชั้นนิมมานรดีก็มาสวรรค
ชั้นปรนิมมิตวสวัตดี นางบังเกิดในสวรรคกามพาจรทั้ง ๕ ชั้นตามลําดับดังกลาว
มาฉะนี้ เปนมเหสีของทาวเทวราช [เทวดาเจาสวรรคแตละชั้น] ในสวรรค
ชั้นนั้น ๆ จุติจากนั้นแลว ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวากัสสปะ ก็เปนธิดา
ของเศรษฐี ผูมีสมบัติมาก รูเดียงสาตามลําดับแลว ก็เลื่อมใสยิ่งในพระศาสนา
ไดกระทําบุญกรรมอันโอฬารเฉพาะพระรัตนตรัย.
ในครั้งนั้น นางอาศัยธรรมหลอเลี้ยงชีวิต ยินดีมั่นในกุศลธรรม จน
ตลอดชีวิต จุติจากนั้น แลวก็บังเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ
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อยูในสุคติเทานั้น ในพุทธุปบาทกาลนี้ ก็บังเกิดเปนธิดาของพระเจาโกญจะกรุง
มันตาวดี พระชนกชนนีไดขนานพระนามพระนางวาสุเมธา สมัยพระนางเจริญ
พระชันษา ก็ทรงปรึกษาตกลงกันวา จักถวายพระนางแตพระเจาอนิกรัตตะ
กรุงวารณวดี แตนับตั้งแตยังทรงเปนทาริกา พระนางพรอมดวยราชธิดา ที่
มีวัยปูนเดียวกัน และเหลาทาสี ก็พากันเสด็จไปสํานักภิกษุณี ฟงธรรมใน
สํานักภิกษุณีแลว ก็เกิดสังเวชในสังสารวัฏ เพราะบําเพ็ญบารมีมาเปนเวลาชา
นาน ทรงเลือ่ มใสยิ่งในพระศาสนา เมื่อทรงเจริญพระชันษา ก็ไดมีพระทัย
หันกลับจากกามทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระนางไดสดับการปรึกษาของพระชนกชนนี พระประยูรญาติจึงตรัสวา ลูกไมประสงคกิจฆราวาส ลูกจักบวช
เพคะ พระชนกชนนีโปรดจะทรงประกอบพระนางไวในกิจฆราวาส แมจะทรง
ออนวอนโดยประการตาง ๆ ก็ไมสามารถจะทําพระนางใหทรงยินยอมได
พระนางทรงดําริวา เราจะไดการบวชโดยวิธีนี้ แลวควาพระขรรค
ตัดพระเกศาของพระองคเอง ทรงปรารภพระเกศาเหลานั้น เริ่มทรงมนสิการ
การใสใจโดยเปนของปฏิกูล ทรงทําอสุภนิมิตใหเกิดขึ้น ก็บรรลุปฐมฌาน
ณ ที่ตรงนัน้ เอง เพราะทรงบําเพ็ญบารมีมาแลวในชาตินั้น และเพราะ
ทรงเคยสดับวิธีมนสิการมาในสํานักภิกษุณี. ก็แลพระนางบรรลุปฐมฌาน
แลว ทรงทําราชสกุลทั้งหมดทั้งอันโตชนและปริวารชน ตั้งตนแตพระชนกชนนี
ผูทรงเกลี้ยกลอมไวในกิจฆราวาสดวยพระองคเอง ใหพากันเลื่อมใสยิ่งในพระ
ศาสนา เสด็จออกจากพระราชมณเฑียรไปยังสํานักภิกษุณี ทรงผนวช ครั้น
ทรงผนวชแลว ก็ทรงเริม่ ตั้งวิปสสนา มีพระญาณแกกลาโดยชอบโดยแท ไม
นานนัก ก็บรรลุพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภิทา ๔ เพราะธรรมทั้งหลายที่ชวย
อบรมบมวิมุตติ ทําใหบรรลุคุณวิเศษ.
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ดวยเหตุนั้น ทานพระสังคีติกาจารย จึงกลาวไวในคัมภีรอปทาน วา
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ
ทรงอุบัติในโลก เมื่อสังฆารามสรางเสร็จใหม ๆ
ขาพเจาเปนชน ๓ คนเปนสหายกัน ไดถวายวิหารทาน.
ขาพเจาเกิดในเทวดา ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐
ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ไมตองกลาวถึงการเกิดในมนุษย
ขาพเจามีฤทธิ์มากในหมูเทวดา ไมจําตองกลาวถึงใน
หมูม นุษย ขาพเจาเปนพระมเหสีนารีรัตน ของพระเจา
จักรพรรดิผูทรงมีรัตนะ ๗ ประการ.
ชน ๓ คน ก็คือ ธนัญชานี เขมาและขาพเจา
เปนผูสรางสมกุศลในที่นี้ เปนบุตรของตระกูลที่มั่งคั่ง.
เราชวยกันสรางพระอารามเปนอันดี ประดับดวย
ทัพสัมภาระครบถวน มอบถวายแดพระสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข พากันบันเทิงใจแลว.
ขาพเจาเกิดในที่ไร ๆ ดวยอํานาจบุญกรรมนั้น
ก็เปนเลิศทั้งในเทวดา ทั้งในมนุษย.
พระพุทธเจาพระนามวา กัสสปะโดยพระโคตร
ทรงเปนเผาพันธุพราหมณ ผูม ียศมาก เปนยอดของ
เหลาศาสดา ทรงอุบัติแลวในกัปนี้นี่แล.
พระเจากาสี พระนามวากิกี ครองราชย ณ กรุง
พาราณสีราชธานี ไดทรงเปนพระอุปฐากของพระกัสสปพุทธเจา ในครั้งนั้น.
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๔๑ สุเมธาเถรีอปทาน.
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ทาวเธอมีพระราชธิดา ๗ พระองค พระราชธิดา
เหลานัน้ เสวยสุข ยินดีในการบํารุงพระพุทธเจา พากัน
ประพฤติพรหมจรรย.
ขาพเจาเปนสหายของพระราชธิดาเหลานั้น ตั้ง
อยูใ นศีล ถวายทานทั้งหลายดวยความเคารพ ประพฤติ
วัตรถูกตองในการครองเรือน.
ดวยกรรมที่ทํามาดีและดวยการตั้งใจชอบ ขาพเจาละกายมนุษยแลว ก็เขาถึงสวรรคชั้นดาวดึงส จุติ
จากดาวดึงส ก็เขาถึงสวรรคชั้นยามา จากชั้นยามาก็
เขาถึงชัน้ ดุสิต จากดุสิต ก็เขาถึงสวรรคชั้นนิมมานรดี
จากนิมมานรดี ก็เขาถึงสวรรคชั้นปรนิมมิตวสวัตดี.
ขาพเจาพรั่งพรอมดวยบุญกรรม เกิดในภพใด ๆ
ก็ครองความเปนอัครมเหสี ของพระราชาทั้งหลายใน
ภพนั้น ๆ จุติจากภพนั้น ๆ แลว ในอัตภาพเปนมนุษย ก็
ครองความเปนอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ และ
ของพระเจามณฑลประเทศ.
ขาพเจาเสวยสมบัติในเทวดาและมนุษย มีสขุ
ในภพทุกภพ ทองเที่ยวไปในชาติเปนอันมาก.
นัน้ เปนเหตุ นั้นเปนแดนเกิด นั้นเปนมูล นั้น
เปนความอดทนในการเพงธรรมในพระศาสนา นั้นเปน
ที่รวมบุญครั้งแรก นั้นเปนความดับทุกขสําหรับขาพเจาผูยินดีในธรรม.
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กิเลสทั้งหลาย ขาพเจาก็เผาเสียแลว ภพทั้งหมด
ขาพเจาก็ถอนแลว ขาพเจาตัดเครื่องลามดังพระยาคชสารตัดเครื่องผูกฉะนั้น ไมมีอาสวะอยู.
ขาพเจามาดีแลว ในสํานักพระพุทธเจาผูประเสริฐ
สุด วิชชา ๓ ขาพเจาก็บรรลุแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ขาพเจาก็ทําเสร็จแลว.
ปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข ๘ และอภิญญา ๖ ขาพเจา
ก็ทําใหแจงแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา ขาพเจา
ก็ทําเสร็จแลว ดังนี้.
ก็ครัน้ บรรลุพระอรหัตแลว พระสุเมธาเถรีพิจารณาทบทวน ขอ
ปฏิบัติประวัติความเปนมาของตน จึงไดกลาวคาถาเหลานี้เปนอุทานวา
ขาพเจาเปนธิดาของพระอัครมเหสีของพระเจาโกญจะกรุงมันตาวดี ชื่อวาสุเมธา อันพระอริยะทั้ง
หลายผูท ําตามคําสั่งสอนทําใหเลือ่ มใสแลว พระนาง
สุเมธามศีล กลาวธรรมไดวิจิตร เปนพหูสูต ถูกแนะ
นําในคําสั่งสอนของพระพุทธเจา เขาเฝาพระชนกชนนีแลว กราบทูลใหทั้งสองพระองคโปรดตั้งพระทัย
สดับคําของตนวา
ลูกยินดีอยางยิ่งในพระนิพพาน ภพถึงแมวาจะ
เปนทิพย ก็ไมยั่งยืน จะปวยกลาวไปไยถึงกามทั้ง
หลาย ซึ่งเปนของวางเปลา อรอยนอย คับแคนมาก
กามทั้งหลาย เผ็ดรอน เปรียบดวยงูพิษ ที่พวก
คนเขลาพากันจมดักดาน คนเขลาเหลานั้น แออัดกัน
ในนรก ตองเดือดรอนเปนทุกขเปนเวลาชานาน.
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พวกคนเขลา ผูไมสํารวมกายวาจาใจ ทํากรรม
ที่เปนบาป พอกพูนแตบาป ยอมเศราโศกในอบายทุก
เมื่อ.
คนเขลาเหลานั้น ไมมีปญญา ไมมีเจตนา ถูก
ทุกขสมุทัยปดไว เมื่อไมรูอริยธรรมที่ทานแสดง ก็ไม
ตรัสรูอริยสัจ.
ทูลกระหมอมแมเพคะ คนเขลาเหลาใด เมื่อ
ไมรูสัจจะทั้งหลาย ที่พระพุทธเจาผูประเสริฐทรง
แสดงแลว ยังชื่นชมภพ กระหยิ่มการเกิดในหมูเทพ
ทั้งหลาย คนเขลาเหลานั้น มีจํานวนมากกวาเพคะ.
เมือ่ ภพไมเที่ยง ความเกิดในหมูเทพทั้งหลาย
ก็ไมยั่งยืน พวกคนเขลา ยอมไมหวาดสะดุงตอคนที่
ตองเกิดบอย ๆ.
อบาย ๔ สัตวทั้งหลายยอมไดกันสะดวก สวน
คติ ๒ ไดกันลําบาก ในนรกของเหลาสัตวที่เขาถึง
อบาย ไมมีการบวชดอกเพคะ.
ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค โปรดทรง
อนุญาตใหลูกบวชในธรรมวินัยของพระทศพลเถิด ลูก
จักขวนขวายนอย พากเพียรเพื่อละชาติและมรณะ.
จะมีประโยชนอะไรดวยโทษคือกายที่ไรสาระใน
ภพ ซึง่ พวกคนเขลาชื่นชมนักหนา ขอทรงโปรด
อนุญาตเถิด ลูกจักบวชเพื่อดับภวตัณหา ความอยาก
ในภพ.
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ความอุบัติของพระพุทธะทั้งหลาย ลูกไดแลว
อขณะก็เวนไปแลว ขณะลูกก็ไดแลวลูกจะไมประทุษราย ศีลและพรหมจรรยตลอดชีวิต.
พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีอยางนี้วา
ลูกยังเปนคฤหัสถ จักไมเสวยอาหาร จักยอมตายเพคะ
พระชนนีเปนทุกขทรงกันแสง พระชนกของ
พระนางสุเมธานั้น พระอัสสุชลก็นองทั่วทั้งพระพักตร
ทั้งสองพระองคทรงพากเพียรเกลี้ยกลอมพระนาง
สุเมธา ซึ่งฟุบลงที่พื้นปราสาทวา.
ลูกเอยลุกขึ้นเถิด จะเศราโศกไปทําไม พอยก
ลูกใหทกี่ รุงวารณวดีแลวนะ พระเจาอันกรัตตะทรงงาม
สงา พอยกลูกถวายพระองคแลว.
ลูกจักเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาอันกรัตตะ
ศีล พรหมจรรย บรรพชา ทําไดยากนะลูกนะ.
อํานาจ ทรัพย ความเปนใหญ โภคะ สุขในราชสมบัติ ทั้งลูกก็ยังเปนสาว จงบริโภคถามเถิด ลูกจง
วิวาหะเสียเถิด นะลูกนะ.
พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีนั้นวา
อํานาจเปนตนเชนนี้ อยามีมาเลย เพราะภพหาสาระ
มิได การบวชหรือความตายเทานั้นจักมีแกลูก ลูกไม
ยอมวิวาหะแนแท.
กายอันเนาเหมือนหนอน ไมสะอาด กลิ่นเหม็น
คลุงไป นาสะพรึงกลัว ดุจถุงหนังบรรจุซากศพ เต็ม
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ดวยของไมสะอาด ไหลออกอยูเปนนิตย อันคนเขลา
ยึดถืออยู.
ลูกรูจักซากศพนั้นเปนเหมือนอะไร เปนเหมือน
ของปฏิกูล ฉาบดวยเนื้อและเลือด เปนที่อยูของลูก
หลานหนอน เปนอาหารของแรงกา ทําไมทูลกระหมอมจึงพระราชทานกเฬวระซากศพ แกพระราชา
พระองคนั้นเลา.
ไมชา รางกาย ที่ปราศจากวิญญาณอันหมูญาติ
ผูเกลียดทอดทิ้งไปเหมือนทอนไม เขาก็นําไปปาชา.
บิดามารดาของตนยังเกลียด ครั้นเอาซากศพนั้น
ไปทิ้งใหเปนอาหารสัตวอื่นในปาชาแลว กลับมาก็
ตองอาบน้ําดําเกลา จะปวยกลาวไปไยถึงหมูชนทั่ว ๆ
ไปเลา.
หมูชน ยึดถืออยูในซากศพที่ไมมีแกนสาร เปน
รางของกระดูกและเอ็น เปนกายอันเนาเต็มไปดวยน้ํา
น้ําตา และอุจจาระ.
ผูใด พึงชําแหละรางกายนั้น เอาขางในมาไว
ขางนอก ก็จะทนกลิ่นเหม็นของรางกายนั้นไมได แม
แตมารดาของตน ก็ยังเกลียด.
บัณฑิตทั้งหลาย เลือกเฟนโดยอุบายแยบคายวา
ขันธ ธาตุ อายตนะ อันปจจัยปรุงแตงแลวเปนทุกข
ที่มชี าติเปนมูล ทําไมลูกยังจะปรารถนาวิวาหะเลา
เพคะ.
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หอก ๓๐๐ เลม ใหมเอี่ยม จะพึงตกตองที่กาย
ทุก ๆ วัน ทิ่มแทงอยูถึง ๑๐๐ ป ยังประเสริฐกวา
หากวาความสิ้นทุกข จะพึงมีไดดวยอาการอยางนี้
ชนใดรูคําสั่งสอนของพระศาสดาอยางนี้ พึง
ยอมรับการทิ่มแทง [ดังกลาว] สังสารวัฏ ยอมยืด
ยาว สําหรับชนเหลานั้น ซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป.
ในเทวดา มนุษย ในกําเนิดสัตวเดียรฉาน หมู
อสุรกาย เปรต และนรก การทํารายกันยังปรากฏอยู
หาประมาณมิได.
สําหรับสัตวอยูใ นอบายที่กําลังถูกเบียดเบียน ยังมี
การทํารายกันเปนอันมากในนรก แมในเทวดาทั้ง
หลาย ก็ชวยไมได สุขนอกจากสุขคือพระนิพพาน
ไมมีเลย.
ชนเหลาใด ประกอบอยูในธรรมวินัยของพระทศพล ขวนขวายนอย พากเพียรเพื่อละชาติมรณะ
ชนเหลานั้น ก็ถึงพระนิพพาน.
ทูลกระหยอมพอเพคะ วันนี้นี่แหละลูกจักออก
บวช ประโยชนอะไรดวยโภคะทั้งหลายที่ไมมีแกนสาร
กามทั้งหลายลูกเบื่อหนายแลว ลูกทําใหเสมอดวยของ
ที่คายแลว [รากสุนขั ] ใหเหมือนตาลยอดดวนแลว.
พระนางสุเมธานั้น กราบทูลพระชนกอยางนี้
พระเจาอนิกรัตตะ ผูที่ไดรับพระราชทานพระนางสุเมธานั้น ทรงแวดลอมดวยราชบริพารหนุม ก็เสด็จ
เขาสูวิวาหะเมื่อเวลากระชั้นชิด.

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรีคาถา เลม ๒ ภาค ๔ - หนาที่ 503

ภายหลัง พระนางสุเมธาทรงทราบวาพระเจา
อนิกรัตตะเสด็จมา จึงใชพระขรรคตัดพระเกศาอันดํา
สนิททีร่ วบไว ออนสลวย ทรงปดปราสาทเขาปฐมฌาน.
พระนางสุเมธานั้นเขาฌานอยูในปราสาทนั้น
พระเจาอนิกรัตตะก็เสด็จถึงพระนคร พระนางสุเมธา
ทรงเจริญอสุภสัญญาอยูในปราสาท.
พระนางสุเมธานั้น กําลังมนสิการ พระเจา
อนิกรัตตะทรงแตงพระองคดวยมณีและทอง ก็รีบ
เสด็จขึน้ ปราสาท ทรงประคองอัญชลี ทูลวอนพระนางสุเมธาวา
อํานาจ ทรัพย อิสริยะ โภคะ สุข ในราชสมบัติ
ขอมอบถวาย พระนองนางก็ยังสาวอยู ขอเชิญบริโภค
กามสมบัติ กามสุขหาไดยากในโลกนะพระนองนาง.
ราชสมบัติพี่สละใหพระนองนางแลว ขอพระ
นองนางโปรดบริโภคโภคะ ถวายทานทั้งหลายเถิด
พระนองนางอยาเสียพระทัยเลย พระชนกชนนีของ
พระนองนางทรงเปนทุกข.
เพราะเหตุนั้น พระนางสุเมธา ผูไมตองการดวย
กามทั้งหลายทรงปราศจากโมหะแลว จึงทูลพระเจา
อนิกรัตตะวา อยาทรงเพลิดเพลินกามเลย โปรดทรง
เห็นโทษในกามทั้งหลายเถิดเพคะ.
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พระเจามันธาตุราช เจาทวีปทั้ง ๔ ทรงเปนยอด
ของผูบริโภคกามทั้งหลาย ยังไมทันทรงอิ่ม ก็เสด็จ
สวรรคตไปแลว ความปรารถนาของขาพเจาก็ยังไม
เต็ม.
เทวดาแหงฝนพึงหลั่งรัตนะ ๗ ประการใหตกลง
มา โดยรอบทั้ง ๑๐ ทิศ ความอิ่มดวยกามทั้งหลาย
ก็ไมมี นรชนทั้งหลายทั้งที่ยังไมอิ่ม ก็พากันตายไป.
กามทั้งหลาย เปรียบดวยดาบและหลาว เปรียบ
ดวยหัวงูเหา เปรียบดวยคบเพลิง ตามเผาอยู เปรียบ
ดวยรางกระดูก.
กามทั้งหลาย ไมเที่ยง ไมยงั่ ยืน มีทุกขมาก มี
พิษมาก เปนมูลแหงทุกข มีทุกขเปนผล เหมือนกอน
เหล็ก ที่รอนโชน.
กามทั้งหลาย เปรียบดวยผลไม เปรียบดวยชิ้น
เนื้อเปนทุกข กามทั้งหลายเปรียบดวยความฝน หลอก
ลวง เปรียบดวยของที่ขอยืมเขามา.
กามทั้งหลาย เปรียบดวยหอกหลาว เปน
หัวฝ เปนทุกข เปนความลําบาก เสมือนหลุมถาน
เพลิง เปนมูลแหงทุกข เปนภัย เปนเพชฌฆาต [ผูฆา]
กามทั้งหลาย มีทุกขมากดังกลาวมานี้ บัณฑิต
ทั้งหลายจึงกลาววา ทําอันตราย เชิญเสด็จกลับไปเสีย
เถิด หมอมฉันไมพิศวาสในความมีโชคของพระองค
ดอกเพคะ.
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เมื่อไฟกําลังไหมศีรษะของหมอมฉันอยู คนอื่น
จะชวยอะไรหมอนฉันได เมื่อชราและมรณะติดตาม
อยู ก็ควรที่จะพยายามทําลายชรามรณะนั้นเสีย.
ขาพเจา เห็นพระชนกชนนี และพระเจาอนิกรัตตะเสด็จยังไมทันถึงพระทวาร ก็ประทับนั่งที่พื้น
ดิน ทรงพระกันแสง จึงกราบทูลดังนี้วา สังสารวัฏ
ยืดยาว สําหรับเหลาคนเขลาที่รองไหบอย ๆ เพราะ
บิดาตาย พี่ชายถูกฆา เพราะตัวเองถูกฆา ในสังสารวัฏทีม่ ีเงื่อนตนเงื่อนปลาย ตามไปไมรูแลว.
โปรดทรงระลึกถึงสังสารวัฏ ที่ประกอบดวย
น้ําตา น้ํานม และนําเลือด โดยความเปนสังสารวัฏที่
เงือนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว โปรดทรงระลึก
ถึงกองกระดูกทั้งหลายของเหลาสัตวที่ทองเที่ยวอยู
โปรดทรงระลึกถึงมหาสมุทรทั้ง ๔ ในน้ําตา น้ํา
นม และนําเลือด ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงนอมนํา
มาเปรียบเทียบ โปรดทรงระลึกถึงกองกระดูกในกัป
หนึ่ง ทีเ่ ทียบเทากับภูเขาวิปุลบรรพต.
โปรดทรงระลึกถึงแผนดินชมพูทวีป ที่พระผูม ี
พระภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบสังสารวัฏ ของสัตว
ที่ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ แผนดินทั้งหลายทําเปน
กอนขนาดเมล็ดพุทรา ก็มากไมพอกับจํานวนแมและ
ยายทั้งหลาย.
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โปรดทรงระลึกถึงหญา ไม กิ่งไม ใบไม ที่พระผู
มีพระภาคเจาทรงนํามาเปรียบเทียบ เพราะสังสารวัฏมี
เงื่อนตนเงื่อนปลายที่ตามไปไมรูแลว ทอนไมทั้งหลาย
มีขนาด ๔ องคุลี ก็มากไมเทากับจํานวนบิดาและปู
ทั้งหลาย.
โปรดทรงระลึกถึงเตาตาบอด และชองแอก อัน
หมุนไปทิศบูรพา และทิศอื่น ๆ อีกในมหาสมุทร มา
สวมหัวเตาตาบอดตัวนั้น เปรียบเทียบในการไดอัตภาพเปนมนุษย.
โปรดทรงระลึกถึงโทษคือกาย ที่ไมมีแกนสาร
เปรียบดวยกอนฟองน้ํา โปรดเห็นขันธทั้งหลาย
ไมเที่ยง โปรดทรงระลึกถึงนรกทั้งหลาย ที่มีความ
คับแคนมาก.
โปรดทรงระลึกถึงสัตวทั้งหลาย ที่พากันทําให
รกปาชา ในชาตินั้น ๆ เรื่อยไป โปรดทรงระลึกถึงภัย
คือจระเข ความเห็นแกปากทอง โปรดทรงระลึกถึง
อริยสัจ ๔.
เมือ่ อมตนิพพานมีอยู จะตองการอะไรดวยของ
เผ็ดรอน ๕ อยาง ที่พระองคทรงดื่มแลว เพราะวา
ความยินดีกามทุกอยาง เผ็ดรอนกวาของเผ็ดรอน ๕
อยาง.
เมือ่ อมตนิพพานมีอยู พระองคจะตองการอะไร
ดวยกามทั้งหลายที่เรารอน เพราะวาความยินดีกามทุก
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อยาง อันไฟติดโพลงแลว ใหเดือดแลว ใหหวั่น
ไหวแลว เผาใหรอนแลว.
เมือ่ เนกขัมมะที่ไมมีขาศึกมีอยู พระองคจะทรง
ตองการอะไรดวยกามทั้งหลายที่มีขาศึกมาก กาม
ทั้งหลายมีภัยทั่วไป คือ โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัยและ
อัปปยภัย [ภัยคือคนรวมมรดกที่ไมถูกกัน ] ชื่อวามี
ขาศึกมาก.
เมือ่ โมกขธรรมมีอยู พระองคยังจะตองการอะไร
ดวยกามทั้งหลาย ซึ่งมีการฆาและการจองจําเลา เพราะ
วาการฆาการจองจํามีอยูในกามทั้งหลาย สัตวทั้งหลาย
ผูใครกามยอมเสวยทุกขทั้งหลาย.
กามทั้งหลายเหมือนคบเพลิงที่ลุกโพลง ยอมไหม
คนถือที่ไมยอมปลอย เพราะวา กามทั้งหลายเปรียบ
เหมือนคบเพลิง ยอมจะไหมคนที่ไมยอมปลอยคบ
เพลิง.
โปรดอยาทรงละสุขอันไพบูลย เพราะเทตุแหง
กามสุขอันเล็กนอยเลย อยาทรงเปนดุจปลากลืนเบ็ด
แลวตองเดือดรอนกายหลัง.
โปรดอยาหมุนไปหมุนมาเพราะกามทั้งหลาย ดุจ
สุนขั ถูกลามโซเลย เพราะวากามทั้งหลายจักทําผูนั้น
ใหเปนเหมือนจัณฑาล หิวจัด ไดสุนัขก็ทําใหพินาศได
พระองคทรงประกอบดวยกาม จักเสวยทุกขอัน
หาประมาณมิได และความเสียใจอยางมาก โปรดทรง
สละกามอันไมยั่งยืนเสียเถิด.
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เมื่อพระนิพพานที่ไมมีความแกมีอยู พระองค
ยังจะตองการอะไรดวยกามทั้งหลาย ทีม่ คี วามแกเลา
ชาติทั้งปวง อันมรณะและพยาธิกํากับไว ในภพ
ทุกภพ.
พระนิพพานนี้ไมแก พระนิพพานนี้ไมตาย
พระนิพพานนี้เปนบทอันไมแกไมตาย ไมมคี วามเศรา
โศก ไมถูกขาศึกเบียดเบียน ไมพลาด ไมนากลัว
ไมมีความเดือดรอน.
พระนิพพานนี้ พระอริยะเปนอันมากบรรลุแลว
อมตนิพพานนี้ อันผูพยายามโดยแยบคาย ควรไดใน
วันนี้นแี่ หละ แตผูไมพยายามหาอาจไดไม.
พระนางสุเมธา เมื่อไมทรงไดความยินดีในสังขาร กําลังทรงเกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ พระนาง
สุเมธาก็ทรงเหวี่ยงพระเกศาลงที่พื้นดิน.
พระเจาอนิกรัตตะ เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี
ทูลวอนพระชนกของพระนางวา ขอทรงโปรดปลอย
ทรงนางสุเมธาใหทรงผนวชเถิด พระนางทรงเห็น
วิโมกขและสัจจะ.
พระนางสุเมธานั้น อันพระชนกชนนีทรงปลอย
แลว ทรงกลัวภัยคือความโศกทรงผนวชแลว เมื่อทรง
ศึกษาผลอันเลิศ ก็ทรงทําใหแจงอภิญญา ๖.
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พระนิพพานนั้น อัศจรรยไมเคยมี ก็ไดมีแก
พระนางสุเมธาราชธิดา พระสุเมธาเถรี ไดพยากรณ
ปุพเพนิวาสจริต เหมือนในเวลาสุดทายคือเวลาปรินิพพานวา
เมือ่ พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา โกนาคมนะ
เสด็จอุบัติในโลก เมื่อสรางสังฆารามเสร็จใหม ๆ ขาพเจา
เปนหญิง ๓ คนเปนสหายกัน [ธนัญชานี เขมา และ
ขาพเจา ไดถวายวิหารทาน.
ขาพเจาเกิดในเทวดา ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครัน้ ๑,๐๐๐
ครั้ง ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ไมจําตองกลาวในหมูม นุษย ขาพเจา
มีฤทธิ์มากในเทวดา ไมจําตองกลาวในหมูม นุษย
ขาพเจาเปนมเหสีนารีรัตน ของพระเจาจักรพรรดิผูมี
รัตนะ ๗ ประการ.
การสรางอารามถวายสงฆเปนวิหารทานครั้งนั้น
เปนเหตุ เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติ ขอนัน้ เปนมูล
เปนการอดทนเพงธรรมในพระศาสนา เปนที่รวมบุญ
ครั้งแรก ขอนั้นเปนความดับทุกข สําหรับขาพเจาผู
ขึ้นดีในธรรม.
ชนเหลาใดเธอพระดํารัสของพระผูมีพระภาคเจา
ผูมีพระบัญญัติไมทราม ชนเหลานั้นยอมกลาวอยางนี้
ยอมเบือ่ หนายในภพ ครั้นเบื่อหนายแลว ยอมคลาย
กําหนัด ดังนี้.
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บรรดาบทเหลานั้น บทวา มนฺตาวติยา นคเร ไดแก นครมีซึ่ง
อยางนี้วา มันตวดี. บทวา รฺโ โกฺจสฺส ความวา ไดเปนราชธิดา
เกิดในพระครรภของพระอัครมเหสีของพระราชาพระนามวาโกญจะ. บทวา
สุเมธา ไดแก พระนางสุเมธาโดยพระนาม. บทวา ปสาทิตา สาสนกเรหิ
ความวา อันพระอริยะทั้งหลาย ผูกระทําตามคําสั่งสอนพระศาสดา ทําใหเลื่อม
ใสในคําสั่งสอน คือทําใหเกิดความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยแลว.
บทวา สีลวตี ไดแก พรั่งพรอมดวยอาจาระมารยาทและศีล. บทวา
จิตฺตกถา ไดแก ผูกลาวธรรมไดวิจิตร. บทวา พหุสฺสุตา ไดแก ผู
ประกอบดวยการสดับพระปริยัติธรรม ในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย. บทวา
พุทฺธสาสเน วินีตา ไดแก ถูกแนะนํา คือมีกายวาจาจิตสํารวมแลว ในคํา
สั่งสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย เพราะกิเลสทั้งหลายกลับไปแลว โดยตทังคปหานตาม โยนิโสมนสิการซึ่งดําเนินตามพระสูตรวา อยางนี้ ปวัตติ ความเปน
ไป, อยางนี้ นิวัตติ ความกลับไป, อยางนี้ ศีล, อยางนี้ สมาธิ, อยางนี้
ปญญา. บทวา อุภโย นิสาเมถ ความวา ขอพระชนกชนนีทั้งสองพระองค
โปรดตั้งพระทัยสดับคําของลูก ประกอบความวา พระนางสุเมธาเขาไปเฝา
พระชนกชนนีแลวตรัส.
บทวา ยทิป ทิพพฺ  ความวา ขึ้นชื่อวาภพ แมเนื่องดวยเทวโลก
หมดสิ้นลวนไมยั่งยืน ไมเที่ยง เปนทุกข มีความแปรปวนไปเปนธรรมดา.
บทวา กิมงฺค ปน ตุจฺฉา กามา ความวา จะปวยกลาวไปไยถึงกามทั้ง
หลายที่เปนของมนุษย กามเหลานั้นแมทุกอยาง ชื่อวาวางเปลา เพราะไม
เปนแกนสาร ชื่อวามีรสอรอยนอย เหมือนหยาดน้ําที่คมมีด ชื่อวามีความดับ
แคนมาก เพราะมีทุกขอยางไพศาลทั้งปจจุบันทั้งอนาคต.
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บทวา กฏกา ไดแก ไมนาปรารถนา กามทั้งหลายชื่อวา เปรียบ
ดวยงูพิษ เพราะอรรถวามีภัยเฉพาะหนา. บทวา มุจฺฉิตา แปลวา หมก
มุนแลว. บทวา สมปฺปต า ไดแก คิดแนน ฟุงไป อธิบายวา เกิดขึ้น
แลว โดยประการทั้งปวงดวยกรรมของตน. บทวา หฺนฺเต ไดแก ถูก
เบียดเบียน. บทวา วินปิ าเต ไดแก ในอบาย.
บทวา อเจตนา ไดแก ชื่อวา ไมมีใจ เพราะไมมีเจตนาทําประโยชน
เกื้อกูลสําหรับตน. บทวา ทุกฺขสมุทโย รุทฺธา ไดแก ถูกปดแลวใน
สังสารวัฏที่มีตัณหาเปนนิมิต. บทวา เทเสนฺเต ไดแก ธรรมอริยสัจ ๔ ที่
ทานแสดงอยู. บทวา อชานนฺตา ไดแก ไมรูความ. บทวา น พุชฺฌเร
อริยสจฺจานิ ไดแก ไมตรัสรูอริยสัจ มีทุกขเปนตน.
ดวยบทวา อมฺม พระนางสุเมธาตรัสเรียกพระชนนีเปนสําคัญ. บทวา
เต พหุตรา อชานนฺตา ประกอบความวา ชนเหลาใดเมื่อไมรูสัจจะที่พระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงแลว ยอมชื่นชมภพ กระหยิ่มความเกิดในเทวดา
ทั้งหลาย ชนเหลานั้นนั่นแหละมีจํานวนมากกวาในโลกนี.้
บทวา ภวคเต อนิจฺจมฺหิ ความวา เมื่อภพทุกภพไมเที่ยง ความ
เกิดในเทวโลกทั้งหลายก็ไมเที่ยง เมื่อเปนดังนั้น คนเขลาทั้งหลายก็ยังไมหวาด
ไมสะดุงไมสลดใจ. บทวา ปุนปฺปุน ชายิตพฺพสฺส ไดแก ผูเ กิดในภพ
ตอๆ ไป.
บทวา จตฺตาโร วินิปาตา ไดแก คติที่ชื่อวาวินิบาต เพราะกอ
ตั้งสภาพทั้ง ๔ ไดงาย คือนรก กําเนิดเดียรฉาน เปรตวิสยั กําเนิดอสูร
สวนคติ ๒ ที่เขาใจกันวา การเกิดในมนุษยและเทวดา สัตวไดมาทุลักทุเล
คือยากลําบาก เพราะบุญกรรมเปนของที่สัตวทําไดยาก. บทวา นิรเยสุ
ไดแก อบายที่เวนขาดจากสุข.
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บทวา อปฺโปสฺสุกฺกา ไดแก ไมมีความขวนขวายในกิจอยางอื่น.
บทวา ฆฏิสสฺ  ประกอบความวา ประโยชนอะไรดวยโทษ คือกายที่ไมมี
แกนสารในภพ ซึ่งสัตวชื่นชมกันนักหนา ลูกจักพยายาม จักประกอบเนือง ๆ
ซึ่งภาวนา.
บทวา ภวตณฺหาย นิโรธา ไดแก เพราะเหตุดับ คือเพื่อดับ
ตัณหาที่ไปในภพ [ภวตัณหา].
ประกอบความวา ความเกิดขึ้นแหงพระพุทธะทั้งหลาย ลูกไดแลว
อขณะ ๘ อยางมีการเกิดในนรกเปนตน ก็เวนไปแลว ขณะที่ ๙ ชื่อวาขณะ
ลูกก็ไดแลว. บทวา สีลานิ ไดแก ปาริสุทธิศีล ๔. บทวา พฺรหฺมจริย
ไดแก ศาสนพรหมจรรย. บทวา น ทูเสยฺย ไดแก ไมทําใหกําเริบ.
บทวา น ตาว อาหาร อาหริสฺส คหฏา ประกอบความวา
พระนางสุเมธากราบทูลพระชนกชนนีอยางนี้วา กอนอื่น ลูกเปนคฤหัสถก็จัก
ไมแตะตองอาหาร ถาลูกไมไดบวช ก็จักผอมตายอยางเดียวเพคะ.
บทวา อสฺสา ไดแกพระนางสุเมธา. บทวา สพพฺโส สมภิหโต
แปลวา ทั่วพระพักตรนองดวยพระอัสสุชล. บทวา ฆเฏนฺติ สฺาเปตุ
ความวา พระชนกชนนี ทรงพากเพียรพยายามที่จะใหพระนางสุเมธา ซึ่งฟุบ
ลงที่พื้นดิน ณ พื้นปราสาท. ยินยอมเปนคฤหัสถ. บาลีวา ฆเฏนฺติ วายมนฺติ
ก็มี ความก็อยางนี้เหมือนกัน.
บทวา กึ โสจิเตน ไดแก ประโยชนอะไรดวยความเศราโศกวา
เราไมไดบวช. บทวา ทินฺนาสิ วารณวติมฺหิ แปลวา [ลูก] พอไดถวาย
ไวที่วารณวดีนครแลว พระเจาโกญจะตรัสวา พอไดถวายแลว แลวตรัสอีก
วา ลูกพอ ถวายแลว ก็เพื่อทรงแสดงอยางหนักแนนวา ทรงมอบถวายพระเจา
อนิกรัตตะแลว.
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บทวา รชฺเช อาณา ความวา ลูกก็ยอมจะใชอํานาจในราชสมบัติ
พระเจาอนิกรัตตะได. บทวา ธนมิสสฺ ริย ไดแก พระราชทรัพยและความ
เปนใหญ ในราชตระกูลนี้ และในราชตระกูลพระราชสวามี. บทวา โภคา
สุขา อติวิย อิฏา โภคา ไดแก สิง่ นี้ทั้งหมดปรากฏตกอยูในพระหัตถ
ของลุกแลว. บทวา ทหริกาสิ ไดแก ลูกก็ยังเปนสาว เพราะฉะนั้น ขอ
ลูกจงบริโภคกามสมบัติเถิด. ประกอบความวา ลูกเอย ดวยเหตุนั้น พอจึง
ขอรองลูกนะลูกนะ.
บทวา เน ไดแกพระชนกชนนี. บทวา ม เอทิสิกานิ ความวา
อํานาจเปนตนในราชสมบัติเห็นปานนี้ จงอยามีมาเลย ถาจะถามวาเพราะเหตุ
ไร พระนางสุเมธาจึงตรัสวา ภพไมมีแกนสาร.
บทวา กิมิว แปลวา. เหมือนหนอน. บทวา ปูติกาย ไดแก
ซากศพที่เนานี้. บทวา สวนคนฺธ ไดแก ที่กลิน่ เหม็นคลุงไป บทวา
ภยานก ไดแก นํามาซึ่งภัย สําหรับเหลาคนเขลาที่ยังไมปราศจากราคะ บทวา
กุณป อภิสวิเสยฺย ภสฺต ไดแก ถุงหนังที่เต็มดวยซากศพ เต็มดวยของ
ไมสะอาด ไหลออกมิใชคราวเดียว คือเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ
ไหลออกอยูตลอดกาลเปนนิตย อันบุคคลยึดถือวา นี้ของเรา.
ลูกรูจ ักซากศพนั้นเหมือนหนอน. บทวา วิกูลก ไดแก ปฏิกูลเหลือ
เกิน อันชิ้นเนื้อที่ไมสะอาดและเลือดฉาบไว เปนที่อยูของหมูหนอนหลายหมู
เปนเหยื่อของฝูงแรงกา. บาลีวา กิมกิ ุลาลสกุณภติต ก็มี. ความวา เปน
เหยื่อของหมูหนอนและฝูกนกนอกนั้น. พระนางสุเมธาทรงแสดงวา ลูกยืนหยัด
รูจักซากศพนั้น บัดนี้ ทูลกระหมอมพระราชทานลูกนั้นแกพระเจาอนิกรัตตะ
นั้น โดยทรงขอรองทําไม คือเพราะเหตุชื่อไร ประกอบความวา ก็การพระ
ราชทานลูกนั้นแกพระเจาอนิกรัตตะนั้น เหมือนอะไร คือเปนเหมือนอะไร
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บทวา นิพฺพุยฺหติ สุสาน อจิร กาโย อเปตวิฺาโณ ความวา
ไมนานนัก กายนี้ปราศจากวิญญาณแลว เขาก็จะชวยกันยกผูนําไปยังปาชา.
บทวา ฉุฑฺโฑ แปลวา ทิ้งแลว. บทวา กลิงฺคร วิย ไดแก เสมือน
ชิ้นไมที่ไรประโยชน. บทวา ชิคุจฺฉมาเนหิ าตีหิ แปลวา แมอันคนที่
เปนญาติผูเกลียดอยู.
บทวา ฉุทฺธูน น สุสาเน ไดแก ทิ้งศากศพนั้นไวในปาชา. บทวา
ปรภตฺต ไดแก เปนอาหารของเหลาสัตวอื่นมีสุนัขบานและสุนัขจิ้งจอกเปนตน
บทวา นฺหายนฺติ ชิคุจฺฉนฺตา ความวา บิดามารดาเกลียดโดยเหตุเพียงวา
มาตามหลังซากศพนั้นกลับมาบาน ก็ตองลงอาบน้ําดําเกลา ไมตองกลาวถึงผู
ที่ถูกตองซากศพดอก. บทวา นิยกา มาตาปตโร ไดแก แมแตบิดามารดา
ของตนเอง. บทวา กึ ปน สาธารณา ชนตา ไดแก จะตองกลาวอะไร
เลาวา ชุมชนนอกนี้ก็เกลียด.
บทวา อชฺโฌสิตา ไดแก ยึดมัน่ ดวยอํานาจตัณหา. บทวา อสาเร
ไดแก ที่เวนจากสาระ มีความเที่ยงเปนสาระเปนตน.
บทวา วินิพฺภุชิตวฺ า ไดแก ทําการแยกวิญญาณออกไป. บทวา
คนฺธสฺส อสหมานา ไดแก ทนกลิน่ ของกายนั้นไมได. บทวา สกาป
มาตา ไดแก แมแตมารดาของตนก็เกลียด เพราะตองทะนุถนอมอยางดี
โดยความเปนของปฏิกูล เพราะแยกสวนทั้งหลายออกไป.
บทวา ขนฺธธาตุอายตน ความวา ขันธ ธาตุ และอายตนะ
อยางนี้ คือ ปญจขันธเหลานั้น มีรปู ขันธเปนตน ธาตุ ๑๘ เหลานี้ มีจักขุ
ธาตุเปนตน อายตนะ ๑๒ มี จักขายตนะเปนตน ธรรมชาติที่เปนรูปและมิใช
รูป ดังกลาวมานี้ทั้งหมด ชื่อวาสังขตะ เพราะปจจัยทั้งหลายประชุมรวมกัน
สรางขึ้น ธรรมชาตินี้นนั้ ที่เปนไปอยูในภพนั้น ชื่อวาเปนทุกข ทีช่ ื่อวามี
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ชาติเปนมูล เพราะมีชาติเปนปจจัย ลูกใครครวญครุนคิดโดยอุบายแยบคาย
ดังกลาวมานี้ ทําไม คือเพราะเหตุไร จึงจักปรารถนาวิวาหะที่ทรงขอรอง
เลือกใหของทูลกระหมอมเลาเพคะ.
พระชนกชนนีตรัสคําใดไววา ศีล พรหมจรรย บรรพชา ทํากัน
ไดยาก เมื่อจะทรงโตตอบคํานั้น พระนางสุเมธาจึงตรัสวา ทิวเส ทิวเส
เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา ทิวเส ทิวเส ติสตฺติสตานิ นวนวา
ปเตยฺยุ กายมฺหิ ความวา หอก ๓๐๐ เลม ใหมเอี่ยม เพราะลับทาน้ํามัน
ในขณะนั้นนั่นเอง พึงตกตองไปที่รางกายทุก ๆ วัน. บทวา วสฺสสตมฺป
จ ฆาโต เสยฺโย ความวา ความทิ่มแทงดวยหอก ตามที่กลาวแลว ตก
ตองอยูทั้ง ๑๐๐ ป ไมวา งเลย ยังประเสริฐกวา. บทวา ทุกฺขสฺส เจว
ขโย ความวา ถาวา ความหมดสิ้นไปแหงทุกขในวัฏฏะ จะพึงมีไดดวย
อาการอยางนี้ไซร อธิบายวา ควรอดกลั้นทุกขทเี่ ปนไปใหญหลวงอยางนี้แลว
ทําความอุตสาหะเพื่อบรรลุพระนิพพาน.
บทวา อชฺฌุปคจฺเฉ แปลวา พึงยอมรับ. บทวา เอว แปลวา
โดยนัยที่กลาวมาแลว. ทานอธิบายไวดังนี้วา บุคคลใดรูพระดํารัสของพระศาสดา ทีแ่ สดงถึงสังสารวัฏอันมีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว และ
ทุกขในวัฏฏะที่นับไมได ยืนหยัดอยู พึงยอมรับทุกขเพราะการทิ่มแทงดวย
หอก ตามทีก่ ลาวแลว ถาหากวาทุกขในวัฏฏะจะพึงหมดสิ้นไปไดดวยวิธีนั้น.
ดวยเหตุนั้น พระนางสุเมธาจึงตรัสวา สังสารวัฏยืดยาว สําหรับชนเหลานั้น
ซึ่งเดือดรอนอยูร่ําไป อธิบายวา สําหรับชนที่ถกู ชาติชราพยาธิมรณะเปนตน
เบียดเบียนอยูซ้ําแลวซ้ําอีก.
บทวา อสุรกาเย ไดแก หมูเปรตและอสูรมีกาลกัญชิกเปรตเปนตน.
บทวา ฆาตา ไดแก การทําราย การเบียดเบียนกายและจิต.
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บทวา พหู ไดแก การทํารายมากมาย ที่เขาใหเปนไปโดยการลงโทษ
มีจองจํา ๕ ประการเปนตน. บทวา วินิปาตคตสฺส ไดแก ผูเขาถึง
วินิบาต กลาวคืออบายที่เหลือจากที่กลาวแลว. บทวา ปฬิยมานสฺส
ไดแก ถูกเบียดเบียนดวยการเขนฆาเปนตน ในอัตภาพที่เปนสัตวเดียรฉาน
เปนตน. บทวา เทเวสุป อตฺตาณ ความวา แมในอัตภาพที่เปนเทวดา
ก็ชวยไมได เพราะมีทุกขมีความคับแคน ดวยความเรารอนดวยราคะเปนตน.
บทวา นินฺพานสุขา ปร นตฺถิ ความวา ธรรมดาสุขอื่นคืออยางอื่นที่
ยอดเยี่ยมกวาสุขในพระนิพพานไมมี เพราะโลกิยสุขมีความแปรปรวนเปนตัว
ปรุงมีทุกขเปนตัวสภาพ. ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา นิพฺพาน
ปรม สุข พระนิพพานเปนสุขอยางยิ่งดังนี้.
บทวา ปตฺตา เต นิพฺพาน ความวา ชนเหลานั้นชื่อวาบรรลุ
พระนิพพานเลย อีกนัยหนึ่ง ชนเหลานั้นนั่นแหละ บรรลุพระนิพพาน. บทวา
เย ยุตฺตา ทสพลสฺส ปาวจเน ความวา ชนเหลาใดขวนขวายในคําสั่ง
สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา.
บทวา นิพฺพินฺนา แปลวา เบื่อหนาย. บทวา เม แปลวา อันลูก
[เรา]. บทวา วนฺตสมา ไดแก เสมือนรากสุนัข. บทวา ตาลวตฺถุกตา
แปลวา กระทําใหเปนเสมือนที่ตั้งแหงตนตาล.
บทวา อถ แปลวา ภายหลัง พระนางสุเมธากําลังทรงทําพระชนก
ชนนีใหทรงทราบอัธยาศัยของพระองคอยู ก็ทรงสดับวา พระเจาอนิกรัตตะ
เสด็จมาถึงแลว. บทวา อสิตนิจิตมุทุเก ไดแก ชื่อวาคําสนิทเพราะมีสีเหมือน
ดอกอินทนิลและแมลงภู ชื่อวารวบไว เพราะทําใหเปนกอนไว ชื่อวาออน
สลวยเพราะมีสัมผัสนุมดังปุยงิ้ว. บทวา เกเส ขคฺเคน ฉินฺทยิ ไดแก ทรง
เอามีดที่ลับคมตัดพระเกศาของพระองค. บทวา ปาสาท ปทหิตฺวา ไดแก
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ทรงปดหองอันมีสิริ บนปราสาทที่ประทับอยูของพระองค อธิบายวา ทรงปด
พระทวารของหองนั้น. บทวา ปมชฺฌาน สมาปชฺชิ ความวาทรงวางพระเกศาของพระองคที่ทรงเอาพระขรรคตัดไวเบื้องพระพักตร ทรงดําเนินการ
มนสิการความเปนของปฏิกูลในพระเกศานั้น ทรงเขาปฐมฌานที่เกิดขึ้นในนิมิต
ตามที่ปรากฏอยู ใหถึงความชํานาญ.
อธิบายวา พระนางสุเมธานั้นทรงเขาฌานอยูในปราสาทนั้น. บทวา
อนิจฺจสฺ สุภาเวติ ความวา ทรงออกจากฌานแลวทรงเริ่มวิปสสนาทําฌาน
ใหเปนบาท ทรงเจริญดวยดีซึ่งอนิจจานุปสสนา โดยนัยเปนตนวา รูปอยางใด
อยางหนึ่ง. ดวยอนิจจสัญญาศัพทในคําวา อนิจฺจสฺ ภาเวติ นี้ พึงทราบ
วา เปนอันทานถือเอาทุกขสัญญาเปนตนดวย.
บทวา มณิกนกภูสิตงฺโค ไดแก ประดับพระองคดวยเครื่องอลังการ
คือพวงมาลัยทอง ที่วิจิตรดวยแกวมณี.
คําวา รชฺเช อาณา เปนตน เปนคําแสดงอาการที่ทรงวอนขอ. บรรดา
บทเหลานั้น บทวา อาณา ไดแก ความเปนอธิบดี. บทวา อิสฺสริย ไดแก
ยศคือสมบัติความเจริญ. บทวา โภคา สุขา ไดแก เครื่องอุปโภคที่เปนกาม
อันนาปรารถนา นาพอใจ. บทวา ทหริกาสิ ไดแก พระนองนางก็เปนสาว
รุนแลว.
บทวา นิสฺสฏ เต รชฺช ความวา ราชกิจหมดทั้ง ๓ โยชนของพี่
สละถวายพระนองนางแลว ขอพระนองนางโปรดทรงปฏิบัติราชกิจนั้น บริโภค
โภคะทั้งหลายเถิด ขออยาทรงเสียพระทัยวา พระราชาพระองคนี้เชิญชวนเรา
ดวยกามทั้งหลายเลย. บทวา เทหิ ทานานิ ความวา โปรดทรงดําเนินการ
ถวายทานเปนอันมากในสมณพราหมณทั้งหลายตามชอบพระทัยเถิด พระชนก
ชนนีของพระนองนาง ทรงเปนทุกข ทรงโทมนัส ทรงสดับความประสงคใน
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การทรงผนวชของพระนองนางแลว เพราะฉะนั้นขอพระนองนาง โปรดทรง
บริโภคกาม ทรงบํารุงพระชนกชนนี เปลื้องจิตพระชนกชนนีเสียจากทุกขเถิด
บัณฑิตพึงทราบการประกอบความของบทในขอนี้ดังกลาวมาฉะนี้.
บทวา มา กาเม อภินนฺทิ ไดแก อยาทรงเพลิดเพลินวัตถุกาม
และกิเลสกาม โปรดทรงดูอาทีนพโทษในกามเหลานั้น โปรดสํารวจดวยญาณจักษุ ตามแนวถอยคําของหมอมฉันดวยเถิด.
บทวา จาตุทฺทีโป ไดแก เปนเจาแหงทวีปทั้ง ๔ มีชมพูทวีปเปนตน.
บทวา มนฺธาตา ไดแก พระราชามีพระนามอยางนี้ ทรงเปนเลิศคือเปนยอด
ของผูบริโภคกามทั้งหลาย ดวยเหตุนั้น พระผูม ีพระภาคเจาจึงตรัสวาราหูเปน
ยอดของผูมีอัตภาพทั้งหลาย พระเจามันธาตุราชทรงเปนยอดของผูบริโภคกาม
ทั้งหลาย. บทวา อติตฺโต กาลงฺกโต ความวา ทรงเปนพระเจาจักรพรรดิ
๘๔,๐๐๐ ป โดยทรงเปนพระกุมารเลน ๘๔,๐๐๐ ป เปนอุปราช ๘๔,๐๐๐ ป
เสวยโภคสมบัติเสมือนโภคสมบัติในเทวโลก ทั้งเสวยสวรรคสมบัติในภพ
ดาวดึงส ตลอดกาลเทาอายุของทาวสักกะ ๓๖ พระองค ไมทันทรงอิ่มดวยกาม
ทั้งหลายก็เสด็จสวรรคต ทั้งที่ความปรารถนาของพระองคก็ยังไมเต็ม คือความ
หวังในกามทั้งหลายของพระเจามันธาตุราช ยังไมบริบูรณ.
บทวา สตฺต รตนานิ วเสยฺย ความวา แมผิวาเทพแหงฝนพึง
หลั่งรัตนะทั้ง ๗ ลงมา ตามความชอบใจเต็ม ๑๐ ทิศโดยรอบ คือรอบๆ บุรษุ
เมื่อเปนเชนนั้น ก็ไมอิ่มกามทั้งหลายเหมือนพระเจามันธาตุราช นรชนทั้งหลาย
ทั้งที่ยังไมอิ่มก็พากันตายไป ดวยเหตุนั้น พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัส น กหาปณวสฺเสน ติตฺติ กเมสุ วิชฺชติ ถึงฝนจะตกลงมาเปนกหาปณะ ความ
อิ่มในกามทั้งหลายก็ไมมี.
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กามทั้งหลายเปรียบดวยดาบและหลาว เพราะอรรถวาคอยตัด เปรียบ
ดวยหัวงู เพราะอรรถวามีภัยเฉพาะหนา เปรียบดวยคบเพลิง คือคบเพลิงหญา
เพราะอรรถวาเผา ดวยเหตุนั้น พระสุเมธาเถรีจึงกลาว อนุทหนฺติ ยอม
เผาผลาญ เปรียบดวยรางกระดูก เพราะอรรถวามีรสอรอยนอย.
บทวา มหาวิสา ไดแก เสมือนของมีพิษมาก มีพิษรายกาจเปนตน.
บทวา อฆมูลา ไดแก เปนมูลเปนเหตุแหงความลําบาก คือทุกข ดวยเหตุนั้น
พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา ทุขปฺผลา มีทุกขเปนผล.
เปรียบดวยผลไม เพราะอรรถวาหักรานความงอกของอวัยวะนอยใหญ
ของตนไม เปรียบดวยชิน้ เนื้อเพราะอรรถวาเปนของสาธารณะมาก เปรียบดวย
ความฝน เพราะอรรถวาปรากฏขึ้นมานิดหนอย เพราะลวงเหมือนมายา
[พยับแดดหรือเลนกล] ดวยเหตุนั้น พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา วฺจนียา
อธิบายวาหลอกลวง. บทวา ยาจิตกูปมา ไดแก เสมือนสิ่งของที่ยืมเขามา
เพราะอรรถวา เปนของชั่วคราว.
เปรียบดวยหอกและหลาว เพราะอรรถวา ทิ่มแทง. ชือ่ วาโรค เพราะ
อรรถวาเสียดแทง เพราะเปนทุกขไดงาย. ชื่อวา ฝ เพราะเปนที่ไหลออก
แหงของไมสะอาดคือกิเลส ชื่อวา อฆะ ลําบาก เพราะอรรถวาใหเกิดทุกข
ชื่อวา นิฆะ ยุงยาก เพราะใหถึงตายได. เสมือนหลุมถานเพลิง เพราะอรรถ
วา ทําใหรอนขนานใหญ. ภัยชื่อวาวธะผูฆา ประกอบความวา กามทั้งหลาย
เพราะเปนเหตุแหงภัย และเพราะมากดวยผูฆา.
บทวา อกฺขาตา อนฺตรายิกา ไดแก อันบัณฑิตมีพระพุทธเจาเปนตน
ผูมีจักษุ ตรัสไววา ทําอันตรายแกการถึงทางไปสวรรค และทางไปพระนิพพาน พระนางสุเมธาทรงปลอยพระเจาอนิกรัตตะพรอมทั้งบริษัทไปดวย
พระเสาวนียวา คจฺฉถ โปรดเสด็จกลับไปเสียเถิดเพคะ.
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บทวา กึ มม ปโร กริสฺสติ ความวา เมื่อศีรษะคือกลางกระหมอมของตัวเอง ถูกไฟ ๑๑ กองเผาอยู ผูอื่นใครเลาจักทําประโยชนอะไรแก
หมอมฉันไดดวยเหตุนั้น พระสุเมธาเถรีจึงกลาววา เมื่อชราและมรณะติดตาม
อยู บุคคลควรพากเพียรพยายามกําจัดคือเพิกถอนชราและมรณะนั้น ซึ่งเปน
ประดุจไฟเผาบนศีรษะเสีย.
บทวา ทีโฆ พาลาน สสาโร ความวา สงสารกลาวคือความเปน
ไปตามลําดับของขันธอายตนะเปนตนที่เปนตัววัฏฏะ คือกิเลสกรรมและวิบาก ยืด
ยาว แมแตพระพุทธญาณก็กําหนดไมได สําหรับเหลาคนเขลาเหมือนคนตา
บอด ผูไมกาํ หนดรูวัตถุ [คืออวิชชา ๘ ประการ] จริงอยู เงื่อนตนของการ
ผูกติดไวกับภพยอมไมปรากฏ เพราะกําหนดอวิชชาตัณหาไมได เหตุตัดยัง
ไมขาดอยางใด แมเงื่อนปลายก็ไมปรากฏอยางนั้น. บทวา ปุนปฺปุน จ โรทต
ความวา ผูรองไหรองแลวรองอีกโดยความโศกเศรา. พระนางสุเมธาทรงชี้แจง
ความที่อวิชชาตัณหายังตัดไมขาด ดวยบทนี้.
บทวา อสฺสุ ถฺ รุธริ  ความวา น้ําตาอันใดของเหลาสัตวที่
ความพินาศของญาติเปนตนกระทบแลวรองไหอยู น้ํานมอันใด ที่เหลาสัตว
ดื่มจากนมของมารดาเวลาเปนทารก และน้ําเลือดอันใดของเหลาสัตว ที่ถูก
ปจจามิตรทําราย, ขอพระองคโปรดระลึกถึงสงสารเพราะมีเงื่อนตนเงื่อนปลาย
ตามไปไมรูแลว คือการเวียนวายเที่ยวไปเที่ยวมาของเหลาสัตวผูทองเที่ยวไป
โดยกาลอันยืดยาวนานนี้ เพราะสงสารมีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว คือ
เพราะสงสารมีเงื่อนงําที่ตามไปก็รูไมได ก็รูแจงไมไดดวยญาณ โปรดทรงระลึก
ถึงน้ําตา น้ํานมและน้ําเลือดอันนั้นวามีมากเทาไร โปรดระลึกนึกถึง อธิบาย
วา ทบทวนถึงการสั่งสมแหงกระดูกทั้งหลาย.
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บัดนี้ เพื่อจะแสดงถึงอาทีนพโทษมีมากดวยขออุปมา พระสุเมธาเถรี
จึงกลาวคาถาวา สร จตุโรทธี อุปนีเต อสฺสุถฺรุธิมฺหิ เปนตน
บรรดาบทเหลานั้น บทวา สร จตุโรทธี ความวา โปรดทรงระลึกนึกถึง
ทะเลทั้ง ๔ คือ ๔ มหาสมุทร ในน้ําตา น้ํานม และน้ําเลือด ของบรรดา
เหลาสัตวที่ทองเที่ยวอยูในสงสารที่มีเงื่อนปลายตามไปไมรูนี้ คนหนึ่ง ๆ
ซึ่งจะพึงเปรียบเทียบโดยประมาณคือจํานวน อันพระพุทธเจาทั้งหลายเปรียบ
เทียบไวแลวโดยอุปมา. บทวา เอกกปฺปมฺีน สฺจย วิปุเลน สม ความ
วา โปรดทรงระลึกถึงกองแหงกระดูกทั้งหลาย ในกัปหนึ่งของบุคคลคนหนึ่งวา
เสมอคือนํามาเปรียบเทียบ กับภูเขาวิปุลบรรพต
ทานกลาวไวดังนี้วา :พระผูทรงแสวงคุณอันยิ่งใหญตรัสไววา กอง
กระดูกของบุคคลคนหนึ่ง กัปหนึ่ง พึงเปนกองเสมอ
ดวยภูเขา ก็แลภูเขาลูกนี้นั้น ทานเรียกวา วิปุลบรรพตเปนภูเขาใหญ ยิ่งกวาภูเขาคิชฌกูฏ อยูใ น
กรุงราชคฤหปญจคีรีนคร ราชธานีแหงแควนมคธ.
โปรดทรงระลึกถึงแผนดินชมพูทวีปที่พระพุทธเจาทรงนํามาเปรียบเทียบ. บทวา โกลฏิมตฺตคุฬิกา มาตามาตุเสฺวว นปฺปโหนฺติ ความวา
เมื่อทําแผนดินผืนใหญ ที่เรียกกันวาชมพูทวีป ใหเปนกอนขนาดเทาเมล็ด
โกละคือพุทรา จําแนกกอนดินกอนหนึ่ง ๆ ในชมพูทวีปนั้น อยางนี้วา นี้
มารดาเรา นี้ยายเรา กอนดินเหลานั้นก็ไมพอกับจํานวนมารดาและยาย เมื่อ
มารดาและยายยังไมสิ้นไปเลย กอนดินเหลานั้นกอนสุดทาย กลับจะหมดจะ
สิ้นสุดไปกอน มารดาและยายของสัตว ที่ทองเที่ยวอยูในสังสารวัฏ อันมี
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เงื่อนตนและเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว ก็ยังไมหมดไมสิ้นไปขอพระองคโปรด
ทรงกระทําแผนดินชมพูทวีปไวในใจนอมนํามาเปรียบเทียบ โดยความยาวของ
สังสารวัฏ ดังกลาวมาฉะนี้.
บทวา ตณกฏสาขาปลาส ไดแก หญา ไมและกิ่งไมแหง. บทวา
อุปนีต แปลวา นําเขามาเปรียบเทียบ. บทวา อนมตคฺคโต ไดแก เพราะ
สังสารวัฏมีเงื่อนตนและเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว. บทวา จตุรงฺคุลิกา ฆฏิกา
ไดแก ชั้นไมขนาด ๔ องคุลี. บทวา ปตุปตุเสฺวว นปฺปโหนฺติ ความวา
ชิ้นไมเหลานั้นไมพอกับจํานวนบิดาและปูทั้งหลาย ทานอธิบายไวดังนี้วา เมื่อ
ทําหญา ไม และกิ่งไมแหงทั้งหมดในโลกนี้ ขนาดเทา ๔ องคุลีแลวจําแนก
ชิ้นไมชิ้นหนึ่งๆ ในบรรดาหญา ไมและกิ่งไมแหงนั้น อยางนี้วา นี้ บิดาเรา
นี้ปูเรา ชิ้นไมเหลานั้นจะหมด จะสิ้นสุดไปกอน บิดาและปูข องสัตวที่ทอง
เที่ยวอยูในสังสารวัฏที่มีเงื่อนตนเงื่อนปลายตามไปไมรูแลว จะยังไมหมดไม
สิ้นไป ขอพระองคโปรดทรงระลึกถึงหญา ไม และกิ่งไมแหง นอมนํามา
เปรียบเทียบ โดยความยาวของสังสารวัฏ ดังกลาวมาฉะนี้.
ก็ในที่นี้ ควรนํา อนมตัคคะ บาลีมาเปนตนวา :ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สงสารนี้มีเงื่อนตนเงื่อน
ปลายตามไปไมรูแลว เงื่อนตนไมปรากฏ สําหรับ
เหลาสัตวผูมีอวิชชาเปนเครื่องกั้น มีตัณหาเปนเครื่อง
ผูกไว ซึ่งโลดแลนทองเที่ยวไป ดูกอนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอจะสําคัญอยางไร กะขอที่วาน้ําตาใสที่ไหล
พรากของเหลาสัตว ผูครวญคร่ําร่ําไหเพราะประจวบ
อารมณที่ไมนาพอใจ เพราะพลัดพรากจากอารมณที่
๑

๑. ส.นิ. ๑๖/ขอ ๔๒๕.
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นาพอใจ โลดแลนทองเที่ยวไปดวยกาลอันยาวนานนี้
หรือน้าํ ใน ๔ มหาสมุทร อันไหนจะมากกวากัน.
บทวา สร กาณกจฺฉป ความวา โปรดทรงระลึกถึงเตาตาบอด
ทั้งสองขาง. บทวา ปุพฺพสมุทฺเท อปรโต จ ยุคฉิทฺท ไดแก ชองเดียว
ของแอก ที่หมุนไปหมุนมา เพราะแรงเร็วของลมในสมุทรดานทิศบูรพา และ
ดานทิศอื่น ๆ คือในสมุทรดานทิศปจฉิมทิศอุดรและทิศทักษิณ. บทวา สิร
ตสฺส จ ปฏิมุกฺกความวา โปรดทรงระลึกถึงศีรษะของเตาตาบอด และการ
ที่ศีรษะของเตาตาบอดนั้น ซึ่งชูคอโดยลวงไปทุกรอยป เขาไปในชองแอก.
บทวา มนุสฺสลาภมฺหิ โอปมฺม ความวา โปรดทรงทําขอนี้นั้นหมดทุกขอ
ใหเปรียบเทียบในความไดอัตภาพเปนมนุษย เหมือนในพระธรรมเทศนาสมัย
พุทธกาล แลวใชปญญาระลึกถึงความไดอัตภาพเปนมนุษยนั้น เปนสภาพ
ที่ไดยากเหลือเกิน เพราะแมภัยแหงความกําหนัดนัก [ราน] เปนสภาพที่ลวง
ไปแลวสมจริง ดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย บุรุษ
พึงซัดแอกที่มีชองเดียวลงในมหาสมุทรฉันใด ดังนี้เปนตน.
บทวา สร รูป เผณปณฺโฑปมสฺส ความวา โปรดทรงระลึกถึง
รูป ที่ไมสะอาดมี่กลิ่นเหม็น มีภาวะเปนของนาเกลียดปฏิกลู ของโทษกลาวคือ
กายเพราะเปนที่ประชุมแหงที่ไมมีประโยชนเปนอเนก เสมือนกอนฟองน้ํา
เพราะไมทนตอการกระทบ. บทวา ขนฺเธ ปสฺส อนิจฺเจ ความวา โปรด
ทรงระลึกคือตรวจดวยญาณจักษุ ซึ่งอุปาทานขันธทั้ง ๕ อัน ชื่อวาไมเที่ยง
เพราะอรรถวา มีแลวไมมี. บทวา สราหิ นิรเย พหุวิฆาเต ความวา
โปรดทรงระลึกถึงมหานรก ๘ ขุม อุสสทนรก ๑๖ ขุม ที่มีความคับแคนมาก
คือมีทุกขมาก มีทุกขใหญหลวง.
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บทวา สร กฏสึ วฑฺเฒนฺเต ความวา โปรดทรงรําลึกถึงเหลา
สัตวที่จะรกปาชา คือสุสานที่ฝงศพบอยๆ เพราะเกิดขึ้นร่ําไปคือไป ๆ มา ๆ
ในชาตินั้นๆ. บาลีวา วฑฺฒนฺโต ก็มี ประกอบความวา พระองคทรงเพิ่ม
บทวา กุมภฺ ลี ภยานิ ไดแก ภัยคือความเห็นแกปากตอง โดยความเปนผูทํา
กิจที่ไมควร เพื่อเลี้ยงทอง จริงอยู พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา ดูกอนภิกษุ
ทั้งหลาย คําวา กุมภีลภย นี้เปนชื่อของความเห็นแกปากทอง. บทวา สราหิ
จตฺตาริ สจฺจานิ ความวา โปรดทรงระลึกใครครวญตามความเปนจริง ซึ่ง
อริยสัจ ๔ คือ นี้ทกุ ขอริยสัจ นี้ทกุ ขสมุทยอริยสัจ นี้ทุกขนิโรธอริยสัจ
นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.
พระราชบุตรี ครั้นทรงประกาศอาทีนพโทษในกามและสงสาร โดย
ระลึกถึงอาการและขันธอยางนี้แลว บัดนี้ เพื่อจะทรงประกาศอาทีนพโทษ
นั้นเพิ่มเติม จึงตรัสคาถามีวา อมตมฺหิ วิชฺชมาเน เปนตน. บรรดาบทเหลา
นั้น บทวา อมตมฺหิ วิชชฺ มาเน ไดแก อันไดชื่อวา อมตสัทธรรม ที่
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนอมนํามาเปรียบเทียบ ดวยพระมหากรุณา บทวา
กึ ตว ปฺจกฏเกน ปเตน ความวา ประโยชนอะไรของพระองคดวย
รสในกามคุณ ๕ ที่เปนรสเผ็ด ๕ อยาง ซึ่งทรงดื่มแลว เพราะมีทุกข มี
ความคับแคน เหตุติดตามทุกขที่กลาแข็งกวา ในฐานะทั้ง ๕ คือการแสวงหา
การหวงแหน การรักษา การบริโภค และวิบาก. บัดนี้เมื่อจะทรงทําความที่
กลาวแลวใหปรากฏชัดแจง จึงตรัสวา สพฺพา หิ กามรติโย กฏกตรา
ปฺจกฏเกน อธิบายวา เผ็ดรอนอยางยิ่งกวา.
บทวา เย ปริฬาหา ความวา กามเหลาใด ชื่อวามีความเรารอน
มีความคับแคนมาก ดวยความเรารอนดวยกิเลสในปจจุบัน และเรารอนดวย
วิบากในอนาคต. บทวา ชลิตา กุถิตา กมฺปตา สนตาปตา ความวา
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อันไฟ ๑๑ กอง ทําใหลกุ โพลงแลว เขยา แผดเผา ผูที่พรักพรอมดวยกาม
นั้น.
บทวา อสปตฺตมฺหิ ไดแก เมื่อเนกขัมมะที่เวนจากศัตรู. บทวา
สมาเน แปลวา มีอยู เปนอยู พระนางตรัสวา พหุสปตฺตา แลวก็ตรัสวา
ราชคฺคิ เปนตน ก็เพื่อทรงแสดงภัยที่ใหมีศัตรูมาก พระนางตรัสอุปมาใน
ภัยเหลานั้น โดยทั่ว ๆ ไปดวยพระราชา ไฟ โจร น้ํา ทายาทเปนตนที่ไม
รักกัน และดวยราชภัย อัคคีภัย โจรภัย อุทกภัยและอัปปยภัย.
บทวา เยสุ วธมนฺโธ ความวา แปลงโทษมีการทําใหตาย การ
โบยเปนตน และการจํามีจําดวยโซเปนตน เปนเครื่องหมายกามในกามเหลา
ใด คําวา กาเมสุ เปนตน กระทําความที่กลาวแลวนั่นแลใหปรากฏ. บรรดาบท
เหลานั้น บทวา หิ เปนนิบาตลงในอรรถวา เหตุ. เพราะเหตุที่สัตวเหลานั้น
ยอมเสวยคือ ประสบทุกขในการฆาและจองจํา ฉะนั้น พระนางสุเมธาจึง
ตรัสวา อสกามา อธิบายวา ขึ้นชื่อวากามเหลานี้เปนของไมดี เลว ทราม
อีกอยางหนึ่งบาลีวา อหกามา ก็มี ความก็อยางนั้นเหมือนกัน. ความจริง
ศัพทวา อห แปลวาทราม เหมือนอหศัพทในประโยควา อหโลกิตฺถิโย
ขึ้นชื่อวาสตรีในโลกทราม.
บทวา อาทีปตา แปลวา โชติชวงแลว. บทวา ติณุกฺกา ไดแก
คบเพลิงที่ทําดวยหญา. บทวา ทหนฺติ เย เต น มฺุจนฺติ ความวา สัตว
เหลาใดไมยอมปลอยกามเหลานั้น ชื่อวายึดถืออยูโดยแท สัตวเหลานั้นก็ยอม
รอน ยอมไหมทั้งในปจจุบันทั้งในอนาคต.
บทวา มา อปฺปกสฺส เหตุ ความวา ขอพระองคอยาทรงละทิ้ง
โลกุตรสุขอันไพบูลย โอฬารและประณีต เพราะเหตุแหงกามสุขเล็กนอย ซึ่ง
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เปนเสมือนรสอรอยของดอกไม. บทวา มา ปุถุโลโมว พฬิส คิลิตฺวา
ความวา พระองคไมทรงสละกามทั้งหลายแลว ก็จะเดือดรอนภายหลัง คือ
คับแคนในภายหลัง เหมือนปลาที่ไดชื่อวาสัตวไมมีขน กลืนเบ็ดดวยความ
โลภเหยื่อก็ถงึ ความยอยยับ ฉะนั้น.
บทวา สุนโขว สงฺขลาพทฺโธ ความวา สุนัขที่เขาลามเชือก เขา
เอาเชือกผูกไวที่หลัก ก็ไปที่อื่นไมได หมุนอยูในที่นั้นนั่นเอง ฉันใด พระองค
ก็ถูกกามตัณหาผูกไวฉันนั้น บัดนี้ ขอพระองคโปรดทรงบรรเทาความอยาก
ในกามทั้งหลาย คือทรงฝกอินทรียทั้งหลายกอน. ในบทวา กาหินฺติ ขุ ต
กามา ฉาตา สุนขว จณฺฑาลา ความวา ขุ เปนเพียงนิบาต. ความวา
ก็กามเหลานั้น จักทําผูนั้นใหเปนเหมือนคนจัณฑาล ที่หิวจัด ไดสุนัขมาก็
ทําใหพินาศไดฉะนั้น.
บทวา อปริมิตฺตฺจ ทุกฺข ไดแก ทุกขทางกายในนรกเปนตน
ที่หาประมาณมิได คือที่มิอาจจะกําหนดไดวาเทานี้. บทวา พหูนิ จ
จิตฺตโทมนสฺสานิ ไดแก โทมนัสเปนอันมากมิใชนอย ที่เขาไดรับอยูใน
จิต คือทุกขทางใจ. บทวา อนุโภหิสิ แปลวา จักเสวย. บทวา กามยุตฺโต
แปลวา ผูประกอบดวยกามทั้งหลาย คือผูไมยอมเสียสละกามเหลานั้น. บทวา
ปฏินิสฺสชฺช อทฺธุเว กาเม ความวา โปรดทรงพราก คือหลีกไปจากกาม
ทั้งหลาย ทีไ่ มยั่งยืน ไมเที่ยงเสียเถิด.
บทวา ชรามรณพฺยาธิคหิตา สพฺพา สพฺพตฺถ ชาติโย ประกอบความวา เพราะเหตุที่ชาติทั้งหลายในภพเปนตนทั้งหมด ซึ่งตางโดยประเภท
มีอยางเลวเปนตน ถูกชรามรณะและพยาธิจับไว ไมพนไปจากชรามรณะและ
พยาธินั้น ฉะนั้น เมื่อพระนิพพานที่ไมชรามีอยู พระองคยังจะไดประโยชน
อะไรจากกามทั้งหลาย ที่ไมพนไปจากชราเปนตนเลา.
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พระนางสุเมธา ครั้นทรงประกาศอาทีนพโทษในกามและภพทั้งหลาย
โดยมุขคือการแสดงคุณของพระนิพพานอยางนี้แลว บัดนี้ เมื่อทรงประกาศคุณ
ของพระนิพพานที่บังเกิดแลวนี้แล จึงไดตรัส ๒ คาถา โดยนัยวา อิทมชร
ดังนี้เปนตน. บรรดาบทเหลานั้น บทวา อิทมชร ความวา พระนิพพาน
นี้นั้นเทานั้น ชื่อวาไมชรา เพราะไมมีชราในตัวเอง และเพราะเปนเหตุไมมี
ชราสําหรับทานผูถึงพระนิพพานแลว. แมในบทวา อิทมมร นี้ ก็นัยนี้
เหมือนกัน. ดวยบทวา อิทมชรามร พระนางกลาวชมเชย รวมบททั้งสอง
เขาเปนบทเดียวกัน. บทวา ปท ชื่อวา บท เพราะเปนขอที่ผูประสงค
จะพนจากทุกขในวัฏฏะ พึงบวช พึงดําเนิน ชื่อวาไมเศราโศก เพราะไมมี
เหตุแหงความเศราโศก และไมมีความเศราโศก ชื่อวาไมมีขาศึก เพราะไมมี
ธรรมที่ทําใหเปนขาศึก ชื่อวาไมมีความคับแคน เพราะไมมีความคับแคนดวย
กิเลส ชื่อวาไมมีผิดพลาด เพราะไมมีธรรมที่นับไดวาผิดพลาด ชื่อวาไมมีภัย
เพราะไมมีภัยมีการติตนเองเปนตน และภัยในวัฏฏะ ชื่อวาไมรอน เพราะไม
มีความรอนดวยทุกข ทัง้ กิเลส พระนางตรัสคํานั้นทั้งหมด หมายเอาพระอมตมหานิพพานอยางเดียว. ความจริงพระนางสุเมธานั้น เมื่อทรงบํารุงพระองค
เองโดยอาการที่สําเร็จดวยการที่ทรงฟงเขามาเปนตน จึงตรัสวา อิท นิพพานนี้
เหมือนทรงแสดงชัดแจงแกชนเหลานั้น [พระชนกชนนี พระญาติ และพระ
เจาอนิกรัตตะ].
บทวา อธิคตมิท พหูหิ อมต ความวา พระอมตนิพพานนี้ อัน
พระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน เปนอันมาก อนันต นับไมถวน ตาง
บรรลุ ตรัสรู ทําใหประจักษแกตนมาแลว. พระนางมิใชตรัสหมายถึงอมตนิพพานที่พระอริยะเหลานั้นบรรลุแลวอยางเดียวเทานั้น โดยที่แท แมวันนี้
ก็ควรจะได คือเดี๋ยวนี้ ก็ควรจะบรรลุ คืออาจบรรลุได หากจะถามวา ใคร
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ควรจะไดพระนางจึงตรัสวา โย โยนิโส ปยฺุชติ ประกอบความวา บุคคล
ใด ตั้งอยูในพระโอวาทที่พระศาสดาประทานไวแลว พยายาม และทําการ
พากเพียรชอบ โดยแยบคาย โดยอุบาย อมตนิพพานอันบุคคลนั้น ควรจะ
ได. บทวา น จ สกฺกา อฆฏมาเนน ความวา สวนบุคคลใดไม
พยายามโดยแยบคาย บุคคลผูไมพยายามนั้น ก็ไมควรจะได คือไมอาจจะได
ไมวาในกาลไร ๆ.
บทวา เอว ภณติ สุเมธา ความวา พระนางสุเมธาราชธิดา ตรัส
ธรรมกถา อันแสดงความสังเวชของพระองคในสังสารวัฏ เปนสวนแหงการ
ชําแรกในกามทั้งหลาย อยางนี้ โดยประการที่ตรัสมาแลว . บทวา สงฺขารคเต
รตึ อลภมานา ไดแก เมื่อไมทรงไดความยินดีอยางยิ่ง ในสังขารที่เปน
ไปอยู แมเพียงเล็กนอย. บทวา อนุเนนฺตี อนิกรตฺต ไดแก เมื่อทรง
เกลี้ยกลอมพระเจาอนิกรัตตะ. บทวา เกเส จ ฉม ขิป ไดแก ก็ทรงโยน
ทิ้งพระเกศาที่ทรงตัดดวยพระขรรคของพระองคไปที่พื้น.
บทวา ยาจตสฺสา ปตร โส ความวา พระเจาอนิกรัตตะนั้น
ทูลวอนพระเจาโกญจะ พระชนกของพระนางสุเมธานั้น. หากจะถามวา ทรง
ทูลวอนวาอยางไร พระเจาอนิกรัตตะตรัสวา ขอพระองคโปรดทรงปลอยพระ
นางสุเมธาใหทรงผนวชเถิด พระนางคงจะทรงเห็นวิโมกขและสัจจะแน อธิบาย
วา ขอพระองคโปรดทรงปลอยพระนางสุเมธาราชบุตรีเพื่อทรงผนวชเถิด ดวย
วาพระนางทรงผนวชแลว คงจะทรงเห็นวิโมกขและสัจจะ คือทรงเห็นพระ
นิพพานอันไมวิปริต.
บทวา โสกภยภีตา ไดแกทรงกลัวภัยในสังสารวัฏทุกอยาง เพราะ
มีความพลัดพรากจากญาติเปนตนเปนเหตุ ทรงหวาดสะดุง โดยพระญาณ
อยางยอดเยี่ยม. บทวา สิกฺขมานาย ความวา พระนางกําลังทรงศึกษาก็
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ทรงกระทําใหแจงอภิญญา ๖ ขณะนั้นนั่นเอง ก็ทรงกระทําใหแจงพระอรหัต
ซึ่งเปนผลอันเลิศ.
บทวา อจฺฉริยมพฺภุต ต นิพพฺ าน อาสิ ราชกฺาย ความวา
ความดับสนิทจากกิเลสทั้งหลาย อันอัศจรรย ไมเคยมี ก็ไดมแี กพระนางสุเมธา
ราชบุตรี. หากจะถามวา พระนางสุเมธา ทรงกระทําใหแจงอภิญญา ๖ หรือ
พระสังคีติกาจารยจึงกลาววา ปุพฺเพนิวาสจริต ยถา พฺยากริ ปจฺฉิเม
กาเล ความวา พระนางทรงพยากรณจริยาที่นับเนื่องในปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ของพระองคในกาลสุดทาย คือในเวลาดับขันธปรินิพพานฉันใด บัณฑิต
ก็พึงทราบจริยานั้น ฉันนั้น.
ก็ปุพเพนิวาสญาณ พระนางทรงพยากรณแลวโดยประการใด เพื่อ
ทรงแสดงประการนั้น พระนางจึงตรัสวา ภควติ โกนาคมเน เปนอาทิ.
บรรดาบทเหลานั้น บทวา ภควติ โกนาคมเน ความวา เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา โกนาคมนะ ทรงอุบัติขึ้นในโลก. บทวา สงฺฆารามมฺหิ
นวนิเวสมฺหิ ความวา เมื่ออารามที่ขาพระองคสรางอุทิศพระสงฆเสร็จใหมๆ.
บทวา สขิโย ติสฺโส ชนิโย วิหารทาน อทาสิมหฺ ความวา เรา ๓
สหาย คือ ธนัญชานี เขมา และขาพระองค ไดชวยกันถวายวิหารเปนอาราม
แดพระสงฆ.
บทวา ทสกฺขตตุ สตกฺขตฺตุ ความวา ดวยอานุภาพของวิหาร
ทานนั่น เราเกิดในเทวดา ๑๐ ครั้ง ตอจากนั้น ก็เกิดในมนุษยแลวเกิดใน
เทวดาอีก ๑๐๐ ครั้ง ตอจากนั้น ก็เกิดในมนุษย แลวเกิดในเทวดาอีก ๑๐๐
ครั้ง ๑๐ หน คือ ๑,๐๐๐ ครั้ง ตอจากนั้น ก็เกิดในมนุษย ๑๐,๐๐๐ ครั้ง จะ
ปวยกลาวไปไยในมนุษยทั้งหลาย คือไมมีถอยคําที่จะกลาวในครั้งที่เกิดใน
มนุษยทั้งหลาย อยางนั้น อธิบายวา เราเกิดหลายพันครั้ง.
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บทวา เทเวสุ มหิทฺธิกา อหุมฺห ความวา เรามีฤทธิมากมีอานุภาพมาก ในหมูเทพนั้น ๆ เวลาเกิดในเทวดาทั้งหลาย. บทวา มานุสกมฺหิ
โก ปน วาโท ไดแก ไมมีถอยคําที่จะกลาวถึงความที่เรามีฤทธิ์มาก ใน
เวลาไดอัตภาพเปนมนุษย. บัดนี้ พระนางเมื่อทรงแสดงความอุกฤษฏ
ความมีฤทธิ์มาก ในเวลาไดอัตภาพเปนมนุษยนั้นนั่นแล จึงตรัสวา
สตฺตรตนสฺส มเหสี อิตฺถิรตน อห อาส เปนตน ในคํานั้น รัตนะ ๗
ประการ มีจกั รรัตนะเปนตน มีแกพระราชานั้น เหตุนั้น พระราชานั้นชื่อ
วา สัตตรัตนะ มีรัตนะ ๗ ประการ คือพระเจาจักรพรรดิ ของพระเจา
จักรพรรดิผูมีรัตนะ ๗ ประการนั้น ขาพระองคไดเปนรัตนะในอิตถีทั้งหลาย
เพราะประกอบดวยคุณมีเปนตนอยางนี้คือ เวนจากโทษ ๖ มีความงาม ๕ มี
ผิวพรรณเกินผิวพรรณมนุษย มีพรรณะดังทิพยที่มนุษยไมเคยพบ.
บทวา โส เหตุ ความวา กุศลคือวิหารทานที่ขาพระองคกระทํา
แดพระสงฆ ครั้งพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโกนาคมนะ เปนเหตุแหง
ทิพยสมบัติตามที่กลาวแลว. คําวา โส ปภโว ต มูล เปนคําบรรยายของคํา
วา โส เหตุ นั้นนั่นแหละ. บทวา สาว สาสเน ขนฺติ ความวา นั้นนั่นแล
เปนความอดทนในการเพงธรรมในพระศาสนาของพระศาสดานี้. บทวา ต
ปฐมสโมธาน ไดแก นัน้ นั่นแล เปนที่ชุมนุมครัง้ แรก คือเปนปฐมสมาคม
โดยศาสนาธรรมของพระศาสดา. พระนางตรัสเหตุโดยใกลชิดผลวา นั้นนั่น
แหละเปนนิพพานในที่สุด สําหรับขาพระองค ซึ่งยินดีอยางยิ่งในศาสนธรรม
ของพระศาสดา. ก็ ๔ คาถานี้ พระสังคีติกาจารยยกขึ้นสูสังคายนาไวแมใน
อปทานบาลี เพราะเปนไปดวยการชี้แจงอปทาน จริตที่ไมขาดสายของพระเถรี.
พึงทราบวินิจฉัยในคาถาสุดทายดังนี้. บทวา เอว กโรนฺติ ความ
วา ขาพระองคทําการปฏิบัติในอัตภาพกอน ๆ และในอัตภาพนี้ฉันใด
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แมชนเหลาอื่นก็กระทํา คือปฏิบัติ ฉันนั้น. ถาจะถามวาชนเหลาไหนกระทํา
อยางนี้ พระเถรีจึงกลาววา เย สทฺทหนฺติ วจน อโนมปฺสฺส ความ
วา. บุคคลเหลาใดเชื่อพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูม ีพระปญญาเต็ม
เปยม เพราะทรงมีไญยปริยันติกญาณ คือเชื่อมั่นวา นี้เปนอยางนี้ บุคคล
เหลานั้น ยอมทําคือปฏิบัติอยางนี้ บัดนี้ พระเถรี เพื่อแสดงความขอนั้น
แหงการปฏิบัติที่เปนไปอยางอุกฤษฏนั้น จึงกลาววา นิพฺพินฺทนฺติ ภวคเต
นิพฺพินฺทิตฺวา วิรชฺชนฺติ. ขอนั้นมีความวา บุคคลเหลาใด เชื่อพระดํารัส
ของพระผูมีพระภาคเจา ตามเปนจริง บุคคลเหลานั้น เมื่อปฏิบัติวิสุทธิปฎิปทา ยอมเบื่อหนายดวยวิปสสนาปญญา ในภพคือสังขารที่เปนไปในภูมิ ๓
ทั้งหมด ก็แลครั้นเบื่อหนายแลว ยอมคลายกําหนัดโดยประการทั้งปวง ดวย
อริยมรรค ยอมหลุดพนจากภพแมทั้งหมด อธิบายวา เมื่ออริยมรรคที่เปน
วิราคธรรม อันบุคคลบรรลุแลว บุคคลผูบรรลุนนั้ ยอมเปนผูหลุดพนโดย
แทแล.
พระเถรีดังกลาวมาเหลานั้น มีพระเถริกาเปนองคตน มีพระสุเมธาเถรี
เปนองคสุดทาย พระสังคีติกาจารยยกขึ้นสูสังคายนา รวมไวแหงเดียวกันในที่
นี้ โดยเปนสภาคกันโดยคาถา มีจํานวน ๗๓ รูป แตเมื่อกลาวโดยภาณวาร
เถรีคาถามีจํานวน ๖๐๒ คาถา. พระเถรีทั้งหมดนั้น ชื่อวามีประเภทเดียวโดย
เปนสาวิกาของพระสัมมาสัมพุทธเจา ฉันใด มีประเภทเดียว โดยเปนพระ
อเสขะ โดยถอนกิเลสดุจกลอนเหล็กไดแลว โดยกลบกิเลสดุจคูเสียแลว โดย
เพิกถอนกิเลสเสียแลว โดยไมมีกิเลสดุจลิ่มสลัก โดยปลงภาระลงแลว โดย
ไมมีสังโยชนแลว และโดยอยูจบธรรมเครื่องอยูในอริยวาส ๑๐ แลว ก็ฉนั นั้น.
จริงอยางนั้น พระเถรีเหลานั้น ชือ่ วามีประเภทเดียวโดยนัยเปนตนอยางนี้
คือ ผูละองค ๕ ผูประกอบดวยองค ๖ ผูมีเครื่องอารักขา ๑ ผูมีอปสเสน
๑

๒

๑. บาลีวา ๗๑ รูป.

๒. วา ๕๙๔ คาถา
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ธรรม ๔ ผูเปนปณุนนปจเจกสัจจะ (บรรเทาสัจจะเฉพาะอยาง) ผูเปนสมวย
สัฏเฐสนะ ผูมีความดําริไมขุนมัว ผูมีกายสังขารอันระงับแลว ผูมีจิตหลุดพน
ดวยดี และผูมีปญญาหลุดพนดวยดี ชื่อวามี ๒ ประเภท ตางโดยเปนสาวิกาตอ
หนาและเปนสาวิกาลับหลัง จริงอยู พระเถรีเหลาใด เกิดในอริยชาติ [เปนพระ
อริยะ] เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู มีพระมหาปชาบดีโคตมีเปนตน
พระเถรีเหลานั้น ชื่อวาสาวิกาตอหนา สวนพระเถรีเหลาใดไดบรรลุคุณวิเศษ
ภายหลังแตพระผูมีพระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระเถรีเหลานั้น แม
เมื่อพระธรรมสรีระของพระศาสดายังประจักษอยู ก็ชื่อวาสาวิกาลับหลัง เพราะ
พระสรีระของพระศาสดา ไมประจักษแลว ชื่อวามี ๒ ประเภท โดยเปนอุภโตภาควิมุตติและปญญาวิมุตติ ก็อยางนั้นเหมือนกัน แตพระเถรีที่มาในพระบาลี
นี้ เปนอุภโตภาควิมุตติทั้งนั้น. ชื่อวามี ๒ ประเภทโดยตางเปนผูมีอปทาน
และไมมีอปทาน ก็อยางนั้นเหมือนกัน. ก็อปทานกลาวคือความเปนผูบําเพ็ญ
บารมี โดยการกระทําบุญมาในพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคกอน ๆ ในพระ
ปจเจกพุทธเจา และในพระสาวกพุทธะ ของพระเถรีเหลาใดมีอยู พระเถรี
เหลานั้น ชือ่ วามีอปทาน อปทานนั้นของพระเถรีเหลาใดไมมี พระเถรีเหลา
นั้น ชื่อวาไมมีอปทาน. มี ๒ ประเภทคือ ผูไดอุปสมบทจากพระศาสดา ผู
ไดอุปสมบทจากสงฆ จริงอยู พระมหาปชาบดีโคตมี ผูไดอุปสมบท เพราะ
รับครุธรรม ชื่อวาไดอุปสมบทจากพระศาสดา เพราะไดอุปสมบทจากสํานัก
พระศาสดา พระเถรีนอกนั้น ทั้งหมดชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆ พระเถรีที่
ไดอุปสมบทจากสงฆแมเหลานั้น ก็มี ๒ ประเภท คือผูไดอุปสมบทจากสงฆ
ฝายเดียว ผูไดอุปสมบทจากสงฆสองฝาย บรรดาพระเถรีเหลานั้น พระเถรี
ที่เปนเจาหญิงศากยะ ๕๐๐ องค ออกผนวชพรอมกับพระมหาปชาบดีโคตมี
ชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆฝายเดียว เวนพระมหาปชาบดีโคตมี เพราะได
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อุปสมบทจากภิกษุสงฆฝายเดียว นอกจากนี้ ชื่อวาไดอุปสมบทจากสงฆสอง
ฝาย เพราะไดอุปสมบทจากอุภโตสงฆ.
ในทีน่ ี้ ไมไดหมวดสองสําหรับเอหิภิกขุนีเหมือนหมวดสองของเอหิภิกขุ เพราะเหตุไร เพราะการอุปสมบทอยางนั้น ของภิกษุณีทั้งหลาย ไมมี.
ผิวา เมื่อเปนเชนนั้น คํานั้นใด พระภัททากุณฑลเกสาเถรีกลาวไวในเถรี
คาถาวา นิหจฺจ ชาณุ วนฺทิตฺวา เปนตน แปลวา
ขาพเจาคุกเขาถวายบังคม ทําอัญชลีตอพระพักตร
พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งวามาเถิด ภัททา พระดํารัส
สั่งนั้น เปนอาสูปสัมปทา บวชโดยอาสาของขาพเจา.
กลาวคาถาไวในคัมภีรอปทานวา อายาจิโต ตทา อาห เปนตน แปลวา
ครั้งนั้น พระผูเ ปนนายก ถูกขาพเจาทูลวอนแลว
ก็ตรัสสั่งวา มาเถิดภัททา ครัง้ นั้นขาพเจาอุปสมบท
ไดเห็นนาเล็กนอย.
คํานั้น พระภัททากุณฑลเกสาเถรีกลาวทําไม คํานี้พระเถรีมิได
กลาวหมายถึงการอุปสมบท โดยเปนเอหิภิกขุนีอุปสัมปทา แตทานกลาวเพราะ
เปนเหตุแหงการอุปสมบทวา พระดํารัสสั่งของพระศาสดา เปนอาสูปสัมปทา
การบวชโดยอาสาของขาพเจา.
จริงอยางนั้น ทานกลาวไวในอรรถกถาวา พระภัททากุณฑลเกสาเถรี
กลาววา พระผูมีพระภาคเจาตรัสสั่งขาพเจาวา มาเถิด ภัททา ไปสํานักภิกษุณี
บรรพชาอุปสมบทเสียในสํานักภิกษุณีทั้งหลาย พระดํารัสสั่งของพระศาสดานั้น
ไดเปนอุปสมบทของขาพเจา เพราะเปนเหตุแหงการบวชของขาพเจา บัณฑิต
พึงเห็นวา ทานพรรณนาแมความแหงอปทานคาถา โดยนัยอยางนี้นี่แล.
๑

๑. ขุ. ๓๓/ขอ ๑๖๑ กุณฑลเกสีเถรีอปทาน.
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แมเมือ่ เปนดังนั้น ในภิกขุนีวภิ ังค คํานี้วา มาเถิด ภัททา ทาน
กลาวทําไม คํานี้ เปนคําสองความไมมีสภาพแหงการบวชของภิกษุณีทั้งหลาย
วาเปนเอหิภิกขุนี เพราะการบวชอยางนั้น ไมมีแกภิกษุณีทั้งหลาย ผิวาเมื่อ
เปนเชนนั้นทําไม ทานจึงนิเทศคําอธิบาย ไวในวิภังควา เอหิภิกขฺ ุนี
ก็เพราะการบวชนั้นตกอยูในกระแสแหงเทศนานัย. จริงอยู ธรรมดาความที่การ
อุปสมบทตกอยูในกระแสนี้ มิใชบังคับแกเรื่องที่ไดอยูในที่ไหน ๆ.
องคฌานแมนี้ไดอยู ในมโนธาตุนิเทศ ในอภิธรรมทานก็มิไดยกขึ้น
โดยความเปนองคฌานที่ตกอยูในกระแสแหง ปญจวิญญาณ เพราะไมมีเทศนา
ไวในที่ไหน ๆ ฉันใด หทัยวัตถุ ในวัตถุนิเทศในอภิธรรมนั้นนั่นแหละ
ทานก็มิไดยกขึ้น โดยถือเอาหทัยวัตถุที่ไมไดอยูในที่ไหนๆ ฉันใด ในฐิตกัปปนิเทศก็ฉันนั้น เหมือนที่ทานกลาวไววา
ก็ฐิตกัปปบคุ คลเปนไฉน. คือบุคคลนี้ ปฏิบัติ
เพื่อทําใหแจงโสดาปตติผล มีอยู และเวลาไหมของ
กัปก็มอี ยู กัปจะยังไมไหมไป ตราบเทาที่บุคคลนี้ยัง
ไมทําใหแจงโสดาปตติผล.
แมในที่นี้ บัณฑิตก็พึงทราบโดยการถือเอาการบวชที่ยังไมไดอยูอยาง
นั้น ก็คํานี้เปนคําปริกัป ถาพระผูมีพระภาคเจา พึงตรัสกะมาตุคาม [หญิง]
โร ๆ ซึ่งควรแกความเปนภิกษุณีวา เอหิ ภิกฺขุนี ไซร ความเปนภิกษุณี
ก็จะพึงมีไดแมดวยอาการอยางนี้แล. ถามวา ก็เหตุไร พระผูมีพระภาคเจาจึง
ไมตรัสอยางนี้. ตอบวา เพราะไมมีบุคคลผูสรางสมบารมีอยางนั้น. แตอาจารย
พวกใดกลาวเหตุไววา เพราะบุคคลทั้งหลายอยูไมใกลชิด [พระพุทธเจา]
แลวกลาว เพราะวาพวกภิกษุเทานั้น เที่ยวใกลชดิ อยูใกลชิดพระศาสดา
๑

๑. อภิ.ปุ. ๓๖/ขอ ๓๓
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เพราะฉะนั้น ภิกษุเหลานั้น จึงควรเรียกวา เอหิภิกษุ พวกภิกษุณีไมควร
เรียกวา เอหิภิกขุนี คํานั้นก็เปนเพียงมติของอาจารยพวกนั้น. เพราะความ
เปนผูใกลและไกลพระศาสดา ไมทําใหสําเร็จความเปนภัพพบุคคลและอภัพพบุคคลได.
สมจริงดังที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย แมหากวา ภิกษุพงึ จับชาย
สังฆาฏิ ติดตามไปขางหลัง สะกดรอยเทาไป แตภิกษุ
นั้น มีอภิชฌามาก รานแรงกลาในกามทั้งหลาย มีจิต
คิดพยาบาท มีความดําริแหงใจราย ทรงลืมสติ ไม
มีสมั ปชัญญะ ใจไมมั่นคง มีจิตหมุน มีอินทรีย
ไมสํารวม โดยที่แท ภิกษุนั้นยังไกลเรา และเราก็
ไกลภิกษุนั้น ขอนั้น เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้ง
หลาย เพราะวาภิกษุนั้นไมเห็นธรรม เมือ่ ไมเห็น
ธรรม ก็ชื่อวาไมเห็นเรา.
กอนภิกษุทั้งหลาย แมหากวาภิกษุนั้น อยูไกลถึง ๑๐๐ โยชน แต
ภิกษุนั้น เปนผูไมมีอภิชฌามาก ไมรานแรงกลาในกามทั้งหลาย ไมมีจิตคิด
พยาบาท ไมดําริแหงใจราย มีสติมั่นคง มีสัมปชัญญะ มีจิตตั้งมั่น มีจิตมี
อารมณเดียว สํารวมอินทรีย ที่แท ภิกษุนั้นอยูใ กลเรา และเราก็อยูใกล
ภิกษุนั้น ขอนั้น เพราะเหตุไร ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เพราะวาภิกษุนั้นเห็น
ธรรม เมื่อเห็นธรรม ก็ชื่อวาเห็นเรา ดังนี้.
เพราะฉะนั้น ความที่บุคคลอยูใกลและไกลพระศาสดา โดยเทศะไมใช
เหตุเลย สวนความที่ภิกษุณีทั้งหลาย ไมคูควรในเรื่องเอหิภิกขุนีอุปสัมปทานั้น
๑

๑. ขุ. อิติ ๒๕/ขอ ๒๗๒.
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ก็เพราะภิกษุณีเหลานั้น ไมไดสรางสมบารมีไว ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา
หมวดสองแหงเอหิภิกขุนี ไมไดในขอนี้ พระเถรีมี ๒ ประเภทดังกลาวมานี้.
พระเถรี มี ๓ ประเภท คืออัครสาวิกา มหาสาวิกา ปกติสาวิกา
ใน ๓ ประเภทนั้น พระเถรี ๒ รูป คือ พระเขมา พระอุบลวรรณา ชื่อวา
อัครสาวิกา พระเถรีผูเปนพระขีณาสพแมทุกรูป ทําศีลสุทธิเปนตนใหถึง
พรอม มีจิตมั่นคงอยูในสติปฎฐาน ๔ เจริญโพชฌงค ๗ ตามเปนจริง ทํากิเลส
ใหสิ้นไปไมเหลือตามลําดับมรรค ดํารงอยูในผลอันเลิศก็จริงอยู ถึงอยางนั้น
พระขีณาสวเถรีทั้งหลาย ชื่อวามหาสาวิกา ก็เพราะเปนพระสาวิกา ผูยิ่งใหญ
ดวยคุณทั้งหลายมีศีลเปนตน เพราะคุณวิเศษอันดียิ่ง สําเร็จแลวในสันดาน
ของตน ดวยความเปนผูยิ่งใหญโดยอภินิหารและมีความยิ่งใหญโดยบุพประโยค [บุพกรรม] เหมือนคุณวิเศษ ที่ปรารถนากัน สําเร็จดวยความ
วิเศษแหงการเจริญปุพภาคของทิฏฐิปตตบุคคล โดยสัทธาวิมุ และของ
อุภโตภาควิมุตบุคคล โดยปญญาวิมุต ฉะนั้น ก็พระขีณาสวเถรีแมทั้งสอง
รูปนั้น ชื่อวาอัครสาวิกา ก็เพราะเปนผูตั้งอยูในความเปนเลิศ ดวยคุณทุก
อยาง พรอมทั้งความวิเศษ ดวยการบรรลุบารมีชั้นอุกฤษฏในปญญาและสมาธิ
ตามลําดับ ดวยสัมมาปฏิบัติ ที่เกิดมาชานาน ไมวางเวน โดยเคารพ เพราะเปน
ผูมีอภินิหารเกิดแตสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธินั้น อันเหตุเกิดอานุภาพแหงการทําที่
ดียิ่งของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิอันเปนธุระ โดยเปนประธานในโพธิปกขิยธรรมเหลานั้นนั่นแล สวนพระขีณาสวเถรีมีพระมหาปชาบดีโคตมีเปนตน ชื่อ
วา มหาสาวิกา เพราะเปนพระสาวิกาผูยิ่งใหญ ดวยคุณวิเศษที่ไดเพราะเปน
ผูยิ่งใหญโดยอภินิหาร และเพราะเปนผูยิ่งใหญโดยบุพประโยค พระเถรีนอกนี้
เปนตนอยางนี้คือ พระเถรีกา พระติสสา พระวีรา พระธีรา ชื่อวาปกติสาวิกา เพราะไมมีคุณวิเศษ มีความเปนผูยิ่งใหญโดยอภินิหารเปนตน.
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ก็พระปกติสาวิกาเหลานั้น ไมนับเหมือนพระอัครสาวิกา และพระมหาสาวิกา ที่แทพึงทราบวาพระปกติสาวิกาเหลานั้น มีจํานวนหลายรอยหลาย
พัน. พระเถรี มี ๓ ประเภท โดยประเภทอัครสาวิกาเปนตน ดังกลาวมาฉะนี้. มี ๓ ประเภท โดยประเภทสุญญตวิโมกขเปนตน. ก็เหมือนอยางนั้น มี
๔ ประเภท โดยจําแนกตามปฏิปทาเปนตน. มี ๕ ประเภท โดยจําแนกตาม
ความยิ่งดวยอินทรียเปนตน. มี ๕ ประเภท โดยจําแนกตามขอปฏิบัติเปนตนก็
เหมือนอยางนี้. มี ๖ประเภท มีอนิมิตตวิมุตติเปนตนตน. มี ๗ ประเภท โดยประเภท
อธิมุตติ. มี ๘ ประเภท โดยจําแนกตามธุรปฏิปทาเปนตน. มี ๙ ประเภทและ
๑๐ ประเภท โดยจําแนกตามวิมุตติ. ก็พระเถรีเหลานั้น ๆ จําแนกโดยประเภท
ธุระ ตามที่กลาวแลว ก็มี ๒๐ ประเภท. จําแนกโดยปฏิปทาก็มี ๔๐
ประเภท. จําแนกตามประเภทแหงปฏิปทา ตามประเภทแหงธุระ ก็มีอีก ๘๐
ประเภท. ก็หรือวา จําแนกตามวิภาคแหงสุญญตวิมุตติบุคคลเปนตน ก็มี
๒๔๐ ประเภท. จําแนกโดยวิภาคตามบุคคลที่ยิ่งดวยวิริยะเปนตน ก็มี ๑,๒๐๐
ประเภท. บัณฑิตพึงทราบวา พระเถรีเหลานั้น ตางกันมากประเภท ก็โดยคุณ
ของตนอยางเดียว ดวยประการฉะนี้. ความสังเขปในเถรีคาถาม มีดังกลาวมานี้.
สวนความพิศดาร พึงถือตามนัยที่กลาวแลวในอรรถกถาเถรีคาถา ในหน
หลังแล.
จบอรรถกถาสุเมธาเถรีคาถา
จบอรรถกถามหานิบาต
ในเถรีคาถามิรวมเปนคาถา ๔๙๔ คาถา พระเถรี ๗๑ รูปนั้น
ลวนแตเปนผูสิ้นอาสวะ.
เถรีคาถาจบบริบูรณ
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นิคมคาถา
คาถาทายอรรถกถาเถรีคาถา
ดวยกถาพรรณนาความดังกลาวมาฉะนี้
พระสาวกเหลานั้นใด มีพระสัทธรรมพรั่งพรอม
เปนบุตรเกิดแตพระอุระ เกิดแตพระโอษฐ ของพระศาสดาผูเปนจอมทัพธรรม เปนทายาท ลูกเนรมิตโดย
ธรรม สมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน เปนผูเสร็จกิจแลว
ไมมีอาสวะ เปนพระเถระก็มี เชนทานพระสุภูติเปน
ตน เปนพระเถรีก็มี เชนพระเถริกาเปนตน พระสาวก
เหลานัน้ กลาวคาลาเหลาใดไว ดวยวิธีพยากรณพระอรหัตเปนตน.
พระมหาเถระทั้งหลาย [พระสังคีติกาจารยผู
ทําปถมสังคายนา ๕๐๐ องค] ชวยกันรวบรวมคาถา
เหลานัน้ ทั้งหมด ยกขึ้นสูบาลีสังคายนา ชื่อวาเถรคาถา เถรีคาถา.
เพื่อประกาศความของเถรคาถาและเถรีคาถาเหลา
นั้น ขาพเจาอาศัยนัยที่มาในอรรถกถาเดิม จึงเริ่มแตง
อรรถสังวรรณนาอันใด อรรถสังวรรณนาอันนั้น
ประกาศอรรถอันยอดเยี่ยมในเถรคาถาและเถรีคาถา
นั้น ตามความเหมาะสมในที่นนั้ ๆ โดยชื่อวาปรมัตถ-
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นีปนีมวี ินิจฉัยอันไมสับสน ก็ถงึ การจบลง โดยบาลี
ประมาณ ๙๒ ภาณวาร.
ดังนั้น บุญนั้นใด อันขาพเจาผูแตงคัมภีรปรมัถถทีปนีนั้น ไดประสบแลว ดวยอานุภาพแหงบุญ
นั้น ขอสัตวทั้งปวง หยั่งลงถึงศาสนาของพระโลกนาถ ดวยขอปฏิบัตมิ ีศีลเปนตนอันบริสุทธิ์ จงเปนภาคี
มีสวนแหงวิมุตติรส.
ขอศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา จงดํารง
อยูยั่งยืนในโลก ขอสรรพสัตว จงมีความเคารพใน
ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนเนืองนิจ.
ขอฝนจงตกตองตามฤดูกาล
ขอพระเจาแผนดิน ผูทรงยินดีเปนนิจในพระสัทธรรม โปรดทรงปกครองสัตวโลก โดยธรรมเทอญ.
จบกถาพรรณนาความแหงเถรีคาถา ซึ่งทานพระอาจารยธรรมปาลเถระ ผูอยู พทรติตถวิหาร [วัดทาพุทรา] รจนาไว.
อรรถกถาเถรีคาถา จบบริบูรณ

