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                       พระสุตตันตปฎก  

                           ขุททกนิกาย     เถรคาถา 
                                เลมท่ี  ๒    ภาคที่  ๓ 
                                         ตอนท่ี   ๒                      
  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนัน้ 

 

                           ทุกนบิาต 
                      เถรคาถา  ทุกนิบาต  วรรคที่  ๑ 
 
                                 ๑. อตุตรเถรคาถา 
                  วาดวยคาถาของพระอุตตรเถระ 
         [๒๕๘]  ไดยินวา  พระอุตตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                  ภพอะไรท่ีเท่ียงไมมี      แมสังขารท่ีเท่ียงก็ไมม ี
       ขันธเหลาน้ัน  ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป  เรารูโทษ 
       อยางน้ีแลว  จึงไมมีความตองการดวยภพ  เราสลัดตน 
       ออกจากกามท้ังปวง  บรรลุถึงความส้ินอาสวะแลว.  
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                  ทุกนิบาตอรรถวรรณนา 
                       วรรควรรณนาท่ี  ๑ 
                   อรรถกถาอุตตรเถรคาถา 
           พึงทราบวินิจฉัยในทุกนิบาต   ดังตอไปนี้ :- 
           คาถาของทานพระอุตตรเถระ  เริ่มตนวา  นตฺถิ โกจิ  ภโว  นีโจ.  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
           แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน   ๆ  ในกาลของ 
พระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา  สุเมธะ.   เขาเปนวิชาธร    ทองเท่ียวไป 
โดยอากาศ. 
           ก็โดยสมัยนั้น    พระศาสดา   เมื่อจะทรงอนุเคราะหเขา    จึงเปลงพระ- 
พุทธรังสีมีวรรณะ  ๖    ประทับนั่งท่ีโคนไมแหงหนึ่ง    เขาเหาะไปโดยอากาศ 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาแลว มีจิตเลื่อมใส ลงจากอากาศ บูชาพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยดอกกรรณิการ     อันสะอาดบริสุทธิ์ดวยดี  ไพบูลย  ดวยพุทธานุภาพ 
(บันดาลให)  ดอกไมทั้งหลาย  ต้ังอยูในเบื้องบนของพระศาสดา    โดยอาการ 
ของฉัตร  ดวยพุทธานุภาพนั้น    ทําใหเขามีจิตเลื่อมใสยิ่งกวาประมาณ  ตอมา 
กระทํากาละแลว   เกิดในภพดาวดึงส  เสวยทิพยสมบัติอันโอฬาร   ดํารงอยูใน 
ภพดาวดึงสนั้นจนตลอดอายุ    ตอแตนั้น       ก็ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เกิดเปนบุตรของพราหมณมหาศาล   ในพระนครราชคฤหในพุทธุป- 
บาทกาลน้ี   ไดมีนามวา  อุตตระ.   เขาบรรลุนิติภาวะแลว   ถึงความสําเร็จใน  
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วิชชาของพราหมณ    เปนผูเกิดมาทําโลกใหเจริญโดยรูป    โดยวิชา    โดยวัย    
และโดยศีลาจารวัตร.  มหาอํามาตยแหงแควนมคธ  ชื่อวา วัสสการะ เห็นสมบัติ  
นั้นของเขาแลว   เปนผูมีความประสงคจะยกธิดาของตนให   แจงความประสงค 
ของตนแลว.  เขาปฏิเสธความหวังดีนั้น    เพราะความเปนผูมีอัธยาศัย  นอมไป 
ในพระนิพพาน   เขาไปน่ังใกลพระธรรมเสนาบดี   ฟงธรรมในสํานักตามเวลา 
ที่เหมาะสม ไดเปนผูมีศรัทธาบวชแลว  เปนผูสมบูรณดวยวัตรปฏิบัติพระเถระ. 
           ก็โดยสมัยนั้น     อาพาธบางอยางเกิดแกพระเถระ.    เพ่ือจะจัดยาถวาย 
พระเถระ    อุตตรสามเณร    จึงถือเอาบาตรจีวรออกจากวิหารไปแตเชาทีเดียว 
วางบาตรไวที่ริมฝงทะเลสาบ      ในระหวางทางเดินไปใกลน้ําแลวลางหนา. 
ลําดับนั้น    โจรทําลายอุโมงคคนหน่ึงถูกเจาหนาที่ติดตาม  หนีออกจากพระนคร 
โดยทางประตูดานหนานั่นแหละ ใสหอรัตนะที่ตนลักมาไวในบาตรของสามเณร 
แลวหนีไป. 
          สามเณรเดินเขาไปใกลบาตร  พวกราชบุรษุท่ีติดตามโจรมา  เห็นหอ 
ของในบาตรของสามเณร  จึงกลาววา  สามเณรน้ีเปนโจร  สามเณรน้ีประพฤติ 
เปนโจร    แลวจับสามเณรมัดมือไพลหลัง     สงใหวัสสการพราหมณ.    กใ็น 
ครั้งน้ัน  วัสสการพราหมณ  ไดรับแตงต้ังในตําแหนงผูวินิจฉัยคดีของพระราชา 
สั่งการลงโทษประหารและทรมานได.      เขาไมยอมไตสวน    ทวนพยานเลย 
สั่งใหเอาหลาวเสียบประจานสามเณรท้ังเปน ๆ  เพราะผูกอาฆาตวา    เมื่อกอน 
สามเณรไมเอ้ือเฟอคําของเรา  ไปบวชในลัทธินอกรีตนอกรอย. 
           ลําดับนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    ทรงตรวจดูความแกรอบแหงญาณ 
ของอุตตรสามเณรแลว   เสด็จไปสูที่นั้น    ทรงวางพระหัตถ  ซึง่มีพระองคุลียาว 
ออนนุม   คลุมดวยเปลวรัศมี   ประดจุสายธารทองคําสีแดงธรรมชาติ  ที่กําลัง  
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หลั่งอยู    เพราะประกอบดวยรัศมีสีขาว     แพรวพราวไปดวยแสงแหงแกวมณี   
ที่นิ้วมืออันสั่นพริ้วอยูบนศีรษะของอุตตรสามเณร  แลวตรัสวา  ดูกอนอุตตระ 
นี้เปนผลของกรรมเกา  เกิดข้ึนแลวแกเธอ  เธอตองทําความอดกลั้น     ดวยกําลัง 
แหงการพิจารณา  ในผลของกรรมน้ัน    ดังน้ี    แลวทรงแสดงธรรมตามสมควร 
แกอัธยาศัย.   อุตตรสามเณรกลับไดปติ  และปราโมทยอันโอฬาร   เพราะความ 
เปนผูมีความเลื่อมใส    และโสมนัสอันเกิดแลว     ดวยสัมผัสแหงพระหัตถของ 
พระศาสดา  คลายกับทรงราดรดดวยนํ้าอมฤต    กาวข้ึนสูวิปสสนามรรค   ตาม 
ที่สั่งสมไว  ยังกิเลสทั้งปวงใหสิ้นไปแลว   ตามลําดับแหงมรรคในทันใดนั้นเอง 
เพราะถึงความแกรอบแหงญาณ      และเพราะเทศนาอันงดงามไพเราะของพระ 
ศาสดา.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                  พระสัมมาสมัพุทธเจา ทรงพระนามวา "สุเมธะ"  
         มีพระมหาปุริสลักษณะ    อันประเสริฐ ๓๒ ประการ 
         พระองคทรงประสงคความสงัด        จึงเสด็จไปปา 
         หิมพานต  พระมุนผูีเลิศ  ประกอบดวยพระกรุณาเปน 
         อุดมบรุุษ   เสด็จถึงปาหิมพานตแลว   ประทบัน่ังขัด- 
         สมาธิ  ครั้งน้ัน   เราเปนวิทยาธร  สัญจรไปในอากาศ 
         เราถือตรีศูล    ซึ่งกระทําไวดีแลว    เหาะไปในอัมพร 
         พระพุทธเจาสองสวางอยูในปา  เหมือนกบัไฟบนยอด 
         ภูเขา   เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญ   และเหมือนตน 
         พระยารังท่ีมีดอกบาน     เราออกจากปาเหาะไปตาม 
         พระรศัมีของพระพุทธเจา    เห็นคลายกับสีของไฟท่ี 
         ไหมไมออ   ยังจิตใหเลื่อมใส   เราเลือกเก็บดอกไมอยู  
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        ไดเห็นดอกกรรณิการที่มีกลิ่นหอม     จึงเก็บเอามา ๓   
        ดอก   บูชาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   ดวยอานุภาพ 
        แหงพระพุทธเจา  ครั้งน้ัน    ดอกไมของเราท้ัง ๓ ดอก 
        เอาขั้วขึน้    เอากลีบลง    ทําเปนรมเงาบังพระศาสดา 
        ดวยกรรมท่ีไดทําไวดีแลวน้ัน      และดวยการต้ังเจตน 
        จํานง  เราละรางมนษุยแลว  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส 
        วมิานของเราสูง ๖๐ โยชน   กวาง ๓๐ โยชน   อันบุญ  
        กรรมทาํใหอยางสวยงาม  ในดาวดึงสนั้นปรากฏชื่อวา 
        กรรณิการ แลงธนูต้ังพันลูกคลีหนังต้ังรอย   คนถือธง 
        สําเร็จดวยสีเขียวใบไม มีประตูหนาตางต้ังแสนปรากฏ 
        ในปราสาทของเรา  บัลลังกสําเร็จดวยทองก็มี  สําเร็จ 
        ดวยแกวมณีก็ม ี สําเร็จดวยแกวทับทิมก็ม ี   สําเร็จดวย 
        แกวผลกึก็มี    ตามแตจะตองการปรารถนา   ที่นอนม ี
        คามาก   ยัดดวยนุน   มีผาลวดลายรูปสัตวตาง ๆ  ม ี
        ราชสหีเปนตน    ผาลาดมีชายเดียว    มีหมอนพรอม 
        ปรากฏวามีอยูในปราสาทของเรา     ในเวลาท่ีเรา 
        ปรารถนาจะออกจากภพ     เท่ียวจาริกไปในเทวโลก         
        ยอมเปนผูอันหมูเทวดาแวดลอมไป  เราสถิตอยูภายใต 
        ดอกไม เบื้องบนเรามีดอกไมเปนเครื่องกําบัง  สถานท่ี 
        โดยรอบ  ๑๐๐ โยชน   ถูกคลุมดวยดอกกรรณิการ  
        ดนตรหีกหมื่น  บํารุงเราท้ังเชาและเย็น  ไมเกียจคราน 
        แวดลอมเราเปนนิตย     ตลอดคืนตลอดวัน    เรารื่นรมย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 6 

        ดวยการฟอน  การขับและดวยกังสดาล เครื่องประโคม 
        เปนผูมกัมากดวยกาม  บันเทิงอยูดวยความยินดีในการ 
        เลน  ครั้งน้ัน  เราบริโภคและด่ืมในวิมานนั้น     บันเทิง 
        อยูในไตรทศ เราพรอมดวยหมูนางเทพอัปสร บันเทิง 
        อยูในวิมานอันสูงสุด เราไดเสวยราชสมบัติในเทวโลก 
        ๕๐๐  ครั้ง    ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๓๐๐  ครั้ง  และ 
        ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย    โดยคณานับ 
        มิได  เมือ่เรายังทองเท่ียวอยูในภพนอยภพใหญ   ยอม 
        ไดโภคทรัพยมากมาย    ความบกพรองในโภคทรัพย  
        ไมมีแกเราเลย    นี้เปนผลแหงพุทธบูชา    เราเกิดใน 
        สองสกลุ  คือ  ในสกลุกษัตริย  หรือสกุลพราหมณ 
        ยอมไมเกิดในสกุลตํ่าทราม    นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
        ยานชาง   ยานมา    และวอคานหาบ    นี้เราไดทุกสิ่ง 
        ทุกอยางทีเดียว    นี้เปนผลแหงพุทธบูชา    หมูทาส 
        หมูทาสี   และนารีทีป่ระดับประดาแลว  เราไดทุกอยาง 
        ทีเดียว  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา   ผาแพร   ผาขนสัตว  
        ผาเปลือกไม    ผาฝายเราไดทุกชนิด    นี้เปนผลแหง 
        พุทธบชูา    ผาใหม  ผลไมใหม  โภชนะมีรสอนัเลิศ 
        ใหม  ๆ  เราไดทุกชนิด นี้เปนผลแหงพุทธบูชา  คําวา  
        เชิญเค้ียวส่ิงน้ี  เชิญบริโภคสิ่งน้ี  เชิญนอนบนที่นอนนี้ 
        เราไดทั้งน้ัน  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา  เราเปนผูอันเขา 
        บชูาในท่ีทุกสถาน   เรามียศใหญยิ่ง   มีศักด์ิใหญ   มี   
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           บรษิทัไมแตกแยกทุกเมื่อ     เราเปนผูอุดมกวาหมูญาติ   
         นี้เปนผลแหงพุทธบูชา    เราไมรูจักหนาว  ไมรูจักรอน 
         ไมมีความกระวนกระวาย  อนึ่ง  ทุกขทางจิต  ยอมไมมี  
         ในหทัยของเราเลย     เราเปนผูมผิีวพรรณดังทองคํา 
         เท่ียวไปในภพนอยภพใหญ   ความเปนผูมีวรรณะผิด- 
         แผกไป เราไมรูจักเลย นี้เปนผลแหงพุทธบูชา เราอัน 
         กศุลมลูตักเตือนแลว    จึงจุติจากเทวโลก     มาเกิดใน 
         สกุลพราหมณ  มหาศาลอันมั่งค่ัง  ในพระนครสาวัตถี 
         ละกามคุณ   ออกบวชเปนบรรพชิต   เรามีอายุได  ๗ 
         ขวบแตกําเนิด    ไดบรรลุพระอรหัต    พระพุทธเจาผูมี 
         ปญญาจักษุ   ทรงทราบคุณของเรา   จึงรับส่ังใหเรา 
         อุปสมบท   เรายังหนุมก็ควรบูชา  นี้เปนผลแหงพุทธ- 
         บูชา  ทพิยจักษุของเราบริสุทธิ์  เราฉลาดในสมาธิ   ถึง 
         ความบริบูรณแหงอภิญญา    นี้เปนผลแหงพุทธบูชา 
         เราบรรลุปฏิสัมภิทา    ฉลาดหลักแหลมในอทิธิบาท 
         ถึงความบรบิูรณในพระสัทธรรม   นี้เปนผลแหงพุทธ- 
         บูชา ในกัปท่ี ๓๐,๐๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจาใด ดวย 
         การบูชานั้น   เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธ- 
         บูชา.    เราเผากิเลสท้ังหลายแลว    ฯลฯ    คําสอนของ 
         พระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
           ก็อุตตรสามเณร  เปนผูมีอภิญญา  ๖  ลกุข้ึนจากหลาว  แลวยืนอยูใน 
อากาศ   แสดงปาฏิหาริย    ดวยความอนุเคราะหในผูอ่ืน    มหาชนไดเกิดมีจิต  
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อัศจรรยในปรากฏการณที่ไมเคยมี.    แผล  (เกา)  ของทานไดผุดข้ึนในทันใด 
นั่นเอง.    ทานอันภิกษุทั้งหลาย   ถามวา   อาวุโส   ทานเสวยทุกขเชนนั้นอยู 
สามารถขวนขวายวิปสสนาไดอยางไร ?    เมื่อจะแสดงความวา    ดูกอนอาวุโส 
จะปวยกลาวไปใย  ถึงโทษในสงสารของเรา  ก็สภาพของสังขารทั้งหลาย  ทาน 
ทั้งหลายก็เห็นดีแลว     เราแมเสวยทุกขเชนนั้น     อยูอยางนี้   ก็ยังสามารถเจริญ 
วิปสสนาแลวบรรลุพระอรหัตได   จึงกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                     ภพอะไรท่ีเท่ียงไมมี       แมสังขารที่เท่ียงก็ไมม ี
          ขันธเหลาน้ัน    ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป  เรารูโทษ 
          อยางน้ีแลว   จึงไมมีความตองการดวยภพ   เราสลัดตน 
          ออกจากกามท้ังปวง     บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว 
            ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นตฺถิ  โกจิ  ภโว   นิจฺโจ   ความวา 
ภพทั้งหลาย  แยกประเภทออกไปอยางนี้  คือ   กรรมภพ  อุปปตติภพ  กามภพ 
รูปภพ  อรูปภพ  สัญญีภพ  อสัญญีภพ  เนวสัญญนีาสัญญีภพ  เอกโวการภพ 
จตุโวการภพ  (และ)  ปญจโวการภพ.  แมในบรรดาภพเหลาน้ัน  ภพอยางใด 
อยางหน่ึง  ที่จําแนกออกไปอยางนี้วา    เลว   ปานกลาง   อุกฤษฏ    มีอายุยืน 
มากดวยความสุข  มีสุขและทุกขคลุกเคลากันไป  ดังนี้   จะเที่ยง  ยั่งยืน   มัน่คง 
มีอันไมตองเพงดูเปนธรรมดา  ไมมีเลย  เพราะตองอาศัยเหตุนั้น  ๆ จึงเกิดข้ึน 
ประกอบความวา   ก็เพราะการณเปนอยางนี้แหละ   ฉะน้ัน  แมสังขารท้ังหลาย 
จะชื่อวาเท่ียงไมมีเลย. 
            สังขารทั้งหลายน่ันแหละ    ชือ่วาเปนของเกิดแลว     โดยการกําหนด 
หมายรู เพราะอาศัยเบญจขันธ อันไดนามวาสังขาร  เพราะเหตุที่ปจจัยทั้งหลาย  
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ปรุงแตงแลว   ยอมเปลี่ยนแปลงไปเพราะชราและมรณะ  เพราะเหตุนั้นจึงชื่อวา   
ไมเที่ยง  มีการแปรปรวนไปเปนธรรมดา จริงอยางน้ัน  วิปริณามธรรมเหลานั้น 
ทานจึงกลาววา    สังขาร    ดวยเหตุนั้น     พระเถระจึงกลาววา   ขันธเหลาน้ัน 
ยอมเวียนเกิดและเวียนดับไป    โดยมอีธิบายวา   เบญจขันธที่ทานกลาวไวโดย 
ปริยายแหงภพ   และโดยปริยายแหงสังขารเหลาน้ัน   ยอมเวียนเกิดไปตามปจจัย 
และเกิดแลว   ถูกชราเบียดเบียนบีบค้ัน    ยอมเคลือ่น  คือ  แตกสลายไป. 
         ดวยบทวา    อุปฺปชฺชนฺติ  จ  เต   ขนฺธา  จวนฺติ   อปราปร     นี ้
พระเถระแสดงความหมายวา   เบญจขันธที่ไดชื่อวา  ภพก็ดี  สังขารก็ดี  มีการ 
เกิดข้ึน  และเส่ือมไปเปนสภาพ.   เพราะเหตุที่เมื่อพระโยคาวจร  ยกเบญจขันธ 
ข้ึนสูไตรลักษณ   แลวพิจารณาสังขารท้ังหลายอยู   ภพแมทั้ง ๓ ยอมปรากฏชัด 
ดุจถูกไฟเผาแลว  จะปวยกลาวไปใยถงึสังขารทั้งหลาย  ที่พระโยคาวจรรูอาทีนพ 
คือ โทษในเบญจขันธที่ปจจัยปรุงแตงแลว  วาเปนเหมือนเรือนที่ถูกไฟไหมแลว 
ดวยวิปสสนาปญญา    เห็นแลวโดยเปนอนิจจลักษณะ    ยอมปรากฏชัดกวา 
เพราะความท่ีสังขารเปนทุกข ดวยเหตุนั้น   พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  สิ่งใด 
ไมเที่ยง  สิ่งน้ันเปนทุกข  สิ่งใดเปนทุกข  สิ่งนั้นเปนอนัตตา. 
         เพราะเหตุที่   เมื่อพระโยคาวจรยกเบญจขันธข้ึนสูไตรลักษณ   แลว 
พิจารณาสังขารทั้งหลายอยู ภพแมทั้ง   ๓ ยอมปรากฏวามีภัยเฉพาะหนาดุจเรือน 
ที่ถูกไฟไหม  ฉะนั้น    พระเถระจึงกลาววา  ภเวนมฺหิ  อนตฺถิโก (เรารูโทษ 
อยางนี้แลว จึงไมมีความตองการดวยภพ). ประกอบความวา  ก็แมเลหเหลี่ยม 
ที่มุงหมายในกามท้ังหลาย   ยอมไมเกิดข้ึนแกผูที่ทําตนใหหมุนกลับจากภพ 
ทั้งหลายไดโดยประการท้ังปวงอยางนี้  ดวยเหตุนั้น    พระเถระ   จึงกลาววา 
นิสฺสโฏ สพฺพกาเมหิ เราเปนผูสลัดตนออกแลวจากกามท้ังปวงดังน้ีอธิบายวา  
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เราเปนผูมีจิตหมุนกลับจากกามท้ังหลายแมเปนทิพย   (เห็น)   เปนเหมือนของ 
มนุษย. 
           บทวา  ปตฺโต   เม   อาสวกฺขโย ความวา  เพราะเหตุที่เราเปนผูมี 
สังขารอันขจัดขัดเกลาดีแลว     เห็นโทษในภพทั้งหลายโดยชัดเจน  และมีใจ 
ไมของแวะในกามท้ังหลาย   ฉะน้ัน   ถึงแมเราจะน่ังอยูแลวบนปลายหลาว  เราก ็
ไดบรรล ุ คือ ถึงทับความส้ินไปแหงอาสวะ  อันไดแกพระนิพพาน  และพระ- 
อรหัตผล. พระเถระ ใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา  ก็เพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย 
เหลาอ่ืน    ผูมีใจยังไมถึงความส้ินไปแหงอาสวะ   พึงกระทําความอุตสาหะเพ่ือ 
บรรลุความสิ้นไปแหงอาสวะน้ัน. 
                                      จบอรรถกถาอุตตรเถรคาถา 
 

                 ๒. ปณโฑลภารทวาชเถรคาถา 
       วาดวยคาถาของพระปณโฑลภารทวาชเถระ 
           [๒๕๙]  ไดยินวา พระปณโฑลภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยาง 
นี้วา 
                     ชีวิตของเรานี้   ยอมไมเปนไป    โดยไมสมควร 
         อาหารไมไดทําจิตใหสงบ  เราเห็นวา  รางกายจะดํารง 
         อยูได   เพราะอาหาร     จึงไดเท่ียวแสวงหาอาหารโดย 
         ทางท่ีชอบ. 
                 นกัปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน     ไดกลาว 
         การไหว    และการบูชาในตระกลูท้ังหลายวา    เปน 
         เปลือกตม      เปนลกูศรอันละเอียด     ถอนขึน้ไดยาก 
         สักการะอันบุรุษชั่วละไดยาก.  
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                       อรรถกถาปณโฑลภารทวาชเถรคาถา   

         คาถาของทานพระปณโฑลภารทวาชเถระ เริ่มตนวา นยิท อนเยน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
         ไดยินมาวา  พระเถระนี้   เกิดในกําเนิดราชสีห   ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา  พระนามวา  ปทุมุตตระ  อยูในถ้ําแหงภูเขา.  พระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จเขาไปสูถ้ําเปนที่นอน    ในเวลาท่ีราชสีหหลีกออกไปหากิน    เพ่ือจะทรง 
อนุเคราะหเขา   ประทับนั่งเขานิโรธสมาบัติแลว     ราชสีหคาบเอาเหย่ือกลับมา 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาที่ประตูถ้ํา  เปนผูราเริงยินดี  กระทําการบูชาดวยดอกไม 
ที่เกิดในน้ําและดอกไมที่เกิดบนบก   ทําใจใหเลื่อมใส    บันลอืสีหนาทในเวลา 
ทั้ง ๓ เพ่ือใหสัตวรายในปาหนีไป เพ่ือถวายอารักขาพระผูมีพระภาคเจา  ไดยืน 
เฝาอยูโดยมีพุทธานุสติเปนอารมณ    มันบูชาพระผูมีพระภาคเจาตลอด ๗ วัน 
เหมือนอยางท่ีบูชาในวันแรก. 
         โดยลวงไปได ๗ วัน พระผูมีพระภาคเจา เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ 
ทรงพระดําริวา   เทาน้ีก็จะพอเปนอุปนิสัย   เปนไปแกราชสีห  เมื่อมันเห็นอยู 
นั่นแล เสด็จเหาะข้ึนสูอากาศ   เสด็จไปยังพระวิหารแลว.   ราชสีห  ไมอาจอด 
กลั้นความทุกข   อันเกิดจากความพลัดพรากจากพระพุทธเจา   กระทํากาละแลว 
ดุจชางปาลิเลยยกะ เกิดในตระกูลของคฤหบดีผูมีโภคะมาก  ในพระนครหงสาวดี 
เจริญวัยแลว   ไปสูพระวิหารพรอมกับชาวเมือง   ฟงพระธรรมเทศนา บําเพ็ญ 
มหาทานตลอด ๗ วัน   แลวกระทําบุญจนตลอดชีวิต  ทองเที่ยวไป  ๆ มา ๆ  
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อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิดเปนบุตรปุโรหิต   ของพระเจาอุเทน  ใน 
พระนครโกสัมพี    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย    โดยนาม 
ชื่อวา  ภารทวาชะ. 
            เขาเจริญวัยแลว     เรียนจบไตรเพท   สอนมนตกะมาณพ   ๕๐๐   ถูก 
มาณพเหลานั้นทอดท้ิง  เพราะเปนผูมีอาจาระไมเหมาะสม  เพราะเปนคนจะกละ 
(กินจุ)   ไปสูพระนครราชคฤห  เห็นลาภสักการะของพระผูมีพระภาคเจา   และ 
ของภิกษุสงฆ  จึงบวชในพระศาสนา  เปนผูไมรูประมาณในโภชนะ  เที่ยวไป 
อันพระศาสดาทรงทําใหต้ังอยู   ในความเปนผูรูประมาณไดดวยอุบายวิธี    เริ่ม 
ต้ังวิปสสนา  ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖  ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธ 
ที่ทานกลาวไว  ในอปทานวา 
                    เมื่อกอนเราเปนพรานเน้ือ ครั้งน้ันเราเท่ียวอยูใน 
          ปาใหญ    ไดเห็นพระพุทธเจา     ผูปราศจากกิเลสธุลี  
          ทรงรูจบธรรมทั้งปวง   เราเล่ือมใส   ไดเอาผลมะหาด 
          มาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    เปนเขตแหงบุญ 
          ผูแกลวกลา   ดวยมือท้ังสองของตน  ในกปัท่ี  ๓๑  แต 
          ภัทรกปัน้ี   เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน     ดวยการ 
          ถวายผลไมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
          ถวายผลไม.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ     คําสอน 
          ของพระพุทธเจา   เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็พระเถระเปนผูไดอภิญญา  ๖  แลว   คิดวา  มรรคผลใด   อันสาวก 
ทั้งหลายพึงบรรล ุ เฉพาะพระพักตรของพระผูมีพระภาคเจา  มรรคผลนั้นเราก็ 
บรรลุแลว   และบันลือสีหนาทในหมูภิกษุวา ผูใดมีความสงสัยในมรรคหรือผล  
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ผูนั้นจงถามเรา  ดังนี้.  ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจา   จึงทรงต้ังทานไวใน   
เอตทัคคะ  ดวยพระพุทธดํารัสวา ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระปณโฑลภารทวาชะ 
เปนยอดแหงภิกษุผูเปนสาวกของเรา  ผูบันลือสีหนาท. 
          วันหน่ึง    ทานเมื่อจะอนุเคราะหพราหมณผูเปนมิจฉาทิฏฐิ   มีความ 
ตระหน่ี   เคยเปนสหายกันในสมัยเม่ือเปนคฤหัสถ   ผูเขาไปหาถึงสํานักจึงกลาว 
กถาพรรณนาอานิสงสของทานแกพราหมณนั้น     แมเม่ือพราหมณ   จะทําการ 
ขมวดค้ิวสยิวหนาวา  พระเถระนี้    ประสงคจะยังทรัพยของเราใหพินาศ   แลว- 
กลาววา   เราจะถวายภัตรมื้อหนึ่งแกทาน   ดังน้ี    จึงกลาววา   ทานจงถวายภัตร 
มื้อหนึ่งน้ันแกพระสงฆ  อยาถวายเราเลย  แลวใหพราหมณนอมนําภัตรนั้น  ไป 
ถวายสงฆ   เมื่อพราหมณแสดงความไมพอใจอีกดวยคิดวา  พระเถระนี้ประสงค 
จะใหเราถวายทานแกภิกษุจํานวนมาก ดังน้ี  พระเถระจึงยังพราหมณใหเลื่อมใส 
ดวยการประกาศถึงความท่ีแหงทักษิณาทาน    ทีถ่วายในสงฆ    โดยพระธรรม 
เสนาบดีในวันที่สองวามีผลมาก คิดวาพราหมณนี้  สําคัญวา พระเถระนี้ชักชวน 
ใหเราถวายทาน ดวยควานอยากในอาหาร เขาไมรูความท่ีเราควบคุม (กําหนดรู) 
อาหารไดแลวโดยประการท้ังปวง   เอาเถิด  เราจะทําใหเขารู  ดังน้ี    จึงไดกลาว 
คาถา ๒ คาถา   ความวา 
                         ชีวิตของเรานี้      ยอมไมเปนไปโดยไมสมควร 
          อาหารไมไดทําจิตใหสงบ  เราเห็นวา  รางกายจะดํารง 
          อยูไดเพราะอาหาร  จึงไดเท่ียวแสวงหาโดยทางที่ชอบ. 
                   นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน    ไดกลาวการ 
          ไหว     การบูชา    ในตระกูลทั้งหลายวา   เปนเปลือก 
          ตม  เปนลูกศรอันละเอียด   ถอนขึ้นไดยาก  สักการะ 
          อันบุรษุชั่วละไดยาก  ดังนี้.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นยิท  อนเยน  ชีวิต  ความวา  ชีวิต    
ของเราน้ี ชื่อวา ยอมไมเปนไปโดยไมสมควรคือ โดยการแสวงหาท่ีไมสมควร 
มีการใหไมไผ  และการใหดอกไมเปนตน   เพราะไมมีความใครในชีวิต. 
          บทวา  นาหาโร  หทยสฺส  สนฺติโก  ความวา ก็อาหารท่ีเรานํามา 
ยอมไมกระทําหทัย  คือ จิต  ใหสงบระงับ  ดุจมรรคญาณและผลญาณ อธิบายวา 
แตจะกระทําเพียงระงับความหิวไดโดยทันทีอยางเดียว. 
          อีกอยางหน่ึง   บทวา   นาหาโร   หทยสฺส    สนฺติโก  ความวา 
อาหาร  คือ  วัตถุอันเปนท่ีต้ังแหงความอยากในรส    ไมไดทําจิตของเราใหสงบ 
คือไมทําจิตของเราใหของ  เพราะไมมีความอยากในรสน่ันเอง อาจารยบางพวก 
กลาววา  สนฺติเก   ก็ม.ี 
          อธิบายวา   ผูที่มีความจะกละในอาหารน้ัน   ยอมตองขวนขวายหาลาภ 
สักการะเที่ยวไป  อาหารจึง  ชื่อวา  มอียูในใจของผูนั้น     เพราะตองใสใจถึงอยู 
เนือง ๆ  สวนผูใดรูเทาทัน   (ควบคุม)  อาหารได  ผูนั้น   ชื่อวาละฉันทราคะ 
ในอาหารน้ันไดแลว   อาหารช่ือวาไมมีอยูในใจของผูนั้น    เพราะไมมีการกระทํา 
ไวในใจ   มอีาทิวา  ทําอยางไรหนอ   ถึงจะไดอาหารดังน้ีโดยแท   เพราะใสใจ 
ถึงปญหายอกยอน อันจะมีข้ึนวา ก็ถาทานไมมีความใครในชีวิต และความอยาก 
ในรสอาหารไซร   เมื่อเปนเชนนั้น      เหตุไร    ทานจึงเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต 
ดังน้ี    พระเถระจึงกลาววา     รางกายจะดํารงอยูไดเพราะอาหาร     จึงไดเที่ยว 
แสวงหาอาหารโดยทางที่ชอบ. 
          อาหาร คือ โภชนะเปนที่ต้ัง  คือ  เปนฐานไดแกเปนปจจัยของรางกาย 
นั้น   เพราะเหตุนั้น   รางกายจึงชื่อวา อาหารัฏฐิติกะมีอาหารเปนที่ต้ัง อธิบายวา 
การส่ังสม   คือรางกาย    มีความเปนไปเน่ืองดวยอาการ   เพราะเราเห็นอยางนี้ 
รูอยางนี้ จึงยกเอาความขอน้ีไวในสมอง  ตองเที่ยวแสวงหา  คือ ทําการแสวงหา 
อาหาร.  
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            พระเถระเม่ือจะแสดงวา  ทานไมควรคิดในคนเชนเราอยางนี้วาเขาไป 
สูสกุลเพราะปจจัยเปนเหตุ   และถูกลาภสักการะ   คือการกราบไหวบูชาในสกุล 
นั้น    ผูกมัดไว  จึงไดกลาวคาถาวา  ปงฺโก     (การไหวการบูชาในตระกูลเปน 
เปลือกตม). 
             คาถาน้ันมีอธิบายวา เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน 
ไดรู คือ  รูแจง    หรือไดแกประกาศการสรรเสริญคุณและการบูชา   ของเหลา 
บรรพชิตผูเขาไปสูสกุล    เพราะมีปจจัยเปนเหตุที่จักเปนไปในตระกูลทั้งหลาย 
คือ  ในหมูชาวบาน    นีน้ั้นวาเปนเปลือกตม    คือเปนหลม   เพราะอรรถวา 
เปนเหตุใหบรรพชิตผูมีตนอันไมไดอบรมแลวจมลง     และเพราะกระทําความ 
เศราหมองใหแกบรรพชติผูมีตนอันไมไดอบรมแลว     ฉะน้ันการสรรเสรญิคุณ 
และการบูชานั้น     จึงไมเปนไปเพ่ือผูกมัดสัตบุรุษท้ังหลาย  จักปวยกลาวไปใย 
ถึงการหวังสักการะเลา   เพราะทานละไดแลว   แตสําหรับอสัตบุรุษ   ความหวัง 
ในสักการะ   ยอมชื่อวาเปนลูกศรอันละเอียด   รูไดยาก   เพราะกอใหเกิดความ 
บีบค้ันโดยเปนสภาพที่รูไดโดยยาก   และเพราะไมสามารถจะถอนออกไดเพราะ 
เจาะลึกเขาไปในภายใน  เพราะเหตุนั้นแล    สกัการะจึงเปนของอันบุรุษชั่วน้ัน 
ละไดยาก  คือดึงออกไปไดโดยยาก  เพราะไมดําเนินปฏิปทา  อันเปนขอปฏิบัติ 
ใหถึงการละสักการะนั้น     ชื่อวา    เปนคนเลว    เพราะไมละความหวังในลาภ 
สักการะ.  พราหมณฟงคําเปนคาถานั้นแลว     ไดเปนผูมีความเลื่อมใสอยางยิ่ง 
ในพระเถระ. 
                          จบอรรถกถาปณโฑลภารทวาชเถรคาถา  
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                   ๓.   วัลลิยเถรคาถา 
             วาดวยคาถาของพระวัลลิยเถระ 
            [๒๖๐]  ไดยินวา   พระวัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                  วานรเขาไปอยูในกระทอม     มีประตู   ๕  ประตู  
          พยายามเวียนเขาออกทางประตูนั้นเนือง ๆ    จงหยุดน่ิง 
          นะเจาลิง   อยาว่ิงไปดังกาลกอนเลย    เราจบัเจาไวได 
          ดวยปญญาแลว  เจาจัก ไปไกลไมไดละ. 
 

              อรรถกถาวัลลิยเถรคาถา 
            คาถาของทานพระวัลลิยเถระ   เริ่มตนวา  มกฺกโฏ  ปฺจทฺวาราย. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญมากหลายไวในภพน้ัน ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกปั 
ที่  ๓๑ นับแตภัทรกัปนี้  บรรลุความเปนผูรูแลว  วันหน่ึงเขาไปสูปาดวยกรณียกิจ 
บางอยาง  เห็นพระปจเจกพุทธเจา  นามวา นารทะ อยูที่โคนตนไมในปาน้ัน 
เปนผูมีใจเลื่อมใส    ทําศาลาดวยไมออ     มุงบังดวยหญาถวาย    และแผวถางท่ี 
สําหรับเดินจงกรมของพระปจเจกพุทธเจาน้ัน   เกลี่ยทรายลง  (จนเรียบ)  ถวาย. 
            ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
เปนบุตรของพราหมณมหาศาล    ในพระนครสาวัตถี    ในพุทธปุบาทกาลน้ี   
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ไดมีนามวา    วัลลิยะ.   เขาเจริญวัยแลว   ถึงความเปนหนุมโดยลําดับ     เปน 
ผูตกอยูใตอํานาจของอินทรีย    ทองเท่ียวไป    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
โดยการแนะนําของกัลยาณมิตร   ฟงธรรมแลว   ไดเปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว 
เริ่มต้ังวิปสสนา   บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.    สมดังคาถาประพันธที่ 
ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต    มีภูเขาลูกหนึ่ง    ชื่อ 
         หารินะ  ครั้งน้ันพระสยัมภูพุทธเจา นามวา " นารทะ " 
         อยูใกลตนไม  เราทําเรือนไมออ  มุงดวยหญา  เราได 
         แผวถางทางจงกรม  ถวายพระสยัมภู   ดวยกรรมที่เรา 
         ทําไวดีแลวน้ัน   และดวยการต้ังเจตนจํานงไว  เราละ 
         รางมนษุยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส  บนสวรรคชั้น 
         ดาวดึงสนั้น   วิมานของเราสูง  ๖๐ โยชน  กวาง  ๓๐ 
         โยชน   อันบุญกรรมเนรมิตขึ้นอยางสวยงาม  เพราะผล 
         แหงการสรางกุฎีไมออ   เรารื่นรมยอยูในเทวโลก   ๑๔  
         กัป   ไดเสวยสมบัติในเทวโลก  ๗๑  ครั้ง  ไดเปนพระ- 
         เจาจักรพรรดิ ๓๔  ครั้ง      และไดเปนเจาประเทศราช  
         อันไพบูลย   โดยคณานับไมถวน  เราขึ้นสูปราสาทคือ 
         ธรรมแลว เขาถึงซ่ึงอมตธรรมอนัประเสริฐ  ดวยอาการ 
         ทั้งปวง อยูในศาสนาของพระศากยบุตร ตามปรารถนา 
         ในกัปท่ี ๓๑  แตภทัรกัปน้ี     เราไดทํากรรมใดไวใน 
         กาลนัน้    ดวยธรรมน้ัน    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผล 
         แหงกฏุิไมออ.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ คําสอน 
         ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี.  
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              ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว     เพราะเหตุที่จิตของตนในเวลา   
ที่เปนปุถุชน    เปนไปตามความใครในอารมณทั้งหลาย    มีรูปารมณเปนตน 
บัดนี้    เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล    โดยประกาศถึงความท่ีแหงอารมณมีรูป 
เปนตน    อันตนขมไวไดแลว    ดวยพระอริยมรรค   จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถา 
ความวา 
                      วานรเขาไปในกระทอม      มีประตู  ๕  ประตู 
           พยายามเวียนเขาออก   ทางประตูนั้นเนือง ๆ  จงหยุด 
           นิ่งนะเจาลิง อยาว่ิงไปดังกาลกอนเลย เราจับเจาไวได 
           ดวยปญญาแลว  เจาจักไปไกลไมไดละ  ดังน้ี. 
             บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  ฆฏฏยนฺโต  ความวา   พระโยคาวจร 
ละอารมณอยางหน่ึง     แลวไปยึดอารมณอีกอยางหน่ึง    ในอารมณทั้งหลาย 
มีรูปเปนตน     ดวยจักษุทวารเปนตนนั้น ๆ    ไมพอใจเพ่ือจะอยูนิ่ง ๆ  ดวย 
สามารถแหงการยึดมั่นของจิตสันดาน     จึงพยายาม  คือ  ทําอารมณใหไหวอยู 
เนือง ๆ  ยอมไหวไปตาม    คือเที่ยวไปตามความใคร    ในอารมณมีรูปารมณ 
เปนตนนั้นแล    ดุจลิงเขาไปหาผลไมกิน    ยังตนไมใหไหวในท่ีนั้นหลายครั้ง 
เพราะละกิ่งไมกิ่งหนึ่งแลว     ไปเกาะกิ่งไมอีกกิ่งหนึ่ง     เพราะความหลุกหลิก 
ของตน  ฉะนั้น.    ก็ในคาถาน้ี   ทานกลาวความเปนปจจุบัน   เพราะเปนเรื่อง 
ที่ใกลกับสิ่งท่ีดําเนินไปอยู  ก็เม่ือลิง  (คือจิต)  ว่ิงวนไปมาอยูอยางนี้   พระเถระ 
จึงปรามวา  จงหยุดนะเจาลิง  อยาว่ิงไป  หมายความวา  ดูกอนลิงคือจิต   บัดนี้  
เจาจงหยุด   อยาว่ิงไป   คือจําเดิมแตนี้ไป   เจาไมสามรถจะว่ิงตอไปได   เพราะ 
เหตุที่เรือนคืออัตภาพน้ัน  เจาจะเขาไปคบหาไมไดดังกาลกอน  เพราะปดประตู 
เรือนแลว   ฉะน้ัน   เจาอยาว่ิงไปดังกาลกอนเลย   เพราะเหตุไร ?    เพราะเรา 
จับเจาไดแลวดวยปญญา คือ  เจาถูกขมไวเรียบรอยแลว    ดวยการตัดอุปาทาน  
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๕ กลาวคือกิเลสมาร  และอภิสังขารมาร   ดวยมรรคปญญา  ในบัดนี้    เพราะ 
เหตุนั้น      พระเถระจึงแสดงวา    เจาจักไปไกลไมได    คือเจาจะไปสูอัตภาพท่ี 
สองเปนตน     ซึ่งไกลกวาอัตภาพน้ีไมได    ไดแกการไปของเจาจะมีไดเพียงแต 
จริมกจิตเทานั้น.  ปาฐะวา  เนโต   ทูร  ดังน้ีก็มี.  ความหมายก็อันนั้น. 
                                   จบอรรถกถาวัลลิยเถรคาถา 
 

                       ๔.   คังคาตีริยเถรคาถา 
       วาดวยคาถาของพระคังคาตีริยเถระ 
            [๒๖๑]  ไดยินวา  พระคังคาตีริยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                       เราทํากระทอมดวยใบตาล ๓ ใบ  ทีร่ิมฝงแมน้ํา 
          คงคา  บาตรของเราเหมือนดังหมอ    สําหรบัตักน้ํารด 
          ศพ    และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน      ในระหวาง 
          ๒ พรรษา    เราพูดเพียงคําเดียวเทาน้ัน       ในภายใน 
          พรรษาท่ี ๓ เราทําลายกองความมืดคืออวิชชาไดแลว. 
 

               อรรถกถาคังคาตีริยเถรคาถา 
            คาถาของทานพระคังคาตีริยเถระ เริ่มตนวา ติณฺณ เม ตาลปตฺตาน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            ไดยนิมาวา   พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล    ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา       พระนามวา    ปทมุุตตระ    บรรลคุวามเปนผูรูแลวเปนผูมี 
ความเลื่อมใสอยางยิ่งในพระศาสนา  ไดถวายนํ้าดื่มแดภิกษุสงฆ.  
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           ดวยบุญกรรมน้ัน   เขาไปบังเกิดในเทวโลก   กระทําบุญแลวทองเท่ียว     
ไป ๆ มา ๆ อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิดเปนบุตรของคฤหบดีคนหน่ึง 
ในพระนครสาวัตถี ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดมีนามวา   ทัตตะ.     เขาเจริญวัย 
แลวอยูครอบครองเรือน  ไมรูจักความเปนอคมนียยัฏฐาน  จึงทําการลวงละเมิด 
ตอมารูจักความเปนอคมนียัฏฐานแลว    จึงเกิดความสลดใจ  บวชแลว    รังเกียจ 
กรรมน้ัน    ดํารงตนตามลูขปฏิปทา   (ปฏิบัติอยางเศราหมอง)   ถือบังสุกุลจีวร 
และบาตรดิน    มลีักษณะคลายหมอรดนํ้าศพ    กระทํากุฎีดวยใบตาล  ๓  ใบ 
อยูที่ริมฝงแมน้ําคงคา    ดวยเหตุนั้น      ทานจึงไดสมญานามวา  คังคาตีริยะ. 
           ทานอธิษฐานจิตวา เรายังไมไดบรรลุพระอรหัต  จะไมสนทนากับใคร ๆ 
แลวเปนผูนิ่งอยูตลอดปแรก   ไมยอมทําวจีเภท   (ไมยอมพูดจา)  เลย  อยูแลว.   
ในปที่สอง     ถูกหญิงคนหนึ่งในโคจรคาม     ประสงคจะทดลองวา    เปนใบ 
หรือเปลา    จึงเมื่อจะเทนํ้านมลงในบาตร     แกลงทําเปนมือพิการเทราดลงไป 
เผลอเปลงวาจาออกไปวา    พอละนองหญิง   แตในปที่   ๓   เพียรพยายามอยู 
บรรลุพระอรหัตแลวในระหวางพรรษาทีเดียว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว 
ไวในอปทานวา 
                     เรามีจิตเลื่อมใส     มีใจโสมนัส     ในภิกษุสงฆ 
         ผูยอดเยี่ยมของพระพุทธเจา   พระนามวา   ปทุมุตตระ 
         จึงไดตักน้ําใสหมอน้ําฉันจนเต็ม    ในเวลาที่เราจะตอง 
         การนํ้า จะเปนยอดภูเขา ยอดไม ในอากาศ หรอืพ้ืนดิน 
         น้ํายอมเกิดแกเราทันที      ในกปัท่ีแสน     แตภัทรกัปนี้  
         เราไดใหทานใดในกาลนั้น   ดวยทานน้ัน     เราไมรูจัก 
         ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการใหน้ําเปนทาน. เราเผากิเลส 
         ทั้งหลายแลว  ฯลฯ      คําสอนของพระพุทธเจา     เรา 
         กระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี.  
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            ก็พระเถระครั้นเปนพระอรหันตแลว     เมือ่จะพยากรณพระอรหัตผล 
ดวยมุขคือการชี้แจงขอปฏิบัติอันเปนสวนเบื้องตนของตน ไดกลาวคาถา ๒ คาถา 
ความวา 
           เราทํากระทอมดวยใบตาล  ๓ ใบ  ทีร่ิมฝงแมน้ํา 
         คงคา   บาตรของเราเหมือนดังหมอสําหรบัรดน้ําศพ 
         และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน ในระหวาง๒พรรษา 
         เราพูดเพียงคําเดียว  ในภายในพรรษาที่ ๓  เราทําลาย 
         กองความมืด  คืออวิชชาไดแลว  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ติณฺณ  เม  ตาลปตฺตาน  คงฺคาตีเร 
กุฏี   กตา  ความวา  เราสรางกุฎีไวที่ริมฝงแมน้ําคงคา    เพ่ือปองกันฝนดวย 
ใบตาล  ๓  ใบ  ซึ่งหลนลงมาจากตนตาล.    พระเถระแสดงความสันโดษดวย 
เสนาสนะของตน     ดวยบทน้ัน.    สมจริงดังคําเปนคาถาที่พระธรรมเสนาบดี 
กลาวไววา    
           สําหรบัภิกษุผูมีความเพียร  นั่งขัดสมาธิ   ไมคุก- 
         เขา  เปนการเพียงพอท่ีจะอยูไดสบาย. 
ปาฐะวา  ตาลปตฺตีนป  ดังนี้ก็มี  ความก็อยางนั้น. 
           บทวา  ฉวสิตฺโตว  เม  ปตฺโต   ความวา  บาตรของเราเหมือนดัง 
หมอสําหรับตักน้ํารดศพ  อธิบายวา  คลายหมอน้ําสําหรับรดน้ํานมใหคนตาย. 
           บทวา  ปสุกูลฺจ  จีวร   ความวา   และจีวรของเรา   ก็เปนดังผา 
คลุกฝุน   ทีท่ําดวยเศษผา   (ผาข้ีริ้ว) ที่เขาทิ้งแลวในที่ทั้งหลาย   มีระหวางทาง 
และปาชาเปนตน.  พระเถระแสดงความสันโดษดวยบริขาร  ดวยบทท้ังสอง. 
           บทวา  ทวินฺน  อนตฺรวสฺสาน  ความวา  ในระหวางพรรษาท้ังสอง 
คือ  ในปที่บรรลุพระอรหัต   นับแตบวชแลว.  
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             บทวา   เอกา   วาจา   เม   ภาสิตา    ความวา   เราพูดเพียงคําเดียว   
คือ  กลาวหามการถวายนํ้านมวา    พอละนองหญิงเทานั้น    การเปลงคําพูด 
อยางอ่ืน  มิไดมีเลยในพรรษานั้น      พระเถระแสดงการสํารวมกายวาจา   อยาง 
อุกฤษฏดวยบทน้ัน. 
             บทวา   ตติเย  อนตฺรวสฺสมฺหิ  ความวา  ในระหวางปที่ ๓ ไดแก 
ยังไมทันครบปที่ ๓ นั่นเอง. 
             บทวา   ตโมขนฺโธ   ปทาลิโต   ความวา  กองแหงความมืด อันเรา 
ทําลายแลว   ดวยมรรคอันเลิศ   อธิบายวา  กิเลสอยางละเอียดที่นอนเน่ืองอยูใน 
สันดาน คือ อวิชชา  อันเราตัดขาดแลว.  ดวยบทวา  ตโมขนฺโธ  ปทาลิโต 
นั้น    พระเถระกลาวถึงการละกิเลสทั้งปวงได   โดยไมเหลือ    เพราะต้ังอยูเปน 
อันเดียวกันกับอวิชชานั้น. 
                                       จบอรรถกถาคังคาตีริยเถรคาถา 
 

                                ๕.     อชินเถรคาถา 
                                 วาดวยคาถาของพระอชินเถระ 
             [๒๖๒]  ไดยินวา  พระอชินเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแลว  เปนผู 
           หาอาสวะมิได  คนพาลท้ังหลายผูไมมีความรู ก็ยอมดู 
           หมิ่นบุคคลนั้นวา เปนผูไมมีชื่อเสียง  สวนบุคคลใดใน 
           โลกนี้   เปนผูไดขาวและน้ํา     ถึงแมวา    บคุคลนั้นจะ 
           เปนผูชั่วชาเลวทราม  ก็เปนที่สกัการะนับถือ   ของคน 
           พาลท้ังหลาย.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 23 

                          อรรถกภาอชินเถรคาถา   
            คาถาของทานพระอชินเถระ  เริ่มตนวา  อป   เจ  โหติ   เตวิชฺโช. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
            แมพระเถระนี้  ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกดิในเรือนแหงตระกูล   ในโลกท่ีวางจาก 
พระพุทธเจา (สุญญกัป)  บรรลุความเปนผูรูแลว   ไปปาดวยกรณียกิจบางอยาง 
เห็นพระปจเจกสัมพุทธเจา นามวา สุจินติตะ ในปาน้ัน   ถูกอาพาธเบียดเบียน 
บีบค้ันนั่งอยูแลว   จึงเขาไปหาไหวแลว   เปนผูมีจิตเลื่อมใส  ไดนําเอาข้ีตะกอน 
เปรียงเขาไปถวาย   เพ่ือประกอบยา. 
            ดวยบุญกรรมนั้น     เขาบังเกิดในเทวโลก   กระทําบุญแลว    ทองเท่ียว 
เวียนไปมาอยูในสุคติภพเทาน้ัน   ถือปฏิสนธิในเรือนของพราหมณผูยากจน 
คนหน่ึง ในพระนครสาวัตถี ในพุทธปุบาทกาลน้ี.  ในเวลาคลอด คนทั้งหลาย 
รับเขาไวดวยหนังเสือ  ดวยเหตุนั้น  จึงขนานนานเขาวา  อชินะ  นั่นแล. 
            เขาเกิดในตระกูลที่ยากจน เพราะไมไดกระทํากรรมอันเปนเหตุยังโภคะ 
ใหเปนไป     แมเจริญวัยแลว      กย็ังเปนผูมีน้ําและขาวไมบริบูรณ     เที่ยวไป 
เห็นพุทธานุภาพ  ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงรับพระเชตวันมหาวิหาร 
เปนผูมีศรัทธาจิต  บวชแลว   กระทํากรรมในวิปสสนา  ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖ 
ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   พระผูมีภาคะ  ผูมีเหตุอันดําริดีแลว  เปนเชษฐ- 
          บรุุษของโลก    ประเสริฐกวานรชน   เขาไปสูปาใหญ 
          ถูกอาพาธอันเกิดแตลมเบียดเบียน    เราเห็นแลว  จึง  
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           ทําจิตใหเลื่อมใส      นําเอาขี้ตะกอนเปรียงเขาไปถวาย 
         เพราะเราไดกระทํากุศลและไดบูชาพระพุทธเจาเนืองๆ 
         แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถีนี้ มหาสมทุรท้ัง  ๔  และพ้ืนปฐพี 
         ที่นากลัว    ผ ซึ่งจะประมาณมไิด    นบัไมถวนน้ี    ยอม 
         สําเร็จเปนเปรียงขึ้นได สําหรับ เรา น้ําผ้ึง น้าํตาลกรวด 
         ดังจะรูความดําริของเรา   เกิดขึน้   ตอไมที่งอกขึ้น   แต 
         แผนดินในทิศท้ัง ๔  ดังจะรูความดําริของเรา  ยอมเกิด 
         เปนตนกัลปพฤกษขึ้น   เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช-  
         สมบัติในเทวโลก  ๕๐ ครั้ง      ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
         ๕๐ ครัง้   ไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย   โดย 
         คณานับไมถวน  ในกัปท่ี   ๙๔  แตภัทรกัปนี้  เราไดให 
         ทานใดในกาลนั้น     ดวยทานน้ัน    เราไมรูจกัทุคติเลย 
         นี้เปนผลแหงขี้ตะกอนเปรียง.      เราเผากิเลสท้ังหลาย 
         แลว ฯ ล ฯ  คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จ  
         แลว  ดงัน้ี. 
           ก็พระเถระ    แมบรรลุพระอรหัตแลว   ก็เปนผูมีลาภนอย  ไมปรากฏ 
ชื่อเสียง   เพราะผลแหงกรรมท่ีมีในกอน แมอุทเทสภัตรและสลากภัตรที่ถึงทาน 
ก็ตํ่าชาท้ังน้ัน     ก็ภิกษุและสามเณรท้ังหลายท่ีเปนปุถุชน    ยอมดูหม่ินทานวา 
เปนผูไมมีชื่อเสียง  เพราะผลแหงกรรมน่ันแล  พระเถระเม่ือจะยังภิกษุเหลานั้น 
ใหสลดใจ  ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา      
                    ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓  ละมัจจุราชแลว  เปนผู 
         หาอาสวะมิได  คนพาลท้ังหลายผูไมมีความรู     ก็ยอม 
         ดูหมิ่นบุคคลนั้นวา   เปนผูไมมีชือ่เสียง    สวนบุคคลใด  
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           ในโลกน้ี  เปนผูไดขาวและน้ํา      ถึงแมวาบคุคลนั้นจะ 
         เปนคนช่ัวชาเลวทราม   ก็เปนท่ีสักการะนับถือของคน- 
         พาลท้ังหลาย  ดังนี.้ 
           ศัพทวา อป ในคาถาน้ัน เปนนิบาต   ลงในอรรถวา ยกยองสรรเสริญ 
ศัพทวา   เจ   ใชในการคาดคะเน. 
           บทวา  โหติ   แปลวา  ยอมเปน.  บุคคลชื่อวา  เตวิชฺโช   เพราะ 
เปนผูมีวิชชา ๓. 
           ชื่อวา  มจฺจุหายี   เพราะละมัจจุได.  ชื่อวา  ไมมีอาสวะ  เพราะไมมี 
อาสวะทั้งหลาย   มีกามาสวะเปนตน    ทานกลาวอธิบายไววา  ถึงแมวา   บคุคล 
จะเปนผูชื่อวา   มีวิชชา ๓ เพราะบรรลวิุชชา ๓ เหลาน้ี  คือ  ทิพยจักขุญาณ 
บุพเพนิวาสญาณ  (และ)  อาสวักขยญาณ  ตอแตนั้น   ก็ชื่อวาเปนผูไมมีอาสวะ 
เพราะอาสวะท้ังหลาย   มีกามาสวะเปนตน     สิน้ไปรอบแลวโดยประการท้ังปวง 
ชื่อวา  ละมัจจุแลว   เพราะไมมีความตาย  โดยที่ไมตองถือเอาภพใหมอีกตอไป 
แมเม่ือเปนเชนนั้น    คนพาลท้ังหลาย   คือบุคคลผูมีปญญาทราม   ยอมดูหม่ิน 
บุรุษผูสูงสุดน้ัน       แมถงึไดบรรลุประโยชนของตน     ที่กลุบตุรทั้งหลาย 
ผูออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต     มุงหมายโดยชอบที่เดียว     วาเปนผูไมมี 
ชื่อเสียง  ไมมีนามปรากฏ   เพราะไมมีลาภที่เกิดข้ึนวา    เปนผูกลาวสอนเรื่อง 
ธุดงค  เปนพหูสูต  เปนพระธรรมกถึก.   เพราะเหตุไร ?  เพราะไมรู  คือ 
เพราะเหตุแหงการไมรู       ทานแสดงการไมรูคุณท้ังหลายนั่นแลวาเปนเหตุใน 
ขอน้ัน. 
           พระเถระเม่ือจะแสดงวา    ก็คนพาลทั้งหลายยอมดูหม่ินแมผูที่ควร 
สรรเสริญ    โดยที่เปนคนหนักในลาภ   (เห็นแกได)   เพราะไมรูคุณท้ังหลาย  
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ฉันใด  ก็ยอมสรรเสริญแมผูที่ควรดูหมิ่นอยางนี้   โดยที่เปนคนหนักในลาภ 
เพราะไมรูคุณท้ังหลายฉันนั้น  ดังนี้ จึงไดกลาวคาถาท่ี  ๒ ไว.  
          พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่ ๒ ดังตอไปนี้   บทวา  โย  เปนการกลาว 
แสดงถึงความไมแนนอน. จ ศัพทเปนนิบาตใชในพยดิเรก.   ดวย  จ  ศัพทนั้น 
สองใหรู  ถึงความตางกันท่ีกําลังกลาวถึงบุคคลน้ีอยูนั่นแหละ  วาแผกจากบุคคล 
ตามท่ีกลาวแลว  ศัพทวา โข เปนนิบาตลงในอวธารณะ (จํากัดความใหแนชัด). 
          บทวา   อนฺนปานสสฺ  เปนเพียงตัวอยาง.   บทวา   ลาภี   แปลวา 
มีลาภ. 
          บทวา   อิธ    ความวา   ในโลกนี้.   ชื่อวา  บคุคล  เพราะเต็มและ 
กลืนกินสัตตาวาส (ภพเปนที่อยูอาศัยของสัตว) นั้น  ๆ  ดวยชราและมรณะ. 
          บทวา   ปาปธมฺโม   ไดแก ธรรมอันลามก.  กใ็นคาถาท่ี  ๒  นี้  
มีอรรถาธิบายวา  สวนบุคคลใด  ยอมเปนผูมีปกติไดเพียงปจจัย  มีจีวรเปนตน 
เทาน้ัน    ไมไดมรรคผลมีฌานเปนตน    บุคคลน้ันแมถึงจะเปนผูมีธรรมอันเลว 
โดยความเปนผูทุศีล    เพราะมีความปรารถนาลามก    แตก็ยังเปนผูอันคนพาล 
ทั้งหลายในโลกน้ี  สักการะ  เคารพ  เพราะความเปนผูหนักในลาภ.  
                                    จบอรรถกถาอชินเถรคาถา  
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                        ๖. เมฬชินเถรคาถา 
       วาดวยคาถาของพระเมฬชินเถระ 
           [๒๖๓]  ไดยินวา  พระเมฬชินเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                   เมื่อใดเราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรงแสดง 
         อยู เมือ่นั้น   เราไมรูสึกมีความสงสัย  ในพระศาสดาผูรู 
         ธรรมทั้งปวง   ผูอนัใคร ๆ  ชนะไมได   ผูนาํหมู   แกลว- 
         กลาเปนอันมาก   ประเสริฐสุดกวาสารถีทั้งหลาย  หรือ 
         วาความสงสัยในมรรคปฏิปทา  ยอมไมมีแกเรา. 
 
                 อรรถกถาเมฬชินเถรคาถา 
           คาถาของทานพระเมฬชินเถระ   เริ่มตนวา  ยทาห   ธมมฺมสฺโสสึ. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
           แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพน้ัน  ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล    ในกาล 
ของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  สุเมธะ  บรรลุนิติภาวะแลว    วันหน่ึง 
เห็นพระผูมีพระภาคเจาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต     มีใจเลื่อมใส    ไดถวายผล 
อาโมทะ มีรสอรอย. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน เขาทองเที่ยวไปเกิดในตระกูลกษัตริย  กรุงพาราณสี 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี       ไดนามวา   เมฬชินะ   ถงึความสําเร็จในศิลปวิทยา  
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เปนผูฉลาดปราดเปรื่อง    มีนามกระฉอนปรากฏไปทั่วทิศ.    เมื่อพระผูมีพระ-   
ภาคเจา   ประทับอยู  ณ ปาอิสิปตนะ  กรุงพาราณสี  เขาไปสูพระวิหาร เขาเฝา 
พระศาสดา   ฟงธรรมแลวไดศรัทธาจิต   บวชแลวเริ่มต้ังวิปสสนา   บรรลุพระ 
อรหัตในวันนั้นเอง.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                        พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู     ผูมพีระรัศมีนับ 
           ดวยพัน   ไมทรงพายแพอะไร ๆ ทรงออกจากวิเวกแลว 
           เสด็จออกโคจรบณิฑบาต   เราถือผลไมอยูไดเห็นแลว 
           จึงไดเขาไปเฝาพระนราสภ    เรามีจิตเล่ือมใส      มีใจ 
           โสมนัส    ไดถวายผลไม     ในกัปท่ี  ๙๔  แตภัทรกัปนี้ 
           เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  
           เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.   เรา 
           เผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ    คําสอนของพระพุทธเจา 
           เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี.   
             ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   ในเวลาตอมา  อันภิกษุทั้งหลาย 
ถามวา   อาวุโส   ทานไดบรรลุอุตริมนุสธรรมแลวหรือ   เมื่อจะบันลือสีหนาท 
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                       เมื่อใด      เราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรง 
          แสดงอยู เมื่อนั้น  เราไมรูสึกความสงสัยในพระศาสดา 
          ผูรูธรรมทั้งปวง       ผูอันใคร ๆ  ชนะไมได       ผูนําหมู 
          แกลวกลาเปนอันมาก  ประเสรฐิสุดกวาสารถีทั้งหลาย 
          หรือวาความสงสัยในมรรคปฏิปทา  ยอมไมมีแกเรา.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ยทา  ไดแก  ในกาลใด.   พระเถระเรียก 
ตัวเองวา  " เรา ".  
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           บทวา   ธมมฺ  ไดแกธรรม  คือ อริยสัจ  ๔.  บทวา อสฺโสสึ  แปลวา 
ฟงแลว.   
           บทวา   สตฺถุโน  ความวา  ชื่อวาศาสดา  เพราะอรรถวา  ทรงสั่งสอน 
เวไนยสัตวทั้งหลาย  ดวยประโยชนทัง้หลาย  มีทฏิฐธัมมิกัตถประโยชนเปนตน. 
           บทวา   กงฺข   แปลวา    ความสงสัย     พระผูมีพระภาคเจาชื่อวาเปน 
สัพพัญู  เพราะอรรถวา ทรงรูสังขตธรรมและอสังขคธรรม โดยไมมีสวนเหลือ 
ชื่อวา  อปราชิเต    เพราะไมมีผูที่จะทําใหพายแพได  ไมวาที่ไหน ๆ   ชื่อวา 
สตฺถวาเห  เพราะอรรถวา  ขนสัตวจากกันดาร   คือสงสารไปสูพระนิพพาน. 
ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ี. 
           นับจําเดิมแตเวลาท่ีพระศาสดาทรงแสดงธรรม      เราไดฟงคือเขาไป 
ทรงจํา   ดวยการแลนไปตามแหงโสตทวาร  ไดแก ไดรับจตุสัจจธรรม   เราไม 
มีความสงสัย  ในพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูชื่อวา  ทรงหยั่งรูพระสัพพัญุตญาณ  
โดยไมมีอะไรขัดขวาง      เพราะทรงรูสมมติธรรมท้ังที่เปนสังขตะและอสังขตะ 
โดยไมมีสวนเหลือ  ดวยสยัมภูญาณ  ชื่อวา  ผูอันใคร ๆ   ชนะไมได  เพราะ 
ความเปนผูอันมารเหลาน้ันชนะไมได   โดยท่ีทรงครอบงํามารแมทั้ง  ๕  ไวได 
และเพราะความเปนผูมีจักรคือธรรม   อันใคร ๆ  กาํจัดไมไดในโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก  ชื่อวาเปนผูนําหมู  เพราะทรงนําเวไนยสัตวใหผานพนกันดาร  มโีลภ- 
กันดารเปนตน      ชื่อวาแกลวกลาเปนอันมาก     เพราะทรงตัดกํากงแหงสงสาร 
อันใหญหลวงไดเด็ดขาด    ชื่อวาเปนผูประเสริฐ    คือสูงสุดกวาสารถีทั้งหลาย 
เพราะทรงเปนที่พ่ึง  คือทรงฝกบุรุษท่ีควรฝกอันคนอ่ืนฝกไดยาก ไดดวยการ 
ฝกที่ดีที่สุด วาเปนพระพุทธเจา  (จริง) หรือหนอ หรือไมไดเปนพระพุทธเจา 
เพราะไมมีความเคลือบแฝงอยางอ่ืนเปนปจจัย.  
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             ก็ขอกังขา    คือความสงสัยในอริยมรรคอนัพระผูมีพระภาคเจาทรง   
แสดงแลวเห็นปานน้ัน    และในปฏิปทามีศีลเปนตน    อันเปนปฏิปทาท่ีสมควร 
แกพระอริยมรรคนั้น   วา  จะเปนธรรมนําสัตวใหพนทุกขไดจริงหรือไมหนอ 
ดังน้ี  ยอมไมมี  คือไมมีขอสงสัย.  กใ็นบาทคาถาน้ี  พึงทราบวา ดวยการกลาว 
ถึงความสงสัยในอริยธรรม ก็เปนอันทานกลาวถึงความสงสัยแมในพระอริยสงฆ 
ไวดวยแลวทีเดียว    เพราะความเปนผูต้ังอยูในมรรคน้ัน     โดยไมมีความเปน 
อยางอ่ืน  ฉะนี้แล. 
                                    จบอรรถกถาเมฬชินเถรคาถา 
 
                                          ๗.  ราธเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระราธเถระ 
             [๒๖๔]  ไดยินวา  พระราธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                           เรือนท่ีบคุคลมุงไมดี    ฝนยอมรั่วรดได  ฉันใด 
           จิตท่ีไมไดอบรมแลว   ราคะยอมรั่วรดได   ฉันนั้น. 
           เรือนท่ีมุงดีแลว    ฝนยอมรั่วรดไมได   ฉันใด   จิตท่ี 
           อบรมดีแลว  ราคะยอมรั่วรดไมได  ฉันนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 31 

                                 อรรถกถาราธเถรคาถา   
          คาถาของทานพระราธเถระ   เริ่มตนวา    ยถา  อคาร  ทุจฺฉนฺน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
          ไดยินมาวา  พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในพระนครหงสาวดี 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุความเปนผูรู 
แลวไปสูวิหาร  เขาไปเฝาพระศาสดา  ถวายบังคมแลว  นั่งอยู  ณ  สวนขางหน่ึง 
เห็นพระศาสดาทรงแตงต้ังภิกษุรูปหน่ึง  ไวในตําแหนงของภิกษุผูเลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูมีปฏิภาณ   ปรารถนาตําแหนงน้ันดวยตนเอง    แลวบําเพ็ญมหาทาน 
และไดทําการบูชาแดพระศาสดาอยางโอฬาร   เขาต้ังปณิธานไวอยางนี้   จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลว    สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกาล 
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี บรรลุความเปนผูรูแลว วันหน่ึง 
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต  มีใจเลื่อมใส   ไดถวายผลมะมวง   มี 
รสหวาน.                                    
          ดวยบุญกรรมนั้น     เขาบังเกิดในเทวโลก    กระทําบุญแลวทองเท่ียว 
เวียนไปมาอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เกิดในตระกูลพราหมณ     ใน 
พระนครราชคฤห   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาแหงเราทั้งหลาย   ไดนามวา 
ราธะ     เจรญิวัยแลว     อยูครองเรือน   ในเวลาแกตัวลง    ถูกลูกเมียลบหลู 
ไปสูวิหารดวยคิดวา ประโยชนอะไร ดวยการอยูครองเรือนของเรา  เราจักบวช 
เขาไปหาภิกษุทั้งหลาย ผูเปนเถระ ขอบรรพชา   อันภิกษุผูเถระเหลาน้ัน   หามวา 
พราหมณนี้แกแลว     ไมสามารถจะบําเพ็ญวัตรปฏิบัติได    จึงไปยังสํานักของ 
พระศาสดา  กราบทูลอัธยาศัยของตนใหทรงทราบ   อันพระศาสดาทรงตรวจดู  
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ความสมบูรณแหงอุปนิสัยแลว    ตรสัสั่งใหพระธรรมเสนาบดี    จัดแจงบวชให   
เริ่มต้ังวิปสสนาแลว   บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.   สมดังคาถาประพันธ 
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
            เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง    แดพระสัม- 
          พุทธเจา   ผูมีพระฉวีวรรณเหมือนทองคํา    ผูสมควรรบั 
          เครื่องบูชา  กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน    ในกัปท่ี  ๙๑  
          แตกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน   ดวยการถวาย 
          ผลไมนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวาย 
          ผลไม.    เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ     คําสอนของ 
          พระพทุธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี . 
            ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    เที่ยววนเวียนไปมาอยูในสํานัก 
ของพระบรมศาสดา   เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย   ผูรูปฏิภาณ  อันเปนเหตุให 
มีความเขาใจพระธรรมเทศนาของพระศาสดาอยางแจมแจง  แทจริง  พระธรรม 
เทศนาใหม  ๆ  ของพระทศพล   อาศัยความปรากฏข้ึนแหงทิฏฐิ   ยอมแจมแจง 
แกพระเถระ. 
            ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระ 
ราธะ    เลิศกวาพวกภิกษุสาวกของเราผูมีปฏิภาณ.   วันหน่ึง    พระเถระเม่ือจะ 
ชมเชยภาวนา  วาสัตวเหลาน้ีอันราคะครอบงําได   เพราะไมเจริญภาวนา   เมื่อ 
มีการเจริญภาวนา    ราคะก็ครอบงําไมได   ดังน้ี    จึงไดกลาวคาถา   ๒   คาถา 
ความวา 
                      เรือนท่ีบุคคลมุงไมดี   ฝนยอมรั่วรดได   ฉันใด 
          จิตท่ีไมไดอบรมแลว    ราคะยอมรั่วรดได   ฉันนั้น.  
          เรือนท่ีมุงดีแลว  ฝนยอมรั่วรดไมไดฉันใด  จิตที่อบรม 
          ดีแลว   ราคะยอมรัว่รดไมได  ฉนันั้น    ดังน้ี.  
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             บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อคาร  ไดแก  เรือนชนิดใดชนิดหน่ึง. 
บทวา  ทุจฺฉนฺน  ไดแก มงุไวหาง  ๆ   คือเปนชองนอยชองใหญ.   บทวา 
สมติวิชฺฌติ  ความวา  ฝนที่ตกยอมรั่วรดได. 
             บทวา   อภาวิต  ความวา  จิตที่ไมไดอบรมแลว  เพราะเวนจากภาวนา 
เปรียบเหมือนฝนที่รั่วรดเรือนได. 
             บทวา   ราโค   สมติวิชฺฌติ    ความวา    มใิชราคะจะรั่วรดไดอยาง 
เดียวเทาน้ัน    แมสรรพกเิลสมี  โทสะ  โมหะ   และมานะเปนตน   ก็ยอมรั่วรด 
จิตเห็นปานน้ันไดเหมือนกัน. 
             บทวา   สุภาวิต  ไดแก   จิตท่ีอบรมดีแลว    ดวยสมถภาวนา   และ 
วิปสสนาภาวนา     กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน      ยอมไมสามารถจะรั่วรดจิต 
เห็นปานน้ันได  เหมือนเรือนท่ีมุงดีแลว   ฝนยอมรั่วรดไมได  ฉะน้ัน. 
                                     จบอรรถกถาราธเถรคาถา 
 

                              ๘.  สุราธเถรคาถา   

             วาดวยคาถาของพระสุราธเถระ 
             [๒๖๕]  ไดยินวา   พระสุราธเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                      ชาติของเราส้ินแลว  คําสอนของพระชินเจา  เรา 
           อยูจบแลว  ขาย  คือ  ทิฏฐิและอวิชชา    เราละไดแลว 
           ตัณหาเครื่องนําไปสูภพ  เราถอนไดแลว  เราออกบวช 
           เปนบรรพชิต    เพ่ือประโยชนใด    ประโยชนนั้นเราได 
           บรรลุแลว      ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง     เราก็ไดบรรล ุ
           แลว.  
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                                     อรรถกถาสุราธเถรคาถา   
             คาถาของทานพระสุราธเถระ    เริ่มตนวา  ขีณา  หิ  มยหฺ ชาติ. 
เรื่องราวของทาน  เปนอยางไร ? 
             แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว     ในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน   ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกาลของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา  สขิี   บรรลคุวามเปนผูรูแลว    วันหนึ่ง 
เห็นพระศาสดา  มีใจเลื่อมใส   ไดถวายผลหมากง่ัว. 
             ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาไปบังเกิดในเทวโลก  กระทําบุญแลวทองเท่ียว 
วนไปเวียนมาอยูแตในสุคติภพเทาน้ัน    เกิดเปนนองชายของพระราธเถระ  ที ่ 
ขาพเจากลาวไวติดตอกันเปนลําดับมา    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดมีนามวา 
สุราธะ.    เมื่อพระราธเถระผูเปนพ่ีชายบวชแลว   แมทานเองก็ออกบวช  เจริญ 
วิปสสนา  บรรลุพระอรหัต    ตอกาลไมนานนัก.    สมดังคาถาประพันธที่ทาน 
กลาวไวในอปทานวา 
                     เราไดเห็นสมเด็จพระโลกนาถ  ผูโชติชวงเหมือน 
          ตนกรรณิการ    รุงเรืองดังพระจันทรในวันเพ็ญ  และ 
          เหมือนตนไมประจําทวีปที่โพลงอยู   เราเลื่อมใส  ได 
          เอาผลหมากง่ัวถวาย  แดพระศาสดาผูเปนทักขิไณย- 
          บุคคล   เปนวีรบุรษุ  ดวยมือท้ังสองของตน  ในกัปท่ี 
          ๓๑ แตภัทรกัปนี้ เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน ดวย 
          การถวายผลไมนั้น  เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหง 
          การถวายผลไม  เราเผากิเลสแลว ฯ ล ฯ   คําสอนของ 
          พระพทุธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้.           
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             ก็พระเถระ  ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
เพ่ือแสดงความท่ีคําส่ังสอนเปนนิยยานิกธรรม   (นําสัตวออกจากทุกข)  จึงได 
กลาวคาถา  ๒  คาถา  ความวา 
                      ชาติของเราส้ินแลว   คําสอนของพระชินเจา  เรา 
           อยูจบแลว      ขายคือทิฏฐิและอวิชชา    เราละไดแลว 
           ตัณหาเครื่องนําไปสูภพ  เราถอนไดแลว  เราออกบวช  
           เปนบรรพชิต   เพ่ือประโยชนอันใด   ประโยชนนั้นเรา 
           ไดบรรลุแลว   ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง  เราก็ไดบรรลุ 
           แลว   ดังน้ี. 
             บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ขณีา  ความวา ถึงแลว   ซึ่งความส้ินไป 
คือความส้ินสุด.      บทวา    ชาติ    ไดแก  ภพ    หรือการบังเกิดในภพ. 
บทวา  วุสิต  ชินสาสน  ความวา  คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระ 
นามวา    ชินะ   ไดแก   มรรคพรหมจรรย    อันเราอยูแลว     คืออยูจบแลว. 
บทวา  ปหีโน   ชาลสงฺขาโต  ความวา  ทฏิฐิและอวิชชา   ที่มีนามอันได 
แลววา    ชาลสังขาตะ     เพราะครอบงําสันดานของสัตว   และไมให  (โอกาส) 
เพ่ือจะถอนข้ึน  อันเราละแลว   คือถอนข้ึนแลวดวยมรรค.  บทวา  ภวเนตฺติ 
สมูหตา  ความวา  ตัณหาท่ีหมายรูกันวา    นําสัตวไปสูภพ  เพราะนําสัตวไป 
สูภพมีกามภพเปนตน  คือ  ยังสัตวใหหมุนเปนไป  อันเราเพิกถอนแลว.  บทวา 
ยทตฺถาย  ปพฺพชิโต  ความวา  เราออกบวช   คือออกจากเรือน  บรรพชา 
คือบวช  เปนบรรพชิต  เพ่ือประโยชนใด  คือเพ่ือผลอันใด.  
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           อธิบายวา   ประโยชน    คือประโยชนอยางยิ่ง   กลาวคือพระนิพพาน 
และประโยชนของตน    กลาวคือพระอรหัต     อันเปนธรรมเครื่องสิ้นไปแหง 
สังโยชนทั้งหลาย    ตางโดยโอรัมภาคิยสังโยชนและอุทธัมภาคิยสังโยชนทั้งปวง 
อันเปนเครื่องพันธนาการ  อันเราบรรลุแลวโดยลําดับ   คือถึงทับแลว. 
                                   จบอรรถกถาสุราธเถรคาถา 
 

                             ๙.   โคตมเถรคาถา 
              วาดวยคาถาของพระโคตมเถระ 
           [๒๖๖]  ไดยินวา    พระโคตมเถระไดภาษิตคาถานี้ไว    อยางนี้วา 
                    มุนีเหลาใด   ยอมไมพัวพันในหญิงท้ังหลาย   มุน ี
         เหลาน้ันยอมนอนหลับเปนสุข         สัจจะทีไ่ดยากแสน 
         ยากในหญิงเหลาใด  หญิงเหลาน้ันอันบุคคลตองรักษา 
         ทุกเมื่อแท   ดูกอนกาม   เราประพฤติพรหมจรรย   เพ่ือ 
         ฆาทาน   บัดน้ีเราไมเปนหนี้ทานอีก     บัดน้ี    เราไปถึง 
         พระนพิพาน  อันเปนที่บุคคลไปแลวไมเศราโศก.  
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                                  อรรถกถาฌคตมเถรคาถา 
         คาถาของทานพระโคตมเถระ  เริ่มตนวา  สุข  สุปนฺติ.    เรือ่งราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
         แมพระเถระนี้     กเ็ปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ  สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆ  เกิดใน 
เรือนแหงตระกูล     ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา      พระนามวา    วิปสส ี
บรรลุความเปนผูรูแลว  วันหน่ึงเห็นพระผูมีพระภาคเจา  มีใจเลื่อมใส  ไดถวาย 
ผลอาโมทะ. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาบังเกิดในเทวโลก    กระทําบุญแลวทองเท่ียว 
ไป ๆ มา ๆ  อยูแตในสุคติภพเทาน้ัน     เกิดในตระกูลพราหมณ  กรุงราชคฤห 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดมีนามวา  โคตมะ  ในเวลาที่มีอายุได ๗ ขวบ   ทํา 
เปนคนตาพิการเท่ียวขอเงิน  ไดทรัพยมาพันหน่ึง  เก็บทรัพยนัน้ไวในท่ี ๆ 
ปลอดภัย  บาํเพ็ญพรต   ในเวลาท่ีมีอายุได ๑๖- ๑๗ ป   ถูกมิตรชั่วแนะนําไป 
ในกามารมย   ใหของมีราคาหน่ึงพันน้ัน   แกหญงิขายตัว   (อาศัยรูปเลี้ยงชีพ) 
คนหน่ึง สูญเสียพรหมจรรย และเม่ือหญิงน้ันแสดงอาการคลายกําหนัด  เพราะ 
เห็นรูปแหงพรหมจารีของเขา    เปนผูมีรูปอิดโรยเหน่ือยหนาย    ดวยการรวม 
หลับนอนเพียงคืนเดียวเทาน้ัน      นึกถึงความสูญเสียพรหมจรรยของตน    และ 
การเสียทรัพย   ไดมีวิปฏสิารวา  เรากระทํากรรมอันไมสมควรแลว.  พระศาสดา 
ทรงทราบเหตุสมบัติ   และความฟุงซานแหงจิตของเขา   จึงแสดงพระองคในท่ี 
ใกล ๆ เขา.     เขาเห็นพระศาสดาแลว    มีใจเลื่อมใสเขาไปเฝาแลว     พระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงธรรมแกเขาแลว      เขาฟงธรรมแลวไดเปนผูมีจิตศรัทธา 
บวช  บรรลพุระอรหัต    ในขณะที่ปลงผมเสร็จทีเดียว.   สมดงัคาถาประพันธ 
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา  
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                      เราไดถวายผลอาโมทะ   แดพระสัมพุทธเจาผูมี    
         พระฉวีวรรณปานดังทองคํา      ผูสมควรรบัเครื่องบูชา 
         กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปท่ี  ๙๑ แตภัทรกัปนี้ 
         เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น 
         เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.   เรา 
         เผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ  คําสอนของพระพุทธเจา 
         เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
           ก็สหายผูเปนคฤหัสถคนหน่ึง     เขาไปหาพระเถระผูบรรลุพระอรหัต 
แลวยังเวลาใหลวงไปดวยความสุขในฌาน   ถามวา  อาวุโส  ทานเมื่อบวชไดทํา 
อยางไรกะทรัพย  ที่ไดมาเพราะขอเงิน.   พระเถระฟงดังน้ันแลว   ไมยอมบอก 
วา    เรากระทํากรรมชื่อนี้    ประกาศโทษในมาตุคาม    เม่ือจะพยากรณพระ- 
อรหัตผล  ดวยการชี้ถึงความท่ีตนเปนผูมีราคะไปปราศแลว  กลาวคาถา ๒ คาถา 
ความวา 
                     มุนีเหลาใด     ยอมไมพัวพันในหญิงท้ังหลาย 
         มุนีเหลาน้ัน      ยอมนอนหลับเปนสุข    สัจจะท่ีไดยาก 
         แสนยากในหญิงเหลาใด หญิงเหลาน้ัน  อันบุคคลตอง 
         รักษาทกุเมื่อแท  ดูกอนกาม   เราประพฤติพรหมจรรย 
         เพ่ือฆาทาน  บัดนี้  เราไมเปนหนี้ทานอีก  บัดนี้  เราไป 
         ถึงนิพพาน  อันเปนที่บุคคลไปแลวไมเศราโศก  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สขุ  สุปนฺติ  มนุโย  เย  อิตฺถีสุ  น 
พชฺฌเร ความวา  มุนีเหลาใด  ไมผูกพันในหญิงท้ังหลาย  ที่เกิดเปนอารมณ 
หรือเกิดเปนนิมิต   ดวยเครื่องผูกพันคือราคะ    มนุีเหลาน้ันเปนผูมีตบะ   ม ี
อินทรียอันสํารวมแลว  ยอมหลับเปนสุข  คืออยูเปนสุข.  อธิบายวา  ทุกขยอม 
ไมมีแกมุนีเหลาน้ัน.  ก็บทวา  สุปนฺติ   นี ้ เปนเพียงตัวอยาง.  
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          บทวา   สทา   เว   รกฺขิตพฺพาสุ   ความวา   อันบุคคลพึงรักษา   
ตลอดกาลท้ังปวง   โดยสวนเดียว.    อธิบายวา    หญิงท้ังหลายแมจะใหอยูใน 
ปราสาทชั้นบนที่ปราศจากบุรุษถึง  ๗  ชั้น   แมจะเก็บรักษาไวภายใน  (หอง) 
ก็ไมสามารถจะรักษาไวได   เพราะเหตุนั้น  หญิงเหลาน้ันจึงเปนผูที่จะตองเฝา 
รักษาอยูตลอดเวลา    ดุจแมโคตัวกินขาวกลาเปนอาหารฉะน้ัน.   อีกอยางหน่ึง 
หญิงเหลาน้ัน   ตองเฝารักษาตลอดเวลา  เพราะความเปนหญิงนอกใจสามี ดวย  
การเพ่ิมใหผาและเครื่องประดับเปนตน   เพราะความเปนหญิงหลายใจ.    หรือ 
ชื่อวา   ตองเฝารักษา    เพราะความเปนหญิงท่ีตองคอยถนอมน้ําใจ    โดยการ 
ปกปดสภาพแหงรางกาย  ดวยระเบียบและของหอมเปนตน. 
          บทวา   ยาสุ  สจฺจ  สุทุลฺลภ  ความวา   คําสัตยไมสามารถเพ่ือจะ 
หาไดในหญิงเหลาใด อธิบายวา ธรรมดาหญิงท้ังหลาย  จะเขาไปสูกองไฟก็ได 
จะด่ืมยาพิษก็ได  จะนําศาสตรามาก็ได  จะผูกคอตายก็ได   แตไมสามารถจะต้ัง 
อยูในสัจจะได  เพราะฉะน้ัน พระเถระจึงแสดงความวา มุนีทั้งหลาย  เวนหญิง 
เห็นปานน้ี   แลวดํารงอยู   ยอมเปนผูถงึแลวซ่ึงความสุขหนอ   ดังน้ี. 
          มุนีทั้งหลาย    ยังผูกพันอยูแมในหญิงทั้งหลายเห็นปานน้ี    เพราะยัง 
ละกามใดไมได  บัดนี้     พระเถระเม่ือจะแสดงถึงความท่ีแหงกามนั้น    อันตน 
ละไดแลวดวยดี    และความเปนผูไมมีความปรารถนาโดยสวนเดียว    จงกลาว 
คาถาท่ี  ๒ ไว. 
          บทวา   วธ  จรมิฺห  เต   กามา   ความวา  ดูกอนกามผูเจริญ  เรา 
ประพฤติพรหมจรรยเพ่ือฆาทาน   คือ   ประพฤติถอนรากโดยสวนเดียว    ดวย 
อริยมรรค.  ปาฐะวา  เอว  จรมิฺหเส  ดงัน้ีก็มี.  ความก็วา  เราไดประพฤติ 
มรรคพรหมจรรยเพ่ือฆา  คือเพ่ือประหาร.  
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            บทวา  อณนา  ทานิ  เต  มย  ความวา   ดูกอนกาม  บัดนี้   คือ 
จําเดิมแตเวลาที่เราไดบรรลุพระอรหัต    เราไมเปนหน้ีทาน   คือเราไมแบกหน้ี  
ของทาน  (ตอไป).  อธิบายวา   ผูที่ยังไมปราศจากราคะ   ยอมเปนดุจแบกหน้ี 
ของกามไว   เพราะยังเปนไปในอํานาจของราคะ   สวนผูที่ปราศจากราคะ   กาว 
ลวงกามน้ันไดแลว   ประกอบไปดวยความเปนอิสระแหงจิตใจอยางสูง    เพราะ 
เหตุที่ไมไดเปนหน้ีนั่นแล เราจึงชื่อวา ไปถึงพระนิพพาน อันเปนที่ ๆ บุคคล 
ไปแลวไมเศราโศก   ไดแกไมตองเศราโศก   เพราะไมมีเหตุแหงความโศกเศรา 
โดยประการทั้งปวง   อันมีการไปในพระนิพพานเปนเหตุ.   อธิบายวา  บัดนี้ 
เราถึง  คือ  ถงึโดยลําดับ   ซึ่งอนุปาทิเสสนิพพาน้ันนั่นแล. 
                                   จบอรรถกถาโคตมเถรคาถา   
 

                              ๑๐. วสภเถรคาถา 
              วาดวยคาถาของพระวสภเถระ 
            [๒๖๗]  ไดยินวา  พระวสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                       บุคคลผูลวงโลก  ยอมฆาตนกอน   ภายหลังจึงฆา 
          ผูอื่น.     บุคคลผูลวงโลกน้ัน      ยอมฆาตนไดงายดาย 
          เหมือนนายพรานนกท่ีหาอุบายฆานก และทําตนใหได 
          รบัความทุกขในอบายภูมิ ฉะนัน้    บุคคลผูลวงโลกน้ัน  
          ไมใชพราหมณ    เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณ    ใน 
          ภายนอกเทาน้ัน         เพราะพราหมณมีเพศอยูภายใน 
          บาปกรรมทั้งหลายมีในบุคคลใด   บุคคลนั้นเปนคนดา 
          ดูกอนทาวสุชัมบดี  ขอพระองคจงทราบอยางน้ี. 
                                            จบวรรคท่ี  ๑  
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                อรรถกถาวสภเถรคาถา 
           คาถาของทานพระวสภเถระ    เริ่มตนวา  ปุพฺเพ  หนติ  อตฺตาน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
           แมพระเถระนี้      ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพน้ัน ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณ ในโลกท่ีวางจาก 
พระพุทธเจา   (สุญญกัป)   เจริญวัยแลว    ถึงความสําเร็จในวิชาและศิลปะของ 
พราหมณทั้งหลาย  ละการอยูครองเรือนบวชเปนดาบส   เพราะเปนผูมีอัธยาศัย 
โนมไปในเนกขัมมะ สรางอาศรมอยูที่ภูเขา ชื่อวา สมัคคะ ไมไกลปาหิมพานต 
ยังฌานและอภิญญาใหเกิดแลว      ใหโอวาทและอนุสาสนแกดาบสท้ังหลายอยู 
วันหน่ึง คิดอยางนี้วา  บัดนี้   เราเองเปนผูอันดาบสเหลาน้ี   สกัการะ  เคารพ 
บูชาแลวอยู    แตยังหาผูที่เราควรบูชาไมได   การอยูโดยไมมีครูผูควรเคารพนี้  
เปนทุกขในโลก. 
           ก็ครั้นคิดอยางนี้แลว     ระลึกถึงบูชาและสักการะ    อันตนกระทําแลว 
ในเจดีย   ของพระพุทธเจาองคกอน ๆ ทั้งหลาย    เพราะความเปนผูมีอธิการ 
อันกระทําไวแลว   ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ วา  ไฉนหนอแล   เราพึงกอ- 
พระเจดียทราย  อุทิศพระพุทธเจาองคกอน ๆ  แลวทําการบูชา  ดังน้ี    เปนผู 
ราเริงยินดีแลว   เนรมิตพระสถูปทราย   สําเร็จดวยทอง  ดวยฤทธิ์    กระทําการ 
บูชาทุก ๆ วัน   ดวยดอกไมประมาณ   ๓,๐๐๐ อันสําเร็จดวยทองเปนตน   กระ 
ทําบุญจนตลอดอายุ  แลวบังเกิดในพรหมโลก. 
           เขาดํารงอยูแมในพรหมโลกนัน้    จนตลอดอายุแลว  จุติจากพรหมโลก 
นั้น      บังเกิดในดาวดึงส    ทองเท่ียววนไปมาอยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
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เกิดในตระกูลเจาลิจฉวี  ในกรุงเวสาลี  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดนามวา วสภะ 
เจริญวัยแลว  เห็นพุทธานุภาพ  ในคราวเสด็จไปพระนครไพศาลี   ของพระผูมี 
พระภาคเจา    ไดเปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว     เริ่มต้ังวิปสสนาแลว     บรรล ุ
พระอรหัต  ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
        ในท่ีไมไกลภูเขาหิมวันต     มีภูเขาลูกหนึ่ง    ชื่อ 
         สมัคคะ   เราไดทําอาศรม   สรางบรรณศาลาไวที่ภูเขา 
         นั้น   เราเปนชฎิลผูมีตบะใหญ   มีนามวา นารทะ ศิษย 
         สี่หมื่นคนบํารุงเรา  ครั้งน้ัน    เราเปนผูหลีกออกเรนอยู 
         คิดอยางน้ีวา   มหาชนบูชาเรา   เราไมบูชาอะไร ๆ เลย 
         ผูที่จะกลาวส่ังสอนเราก็ไมมี   ใคร ๆ    ที่จะตักเตือนเรา 
         ก็ไมม ี  เราไมมีอาจารยและอุปชฌาย  อยูในปา   ศษิย 
         ผูภักดีพุงบํารุงใจครูทั้งคูได        อาจารยเชนนั้นของเรา 
         ไมม ี   การอยูในปาจึงไมมีประโยชน         สิง่ท่ีควรบูชา 
         เราควรแสวงหา สิ่งที่ควรเคารพ    ก็ควรแสวงหาเหมือน 
         กัน   เราจักชื่อวา   เปนผูที่มีที่พ่ึงพํานักอยู   ใครๆ  จักไม 
         เราได          ในท่ีไมไกลอาศรมของเรา         มีแมน้ําซ่ึงม ี
         ชายหาด  มีทานํ้าราบเรียบ   นารืน่รมยใจ    เกลื่อนกลน 
         ไปดวยทรายท่ีขาวสะอาด   ครั้งนั้น     เราไดไปยังแมน้ํา 
         ชื่อ อเมริกา กอบโกยเอาทรายมากอเปนพระเจดียทราย 
         พระสถูปของพระสัมพุทธเจา     ผูทําท่ีสุดภพ     เปนมุน ี 
         ที่ไดมีแลวเปนเชนนี้            เราไดทําพระสถูปน้ันใหเปน 
         นิมิต  เรากอพระสถูปท่ีหาดทรายแลวปดทอง   แลวเอา  
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            ดอกกระดึงทอง ๓,๐๐๐ ดอกมาบูชา เราเปนผูมีความ 
            อิม่ใจ  ประนมกรอัญชลี     นมัสการท้ังเวลาเย็นเวลาเชา 
            ไหวพระเจดียทราย   เหมือนถวายบังคมพระสัมพุทธเจา 
            ในท่ีเฉพาะพระพักตร  ฉะนั้น   ในเวลาท่ีกิเลสและความ 
            ตรึก   เกี่ยวดวยกามเกิดขึ้น    เรายอมนึกถึง  เพงดูสถูป 
            ที่ไดทําไว    เราอาศัยพระสัมมาสัมพุทธเจา     ผูนําสัตว 
            ออกจากท่ีกันดาร    ผูนําชั้นพิเศษตักเตือนตนวา    ทาน 
            ควรระวังกิเลสไว     ดูกอนทานผูนิรทุกข      การยังกิเลส 
            ใหเกดิขึ้นไมสมควรแกทาน    ครั้งน้ัน     เมื่อเราคํานึงถึง 
            พระสถูป    ยอมเกิดความเคารพขึ้นพรอมกัน    เราบรร- 
            เทาวิตกท่ีนาเกลียดเสียได             เปรียบเหมือนชางตัว 
            ประเสริฐ      ถูกเครื่องแทงหูเบียดเบียน   ฉะนั้น      เรา 
            ประพฤติอยูเชนน้ี      ไดถูกพระยามัจจุราชยํ่ายี   เราทํา 
            กาลกิริยา  ณ  ทีน่ั้นแลว   ไดไปยังพรหมโลก    เราอยูใน 
            พรหมโลกน้ันตราบเทาหมดอายุ          แลวมาบังเกิดใน 
            ไตรทิพย    ไดเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลก  
             ๘๐  ครั้ง  ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ๓๐๐ ครั้ง     และได 
            เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย       โดยคณานับมิได 
            เราไดเสวยผลของดอกกระดึงทองเหลาน้ัน             ดอก  
            กระดึงทอง ๒๒,๐๐๐ ดอก   แวดลอมเราทุกภพ   เพราะ 
            เราเปนผูบําเรอพระสถูป                ฝุนละอองยอมไมติด 
            ที่ตัวเรา   เหง่ือไมไหล    เรามีรศัมีซานออกจากตัว     โอ 
            พระสถูปเราไดสรางไวดีแลว      แมน้ําอเมริกา     เราได  
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            เห็นดีแลว   เราไดบรรลุบทอนัไมหว่ันไหว   ก็เพราะ 
            ไดกอพระสถูปทราย   อันสัตวผูปรารถนาจะกระทํา 
            กุศล   ควรยึดเอาสิ่งท่ีเปนสาระ   ไมใชเปนดวยเขต 
            หรือไมใชเขต  ความปฏิบัตินั่นเองใหสําเร็จ บุรษุผูม ี
            กําลัง มีความอุตสาหะท่ีจะขามทะเลหลวง พึงถือเอา 
            ทอนไมเล็ก   วิ่งไปสูทะเลหลวงดวยคิดวา  เราอาศัย 
            ทอนไมนี้ จักขามทะเลหลวงไปได นรชนพึงขามทะเล  
            หลวงไปดวยความเพียรอุตสาหะ แมฉันใด เราก็ฉันนั้น 
            เหมอืนกัน   อาศัยธรรมเล็ก  ๆ นอย ๆ  ที่ไดทําไวแลว 
            จึงไดขามพนสงสารไปได   เมือ่ถึงภพสุดทาย  เราอัน 
            กุศลมูลตักเตือนแลว เกิดในตระกูลพราหมณมหาศาล 
            ที่มั่งค่ัง   ในพระนครสาวัตถี    มารดาบิดาของเราเปน 
            คนมศีรัทธา   นับถือพระพุทธเจา   ทานท้ังสองน้ีเปนผู 
            เห็นธรรม ฟงธรรม  ประพฤติตามคําสอน  ทานท้ังสอง 
            ถือเอาผาลาดสีขาว    มีเน้ือออนมากท่ีตนโพธิ    มาทํา 
            พระสถูปทอง    นมัสการในท่ีเฉพาะพระพักตร     แหง 
            พระศากยบุตร   ทุกคํ่าเชาในวันอุโบสถ    ทานท้ังสอง 
            นําเอาพระสถูปทองออก        กลาวสรรเสริญคุณพระ- 
            พุทธเจา   ยบัย้ังอยูตลอด  ๓  ยาม เราไดเห็นพระสถูป 
            เสมอ จึงระลึกถึงเจดียทรายขึ้นได   นั่งบนอาสนะเดียว 
            ไดบรรลุพระอรหัตแลว         เราแสวงหาพระพุทธเจาผู 
            เปนปราชญนั้นอยู   ไดเห็นพระธรรมเสนาบดี  จึงออก 
            จากเรือนบรรพชาในสํานักของทาน     เราไดบรรลุพระ        
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            อรหตัแตอายุ ๗ ขวบ  พระพทุธเจาผูมีพระปญญาจักษุ  
          ทรงทราบถึงคุณวิเศษของเรา   จึงใหเราอุปสมบท  เรา 
          มีการกระทําอันบริบูรณดีแลว         แตยังเปนทารกอยู 
          ทีเดียว    ทุกวันนีก้ิจท่ีควรทําในศาสนาของพระศากย- 
          บุตร     เราทําเสร็จแลว   ขาแตพระฤๅษีผูมคีวามเพียร 
          ใหญ    สาวกของพระองคเปนผูลวงพนเวรภัยทุกอยาง 
          ลวงพนความเก่ียวของท้ังปวง         นี้เปนผลแหงพระ- 
          สถูปทอง. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ  คําสอนของ 
          พระพทุธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      เมื่อจะทําการอนุเคราะหทายก 
จึงไมหามปจจัยทั้งหลายท่ีทายกเหลาน้ันนํามาถวาย     บริโภคปจจัยตามท่ีไดมา 
แลวเทาน้ัน.  ผูที่ยังเปนปุถุชนสําคัญทานวา  พระเถระนี้   เปนผูมักมากไปดวย 
การบํารุงบําเรอรางกาย  ไมรักษาสภาพจิต  จึงพากันดูหม่ิน. 
            พระเถระอยูอยางไมคํานึงถึงการดูหม่ินนั้นเลย    กใ็นทีไ่มไกล    ที ่
พระเถระอยู   มีภิกษุผูโกหกรูปหน่ึง    เปนผูมีความปรารถนาลามก   แสดงตน 
เหมือนเปนผูมีความปรารถนานอย    เหมือนเปนผูสันโดษ    เทีย่วลวงโลกอยู. 
มหาชนพากันยกยองภิกษุรูปนั้น      เหมือนอยางพระอรหันต.   ลําดับนั้น  ทาว 
สักกะผูเปนจอมเทพ    ทรงทราบพฤติการณนั้นของเธอแลว    จึงเขาไปหา 
พระเถระ  แลวถามวา  ขาแตทานผูเจริญ  ภิกษุผูโกหก   กระทาํกรรมชื่อไร  ? 
พระเถระเม่ือจะตําหนิความปรารถนาลามก   จึงกลาวคาถา ๒ คาถา    ความวา 
                     บุคคลผูลวงโลก   ยอมฆาตนกอน   ภายหลังจึง 
          ฆาผูอืน่   บุคคลผูลวงโลกน้ัน     ยอมฆาตนไดงายดาย 
          เหมือนนายพรานนก  ที่หาอบุายฆานก   และทําตนให  
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           ไดรับความทุกขในอบายภูมิ  ฉะนั้น   บุคคลผูลวงโลก   
         นั้นไมใชพราหมณ   เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณใน 
         ภายนอกเทาน้ัน เพราะพราหมณมีเพศอยูภายใน บาป 
         กรรมทั้งหลาย  มีในบุคคลใด   บุคคลนั้น     เปนคนดํา 
         ดูกอนทาวสุชัมบดี  ขอจงทรงทราบอยางน้ี  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ปุพฺเพ  หนติ  อตฺตาน    ความวา 
บุคคลผูโกหก  เพ่ือลวงโลก   ดวยประพฤติเปนคนโกหกของตน  ชื่อวา  ยอม 
ฆาตน  ดวยธรรมอันลามก  มีความเปนผูปรารถนาลามกเปนตน   กอนทีเดียว 
คือยังสวนแหงความดีของตนใหพินาศไป. 
           บทวา  ปจฺฉา  หนติ  โส  ปเร  ความวา  บุคคลผูโกหกน้ัน    ฆา 
ตนเอง  โดยนัยดังกลาวแลว  กอนเปนปฐม    ตอมาภายหลังจึงฆาคนท้ังหลาย 
ผูสรรเสริญตนวา  ภิกษุนี้เปนผูมีศีลเปนที่รัก   เปนพระอริยะ ดังน้ี แลวกระทํา 
สักการะ  คือทําสักการะที่เขาถวายตน   ใหไมมีผลมาก  ใหพินาศไป  โดยการ 
พินาศแหงปจจัย.   พระเถระเม่ือจะแสดงวา   แมในการฆาท้ังสองอยาง  ของคน 
โกหกจะมีอยู   แต   ขอแปลกในการฆาตนมีดังน้ี     จึงกลาววา   สหต  หนติ 
อตฺตาน  (บุคคลผูลวงโลกน้ันยอมฆาตนไดงายดาย). 
           คนโกหกน้ัน   เมื่อฆาตน   ยอมฆาคือทําใหพินาศไดงายดาย.  ถามวา 
เหมือนอะไร ?  ตอบวา  เหมือนนายพรานนกที่หาอุบายฆานกฉะนั้น.  นกตอ  
ชื่อวา   วีตโส.  ดวยนกตอน้ัน.  
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          บทวา   ปกฺขมิา  ไดแก  นายพรานนก.  เปรียบเหมือนนายพรานนก   
ลวงนกเหลาอ่ืนไปฆาดวยนกตอน้ัน    ชื่อวา ยอมฆาตนแมในโลกน้ี   เพราะเปน 
กรรมท่ีทานผูรูตําหนิ  และเปนกรรมที่มีโทษเปนสภาพเปนตน  สวนในสมัปราย 
ภพ  ชื่อวา  ยอมฆาตนดวยความมืดมน  มัวหมองของทุคติทีเดียว   แตในภาย 
หลัง  ก็ไมสามารถจะฆานกเหลาน้ันไดอีก ฉันใด  คนโกหกก็ฉันน้ัน    ลวงโลก 
ดวยความเปนคนโกหก  ชื่อวา    ยอมฆาตนเองแมในโลกน้ี    เพราะวิปฏิสาร 
และถูกตําหนิจากวิญูเปนตน.   แมในปรโลก  ก็ชื่อวาฆาตน  เพราะความมืด 
มน  มัวหมองของทุคติ   ใชแตเทาน้ัน   ยังชื่อวา ทําทายกผูถวายปจจัยเหลานั้น  
ใหถึงทุกขในอบาย  อีกดวย. 
          อีกประการหน่ึง  คนโกหก ทานกลาววา  ยอมฆาทายก เพราะกระทํา 
ทักษิณาไมใหมีผลมากเทาน้ัน      ไมใชเพราะกระทําทักษิณาทานไมใหมีผล. 
สมจริงดังพระดํารัส     ทีพ่ระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ทักษิณาทานท่ีใหแก 
มนุษยทุศีล   พึงหวังผลไดพันเทา  ดังนี้.  ดวยเหตุนั้น    พระเถระจึงกลาววา 
บุคคลผูลวงโลกนั้น    ยอมฆาตนไดงายดาย. 
          พระเถระเม่ือจะแสดงวา   บุคคลผูต้ังอยูในอัตภาพ   เพียงทําใหสะอาด 
ในภายนอกอยางนี้  หาชื่อวา เปนผูบริสุทธิ์ไม แตจะชื่อวาเปนผูบริสุทธิ์  เพราะ 
ความสะอาดในภายในเทาน้ัน  ดังนี้    จึงกลาวคาถาท่ีสองวา  น  พฺราหมฺโณ 
เปนตน.  คาถาท่ี  ๒  นั้นมีอธิบายวา    บุคคลหาชื่อวาเปนพราหมณ  เพราะ 
เหตุ    เพียงสมบัติภายนอก    มีการวางทา  (วางมาด)  เปนตนไม.  ก็วัณณะ 
ศัพทในคาถาน้ี   มีสมบัติเปนอรรถ  (หมายความถึงสมบัติ).  กบ็ุคคลยอมชื่อวา 
เปนพราหมณ เพราะสมบัติมีศีลเปนตนในภายใน โดยกระทําอธิบายวา บุคคล 
ผูมีบาปอันลอยแลว   ชื่อวา  พราหมณ  ดังนี้.  
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          ดูกอนทานสุชัมบดี  ผูเปนจอมเทวัญ    เพราะฉะน้ัน   ทานจงรูเถิดวา   
บาปคือกรรมอันลามกท้ังหลาย   มีอยูในผูใด   ผูนั้นชื่อวาคนดํา   คือเปนคน 
เลวทรามโดยสวนเดียว   ดังน้ี.    ทาวสักกะฟงดังนั้นแลว     ทรงคุกคามภิกษุผู 
โกหกแลวโอวาทวา    ทานจงประพฤติธรรม  ดังน้ีแลว    เสด็จกลับพิภพของ 
พระองค. 
                                   จบอรรถกถาวสภเถรคาถา 
                                       จบวรรควรรณนาท่ี  ๑ 
                       ในอรรถกถา   เถรคาถา  ชื่อวา  ปรมัตถทีปน ี  
 

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

             วรรควรรณนาที่   ๒ 
             อรรถกถามหาจุนทเถรคาถา 
            คาถาของทานพระมหาจุนทเถระ      เริ่มตนวา  สุสฺสูสา.  เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว    ในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน   ๆ  บังเกิดในตระกูลชางหมอ   ในกาลของ  
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พระผูมีพระภาคเจา พระนามวา   วิปสสี   บรรลุนติิภาวะแลว   เลี้ยงชีพดวยงาน 
ของนายชางหมอ     วันหนึ่งเห็นพระศาสดาแลว   มีใจเลื่อมใส  ทําบาตรดินลูก 
หน่ึง  ตกแตงเปนอยางดี   ถวายพระผูมีพระภาคเจา.   
           ดวยบุญกรรมน้ัน  เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด 
เปนบุตรของนางรูปสารีพราหมณี    เปนนองชายคนเล็ก    ของพระเถระชื่อวา 
สารีบุตร    ในนาลกคาม    แควนมคธ   ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดมีนามวา 
จุนทะ.   เขาเจริญวัยแลว  บวชตามพระธรรมเสนาบดี  อาศัยพระธรรมเสนาบดี 
เริ่มต้ังวิปสสนา  เพียรพยายามอยู   ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖   ตอกาลไมนานนัก. 
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   ขาพระองค  เปนชางหมออยูในหงสาวดี  ไดเห็น 
         พระพุทธเจา   ผูปราศจากกิเลสธุลี   มีโอฆะอันขามได 
         แลว    ไมมีอาสวะ    ขาพระองคไดถวายบาตรดินที่ทํา 
         ดีแลว แดพระพุทธเจา ผูประเสริฐสุด  ครั้นถวายบาตร 
         แดพระผูมีพระภาคเจาผูตรง คงที่แลว  เมื่อขาพระองค  
         เกิดในภพ   ยอมไดภาชนะทอง   และจานท่ีทําดวยเงิน 
         ทําดวยทอง    และทาํดวยแกวมณี  ขาพระองคบริโภค 
         ในถาด  นี้เปนผลแหงบุญกรรม   ขาพระองคเปนผูเลิศ 
         กวาชนทั้งหลายโดยยศ   พืชแมมนีอย  แตหวานลงใน 
         นาดี   เมื่อฝนยังทอธารใหตกลงท่ัว  โดยชอบ  ผลยอม 
         ยังชาวนาใหยินดีไดฉันใด    การถวายบาตรน้ีก็ฉันนั้น 
         ขาพระองคไดหวานลงในพุทธเขต   เมือ่ทอธารคือปติ 
         ตกลงอยู  ผลจักทําขาพระองคใหยินดี  เขตคือหมูและ 
         คณะมปีระมาณเทาใด   ที่จะใหความสุขแกสรรพสัตว  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 51 

                   เสมอดวยพุทธเขตไมมีเลย  ขาแตพระองคผูเปนบุรุษ 
         อาชาไนย   ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค  ขาแต 
         พระองคผูเปนอุดมบุรุษ     ขาพระองคขอนอบนอมแด 
         พระองค       ขาพระองคบรรลบุทอันไมหว่ันไหว     ก ็
         เพราะไดถวายบาตรใบหน่ึง  ในกัปท่ี  ๙๑   แตภัทรกัป 
         นี้    ขาพระองคไดถวายบาตรใดในกาลนั้น    ดวยการ 
         ถวายบาตรน้ัน  ขาพระองคไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผล 
         แหงการถวายบาตร.   ขาพระองคเผากิเลสท้ังหลายแลว 
         ฯลฯ   คําสอนของพระพุทธเจา    ขาพระองค     กระทํา 
         สําเร็จแลว    ดังน้ี. 
           ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา  ๖  แลว  เมื่อจะสรรเสริญอุปนิสัยของครู 
และการอยูอยางวิเวก    อันเปนเหตุแหงสมบัติที่ตนไดแลว    ไดกลาวคาถา  ๒ 
คาถา  ความวา 
                    การฟงดีเปนเหตุใหฟงเจริญ   การฟงเปนเหตุให 
          เจริญปญญา  บุคคลจะรูประโยชน    ก็เพราะปญญา 
          ประโยชนที่บุคคลรูแลว   ยอมนําสุขมาให   ภิกษุควร 
          ซองเสพเสนาสนะอันสงัด  ควรประพฤติธรรมอันเปน 
          เหตุใหจิตหลุดพนจากสังโยชน      ถายังไมไดประสบ 
          ความยินดี ในเสนาสนะอันสงัด  และธรรมนั้น  ก็ควร 
          เปนผูมีสติ  รกัษาตนอยูในหมูสงฆ  ดังนี้.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สสฺุสูสา  ไดแก  ความปรารถนาเพ่ือ 
จะฟงสุตะทั้งปวง  ที่ควรแกการฟง  แมความอยูรวมกับครู  กช็ือ่วา  สุสฺสูสา 
อธิบายวา  อันกุลบุตรผูปรารถนาจะฟง   ขอความท่ีมีประโยชน  ตางดวยทิฏฐ-  
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ธรรมิกัตถประโยชนเปนตน   เขาไปหากัลยาณมิตร   เขาไปน่ังใกล   ดวยการ  
กระทําวัตร  ในเวลาใด  ยงักัลยาณมิตรเหลาน้ัน    ใหมีจิตโปรดปราน ดวยการ 
เขาไปน่ังใกล    ยอมมีความประสงคจะเขาไปน่ังใกล ๆ   กลัยาณมิตรบางคน 
ครั้นกุลบุตรเขาถึงตัว      เขาไปน่ังใกลกัลยาณมิตรเหลาน้ันแลว      พึงเง่ียโสต 
ลงสดับ  ดวยความปรารถนาเพ่ือจะฟง    เพราะเหตุนั้น      แมการอยูรวมกับครู 
ทานจึงกลาววา   สุสฺสูสา    (การฟงดี)    เพราะเปนตนเหตุแหงการฟงดวยดี 
ก็การฟงดีนี้นั้น    ชื่อวา  สุตวทฺธนี  เพราะเปนเหตุใหสุตะ  อันปฏิสังยุตดวย 
สัจจปฏิจจสมุปบาทเปนตน    เจริญคืองอกงาม   แกบุคคลผูถึงพรอมดวยการฟง 
นั้น.  อธิบายวา  ทําใหเปนพหูสูต. 
          บทวา   สุต  ปฺาย   วทฺธน   ความวา   พาหุสัจจะนั้นใดท่ีทาน 
กลาวไว   โดยนัยมีอาทิวา   เปนผูทรงสุตะ   เปนผูสั่งสมสุตะก็ดี   วา  บุคคล 
บางคนในโลกนี้    มีสุตะ  คือ  สุตตะ  เคยยะ   เวยยากรณ  มาก ดังน้ีก็ดี 
พาหุสัจจะนั้น    ยอมยังปญญาอันเปนเหตุใหละความชั่ว  บรรลถุึงความดีใหเจริญ 
เพราะเหตุนั้น   สุตะจึงชื่อวา  ยังปญญาใหเจริญ.  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสไววา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูมีสุตะเปนอาวุธแล  ยอมละอกุศลได 
ยอมยังกุศลใหเจริญได  ยอมละธรรมท่ีมีโทษ  ยอมยังธรรมที่ไมมีโทษใหเจริญ 
ยอมบริหารตนใหบริสุทธิ์    ดังน้ี. 
          บทวา   ปฺาย   อตฺถ   ปชานาติ   ความวา   บุคคลผูเปนพหูสูต 
ต้ังอยูในสุตมยญาณ   ( ญาณอันสําเร็จดวยการฟง)  แลว   ปฏบิัติอยูซึ่งขอปฏิบัติ 
นั้น   ยอมรูและแทงตลอดอรรถ   อันตางดวยโลกิยะและโลกุตระ   จําแนกออก 
เปนทิฏฐธรรมเปนตน  และจําแนกออกโดยอริยสจั มีทุกขสัจเปนตน   ดวยการ 
สอบสวนขอความตามที่ไดฟงมา  และดวยภาวนาคือการเขาไปเพงธรรม.  สมดัง 
พระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  บุคคลรูเหตุ  รูผล  ของสุตะตามที่ได  
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เรียนมาแลว   ยอมปฏิบัติธรรมโดยสมควรแกธรรม  ดังนี้.   และตรัสวา  บุคคล   
ยอมพิจารณาอรรถแหงธรรมที่ตนทรงไวแลว     เมื่อพิจารณาอรรถอยู    ธรรม 
ทั้งหลายยอมควรซ่ึงการเพง     เมื่อธรรมควรซ่ึงการเพงมีอยู     ฉันทะยอมเกิด 
ผูที่มีฉันทะเกิดแลว    ยอมอุตสาหะ   ครั้นอุตสาหะแลว    ยอมพิจารณา  ครั้น 
พิจารณาแลว     ยอมต้ังความเพียร     ผูที่มีความเพียร     ยอมกระทําใหแจงซ่ึง 
ปรมัตถสัจ   ดวยกาย   และเห็นแจงแทงตลอดซึ่งปรมัตถสัจน้ันดวยปญญา. 
          บทวา   าโต อตฺโถ  สุขาวโห  ความวา  ประโยชนมีทิฏฐธรรมิ- 
กัตถประโยชนเปนตน   ก็ดี  ประโยชนในทุกขสัจเปนตน  ก็ดี  ตามท่ีกลาวแลว 
ที่ตนรูแลว   คือบรรลุแลวตามความเปนจริง   ยอมนํามา   คือใหสําเร็จความสุข 
ตางโดยโลกิยสุข   และโลกุตรสุข. 
          ประโยชนยอมไมมี   แกผูที่มีปญญาภาวนาตามท่ีตนทรงไว   ดวยเหตุ 
เพียงการฟงอยางเดียวเทาน้ัน    เพราะฉะนั้น   พระเถระเม่ือจะแสดงถึงวิธีปฏิบัติ 
แหงภาวนาปญญาน้ัน   จึงกลาววา   ภิกษุควรซองเสพเสนาสนะอันสงัด    ควร 
ประพฤติธรรมอันเปนเหตุใหจิตหลุดจากสังโยชน. 
          ในบรรดาบทเหลานั้น    พระเถระกลาวถึงกายวิเวก ดวยบทวา  เสเวถ 
ปนฺตานิ  เสนาสนานิ.  กด็วยบทน้ัน  กายวิเวกก็คือการอยูอยางสงัด   ของ 
ผูที่ควรแกวิเวกน่ันเอง    เพราะการละสังโยชนจะกลาวถึงตอไป    (ขางหนา) 
เพราะฉะนั้น  สังวรมีศีลสังวรเปนตน    พึงทราบวา  สําเร็จแลวโดยไมไดกลาว 
ไวในคาถาน้ี. 
          บทวา   จเรยฺย  สโยชนวิปฺปโมกฺข  ความวา  จิตยอมหลุดพนจาก 
สังโยชนไดโดยประการใด    ภิกษุพึงประพฤติ   คือ  พึงปฏิบัติวิปสสนาภาวนา 
และมรรคภาวนา  โดยประการน้ัน.  
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            บทวา  สเจ   รตึ   นาธิคจฺเฉยฺย  ตตฺถ    ความวา  ภิกษุยังไมประสบ 
ความยินดี   ในเสนาสนะอันสงัด    และในธรรมคือกุศลอันยิ่งเหลาน้ัน    คือไม 
ประสบความยินดียิ่ง เพราะไมไดคุณพิเศษ ติดตอเปนลําดับไป  พึงเปนผูมีตน 
อันรักษาแลว  คือมีจิตอันรักษาแลว   โดยกําหนดกรรมฐาน  พึงเปนผูมีสติอยู 
ดวยการเขาไปต้ังไว  ซึ่งสติเปนเครื่องรักษาในทวารท้ัง ๖ ในสงฆ คือ  ในหมู 
แหงภิกษุ.  และเม่ือเธออยูอยางนี้   พึงชื่อวาเปนผูหลุดพนจากสังโยชนโดยแท. 
                                 จบอรรถกถามหาจุนทเถรคาถา 
 

                                   ๒. โชติทาสเถรคาถา 
                   วาดวยคาถาของพระโชติทาสเถระ 
            [๒๖๙]  ไดยินวา  พระโชติทาสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    ชนเหลาใดแล    พยายามในทางรายกาจ    ยอม 
          เบียดเบียนมนุษยทั้งหลาย ดวยการกระทําอันเจือดวย 
          ความผลุนพลันก็ดี    ดวยการกระทํา  มีความประสงค  
          ตาง ๆ ก็ดี   ชนเหลาน้ันกระทําทุกข    ใหแกผูอื่นฉันใด 
          แมผูอืน่ก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลาน้ัน   ฉนันั้น เพราะ 
          นรชนกระทํากรรมใดไว   ดีหรือชั่วก็ตาม     ยอมเปนผู 
          รบัผลแหงกรรมท่ีตนทําไวนั้น    โดยแท.  
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                               อรรถกถาโชติทาสเถรคาถา   

          คาถาของทานพระโชติทาสเถระ   เริ่มตนวา  โย  โข  เต.   เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
          แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน  ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน    ๆ  บังเกิดในเรือนแหงตระกูล    ในกาลของ 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา  สิขี  บรรลุนติิภาวะแลว   วัน หน่ึง  เหน็ 
พระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาต  มีจิตเลื่อมใส  ไดถวายผลมะลื่น. 
          ดวยบุญกรรมนั้น     เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด 
เปนบุตรของพราหมณ  ผูสมบูรณดวยสมบัติ   ในปาทิยัตถชนบท  ในพุทธปุ- 
บาทกาลน้ี   ไดมีนามวา  โชติทาสะ.  เขาบรรลุนิติภาวะแลว   อยูครอบครอง 
เรือน   วันหนึ่ง  เห็นพระมหากัสสปเถระ    เที่ยวไปบิณฑบาตในบานของตน 
มีจิตเลื่อมใส   ใหพระเถระฉันแลว    ฟงธรรมในสํานักของพระเถระ   ใหสราง 
วิหารหลังใหญ  บนภูเขาใกลบานตน  นิมนตใหพระเถระอยูในวิหารน้ัน บํารุง 
ดวยปจจัย ๔ ไดความสลดใจ   เพราะพระธรรมเทศนาของพระเถระ  บวชแลว 
เจริญวิปสสนา  ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธ 
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   เราไดพบพระพุทธเจา     ผูปราศจากกิเลสธุลี 
         เชษฐบรุุษของโลก    ประเสริฐกวานรชน   โชติชวง 
         เหมือนตนกรรณิการ   ประทับน่ังอยู  ณ  ซอกภูเขา 
         เรามีจติเลื่อมใส    มีใจโสมนัส     ประนมกรอัญชลี  
         เหนือเศียรเกลา แลวเอาผลมะลื่นถวายแดพระพุทธเจา  
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            ผูประเสริฐสุด  ในกัปท่ี ๓๑  แตภัทรกัปนี้  เราไดถวาย   
          ผลไมใดในกาลน้ัน    ดวยการถวายผลไมนั้น    เราไม 
          รูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.   เราเผา 
          กิเลสทั้งหลายแลว  ฯ ล ฯ     คําสอนของพระพุทธเจา 
          เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว   เรียนพระไตรปฎก  ถึงความเปน 
ผูฉลาดเฉลียวเชี่ยวชาญ  ในพระวินัยปฎกเปนพิเศษ   เปนผูมีพรรษา ๑๐ และ 
เปนผูสงเคราะหบริษัท  บริวาร   เดินทางไปพระนครสาวัตถี   เพ่ือถวายบังคม 
พระผูมีพระภาคเจา    พรอมดวยภิกษุทั้งหลายเปนอันมาก   เขาไปสูอารามของ 
พวกเดียรถียในระหวางทาง     เพ่ือบรรเทาความเหน็ดเหน่ือยในการเดินทาง 
แลวน่ัง ณ สวนขางหน่ึง  เห็นพราหมณคนหน่ึงกําลังเผาตบะ ๕ อยู  จึงกลาว 
วา  ดูกอนพราหมณ  เม่ืออยางหน่ึงถูกเผา  อีกอยางหน่ึงจะรอนไปดวยหรือ ? 
            พราหมณฟงดังน้ันก็โกรธ  พูดวา  ดูกอนสมณะโลนผูเจริ    อยางอ่ืน 
ที่จะตองเผาคืออะไร ?  พระเถระแสดงธรรมสอนพราหมณ  ดวยคาถาวา 
             สิ่งท่ีควรเผาเหลาน้ัน   คือ ความโกรธ  ความริษยา 
          การเบยีดเบียนผูอื่น  ความถือตัว   ความแขงดี   ความ 
          มัวเมา ความประมาท  ตัณหา  อวิชชา  และความของ 
          อยูในภพ  ไมใชรูปขันธ. 
            พราหมณนั้นและอัญญเดียรถียทั้งปวง     ในอารามแหงเดียรถียนั้น 
ฟงโอวาทน้ันแลว   พากันบวชในสํานักของพระเถระ.   พระเถระไปสูพระนคร 
สาวัตถี  พรอมดวยภิกษุเหลาน้ัน    ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว   พักอยู 
ในพระนครสาวัตถี     สิน้วันเล็กนอยแลวยอนกลับไปสูชาติภูมิของตนทีเดียว  
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กลาวสอนผูที่ถือวา จะบริสุทธิ์ไดเพราะยัญ (คือการบวงสรวง) ซึ่งมีลัทธิตางๆ   
กันในหมูญาติ   ที่เขาไปหาทานเพ่ือเยี่ยมเยียน  ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                     ชนเหลาใดแล   พยายามในทางรายกาจ    ยอม 
         เบียดเบียนมนุษยทั้งหลาย   ดวยการกระทาํอันเจือดวย 
         ความผลุนผลันก็ดี        ดวยการกระทํามีความประสงค  
         ตาง ๆ ก็ดี        ชนเหลาน้ันกระทําทุกขใหผูอื่น      ฉันใด 
         แมผูอืน่ก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลาน้ัน    ฉนันั้น   เพราะ 
         นรชนทํากรรมใดไว    ดีหรอืชั่วก็ตาม    ยอมเปนผูรับผล 
         แหงกรรมท่ีตนทําไวนั้น    โดยแท  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา เย  เปนคําแสดงความไมแนนอน. บทวา 
เต  เปนปฏินิทเทส   คือคํารับสมอางแสดงโดยไมแนนอนเหมือนกัน.   แมบท 
ทั้งสองก็สัมพันธเขากับบทวา  ชนา. 
           บทวา  โข   เปนเพียงนิบาต. 
           บทวา  เวฐมิสฺเสน  ความวา  ดวยการขันชะเนาะที่อวัยวะ  มีศรีษะ 
เปนตน   โดยการมัดดวยเชือกหนังเปนตน   บาลีเปน  เวธมิสฺเสน  ดังนี้ก็มี. 
ความก็อยางเดียวกันนั้น. 
           บทวา  นานตฺเตน จ กมมฺุนา ความวา  ดวยการฆา  การประหาร 
การตัดอวัยวะมีมือและเทาเปนตน      และดวยกรรมคือการเขาไปฆาผูอ่ืนมีอยาง 
ตาง ๆ   มีการแทงดวยหอกทีละนอย  จนกวาจะตายเปนตน. 
           บทวา  มนุสฺเส   เปนเพียงตัวอยาง   เพราะฉะนั้น    จึงมีอธิบายวา 
ไดแก ในสัตวอยางใดอยางหน่ึง. บทวา อุปรุนฺธนฺติ  แปลวา ยอมเบียดเบียน. 
           บทวา  ผรสูปกฺกมา  ไดแก ประโยคที่ทารุณ  อธิบายวา  เปนการ 
กระทําของผูที่โหดราย.  
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           บทวา   ชนา  ไดแก สัตวทั้งหลาย. 
           บทวา   เตป   ตตฺเถว  กีรนฺติ  ความวา  บุคคลผูมีประการดังกลาว 
แลวเหลาน้ัน    เบียดเบียนผูอ่ืน   ดวยการทรมานเหลาใด   ยอมถูกกระทํา  คือ 
สนองตอบอยางนั้นเหมือนกัน  คือ ไดรับการทรมานอยางนั้นแหละ  อธิบายวา 
ยอมเสวยทุกขเห็นปานน้ันเหมือนกัน.   ปาฐะวา  ตเถว   กีรนฺติ   ดังน้ีก็มี. 
ความก็วา  ตนเองทําทุกขใหแกคนเหลาอ่ืน  ฉันใด  ยอมถกูคนเหลาอ่ืนกระทํา 
คือใหถึงทุกขอยางนั้นเหมือนกัน.   เพราะเหตุไร ?   เพราะกรรมจะไมสาบสูญ 
ไปเลย.   อธิบายวา   เพราะวากรรมท่ีตนกอไว   โดยสวนเดียวยังไมใหผล    จะ 
ไมจากไป  คือจะใหผลเมื่อประจวบกับปจจัยที่ยังเหลืออยู. 
           บัดนี้   พระเถระครั้นจําแนกขอความท่ีกลาวไวโดยสังเขปวา     แม 
ผูอ่ืนก็ยอมทําทุกขใหแกชนเหลาน้ัน   ฉันนั้น    ดงัน้ีแลว   เพ่ือจะประกาศความ 
ที่สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน  จึงไดกลาวคาถาวา  ย  กโรติ  ดังนี้. 
           คําเปนคาถานั้น  มีอธิบายวา   สัตวกระทํากรรมใดท่ีด ี  คือเปนกุศล 
หรือวา  ที่ชั่ว   คือเปนอกุศล  และในกรรม ๒ อยางนั้น   เมื่อกระทํากรรมใด 
ยอมชื่อวา  กระทําคือส่ังสม  โดยกรรมน้ันสามารถจะใหผล. 
           บทวา   ตสฺส  ตสฺเสว  ทายาโท  ความวา  เมื่อสัตวถือเอาผลแหง 
กรรมน้ัน  ๆ แล ชื่อวายอมเปนผูมีสวนแหงผลอันกรรมน้ันพึงให. ดวยเหตุนั้น   
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา ดูกอนมาณพ สัตวทั้งหลายมีกรรมเปนของ ๆ ตน 
มีกรรมเปนทายาทดังน้ี   เปนตน.    ญาติทั้งหลายของพระเถระฟงคาถาเหลานี้  
แลว   ต้ังอยูแลวในความเชื่อท่ีวา  สัตวมีกรรมเปนของ ๆ ตน. 
                                  จบอรรถกถาโชติทาสเถรคาถา  
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                  ๓.   เหรญัญกานิเถรคาถา 
      วาดวยคาถาของพระเหรัญญกานิเถระ 
           [๒๗๐]  ไดยินวา  พระเหรัญญกานิเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา 
                     วันและคืนยอมลวงไป ๆ  ชีวิตยอมดับไป  อายุ  
         ของสตัวทั้งหลาย ยอมส้ินไป เหมือนน้ําในแมน้ํานอย 
         ฉะนั้น     เมื่อเปนเชนนั้น      คนพาลทําบาปกรรมอยู 
         ยอมไมรูสึกตัว     ตอภายหลัง     เขาจึงไดรับทุกขอัน 
         เผ็ดรอน  เพราะบาปกรรมนั้นมวีิบากเลวทราม. 
 
           อรรถกถาเหรัญญกานิเถรคาถา 
           คาถาของทานพระเหรัญญกานิเถระ  เริ่มตนวา  อจฺจยนฺติ  อโห- 
รตฺตาว.   เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
           ไดยินวา     พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล     พระนครหงสาวดี 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว 
รับจางผูอ่ืนเลี้ยงชีพ   วันหนึ่ง   บริจาคผาครึ่งผืน   ถวายสาวกของพระศาสดา 
นามวา  สุชาตะ   ผูกําลังแสวงหาผาบังสุกุลอยู. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน  ทานบังเกิดในดาวดึงสพิภพทองเท่ียวไป ๆ  มา ๆ 
อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิดเปนบุตรของนายโจรโวสาสกะ  ผูเปน 
นายบานของพระเจาโกศลในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดมีนามวา   เหรัญญกานิ.  
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เขาเจริญวัยแลว   พอบิดาลวงลับไป   ก็ไดรับแตงต้ังในตําแหนงนายบาน   เห็น 
พุทธานุภาพ     ในคราวท่ีทรงรับพระเชตวันมหาวิหาร   ไดเปนผูมีจิตศรัทธา 
มอบตําแหนงน้ันใหแกนองชายของตน  ทลูลาพระราชาบวชแลว   เริ่มต้ังวิปส-  
สนา   แลวบรรลุพระอรหัต     ตอกาลไมนานนัก.   สมดังคาถาประพันธที่ทาน 
กลาวไวในอปทานวา 
                      ครั้งน้ัน    สาวกชื่อวา  สชุาตะ  ของพระผูมีพระ- 
         ภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ แสวงหาผาบังสุกุล 
         อยูที่กองหยากเย่ือ    ใกลทางรก      เราเปนลกูจางของ 
         คนอื่นอยูในพระนครหงสาวดี     ไดถวายผาครึ่งผืนแลว 
         อภิวาทดวยเศียรเกลา    ดวยกรรมท่ีทําไวดีแลวน้ันและ 
         ดวยการต้ังเจตนจํานงไว  เราละรางมนุษยไดไปสวรรค 
         ชั้นดาวดึงส         เราเปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติใน  
         เทวโลก ๓๑  ครั้ง     ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ  ๗๗  ครั้ง 
         และไดเปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย  โดยคณนา- 
         นับมิได  เพราะถวายผาครึ่งผืนเปนทาน  เราเปนผูไมมี 
         ภัยแตที่ไหน  ๆ เบกิบานอยู   ทกุวันนี้เราปรารถนาก็พึง 
         เอาผาเปลือกไมคลุมแผนดินนี้    พรอมท้ังปาและภูเขา 
         ได  นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน   ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้ 
         เราไดใหทานใด  ในกาลน้ัน    ดวยทานน้ัน  เราไมรูจัก 
         ทุคติเลย นี้เปนผลแหงผาครึ่งผืน.เราเผากิเลสท้ังหลาย 
         แลว  ฯลฯ คําสอนของพระพุทธเจา   เรากระทําสําเร็จ 
         แลว   ดังน้ี.  
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           ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      มีความประสงคจะใหนองชาย 
ของตน  เลิกจากการประกอบการงานนั้น  เมื่อจะตักเตือนนองชาย เพราะเห็นเขา 
ยินดีอยูแตในการงานน้ันแหละ   จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                         วันและคืนยอมลวงไป ๆ ชีวิตยอมดับไป   อายุ 
         ของสตัวทั้งหลาย       ยอมส้ินไปเหมือนน้ําในแมน้ํา 
         นอย ฉะน้ัน เมื่อเปนเชนนั้น  คนพาลทําบาปกรรมอยู 
         ยอมไมรูสึกตัว   ตอภายหลัง  เขาจึงไดรับทุกขอันเผ็ด- 
         รอน  เพราะบาปกรรมนั้น    มีวบิากเลวทราม  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อจจฺยนฺติ   แปลวา กาวลวงไป อธิบายวา 
กําลังจากไปอยางรวดเร็ว. 
           บทวา   อโหรตฺตา   แปลวา  ทั้งกลางคืนและกลางวัน. 
           บทวา   ชีวิต   อุปรชฺุฌติ   ความวา  ก็ชีวิตินทรีย   ยอมดับดวย 
สามารถแหงการดับไปทุก ๆ ขณะ  สมดังท่ีทานกลาวไววา  ดูกอนภิกษุ   เธอ 
ยอมแก   ยอมเจ็บ   ยอมตาย   ยอมจุติ   และอุปบัติ    ทุก ๆ ขณะดังน้ี. 
           บทวา   อายุ   ขียติ  มจฺจาน  ความวา อายุของสัตวทั้งหลายเหลาน้ี  
ที่ไดนามวา   มัจจะ    เพราะมีอันจะตองตายเปนสภาพ   ไดแก   อายุที่กําหนด 
เวลาอยางสูงไววา  สัตวใดมีชีวิตอยูไดนาน  สัตวนั้นก็อยูไดแครอยป   นอยหรือ 
มากไปบาง   ยอมส้ินไป   คือถึงความส้ินไปและความแตกดับ    เหมือนอะไร  ? 
เหมือนนํ้าในแมน้ํานอย   ฉะน้ัน   ธรรมดานํ้าของแมน้ํานอย   คือแมน้ําเล็ก  ๆ 
ที่ไหลมาจากภูเขา   ยอมต้ังอยูไดไมนาน   แหงไปอยางรวดเร็ว   คือพอไหลมา 
เทาน้ัน      กข็าดแหงไป    ฉันใด    อายุของสัตวทั้งหลายก็ฉันนั้น   ยอมส้ินไป 
เร็วกวา  คือ  ถึงความส้ินไป  ก็น้ําน่ันแล  ในคาถาน้ี   ทานเรียกวา  โอทกัง 
เหมือนอยางใจน่ันแลทานเรียกวา  มานัส.  
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          บทวา   อถ   ปาปานิ  กมฺมานิ   กร  พาโล น  พุชฺฌติ ความวา 
เมื่อสงสารแมเปนของไมเที่ยง    มีอยูอยางนี้     คนพาลทํากรรมอันลามก  ดวย 
สามารถแหงความโลภหรือดวยสามารถแหงความโกรธ   แมเม่ือกระทําก็ไมรูตัว 
และกําลังกระทําความชั่วอยู   จะไมรูวา เราทําชั่วอยู  ยอมไมมี  แตเพราะไมรูวา 
กรรมน้ี    มทีุกขเปนวิบากเห็นปานน้ี    ดังน้ี    ทานจึงกลาววา   น   พุชฺฌติ 
ยอมไมรูตัว   ดังน้ี. 
          บทวา   ปจฺฉาสฺส   กฏก   โหติ  ความวา   แมถาในขณะท่ีสั่งสม 
กรรมอันลามกน้ัน    จะไมรูวา  กรรมนี้มีผลอยางนี้   แตภายหลังจากนั้น   ทุกข 
อันเผ็ดรอน  ไมนาปรารถนาน่ันแหละ จะมีแกคนพาลน้ัน ผูบังเกิดในอบายภูมิ 
มีนรกเปนตน. 
          เพราะบาปกรรมนัน้   มีผลเลวทราม  คือ  เพราะข้ึนชื่อวากรรมอัน- 
ลามกนั้น   มผีลลามก  เลวทราม  ไมนาปรารถนาน่ันเอง  ก็นองชายของพระ- 
เถระครั้นฟงโอวาทนี้แลว    ทลูลาพระราชา    บวชแลว     ยังประโยชนตนให 
สําเร็จแลว   ตอกาลไมนานนัก. 
                              จบอรรถกถาเหรัญญกานิเถรคาถา  
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                 ๔.  โสมมิตตเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระโสมมิตตเถระ 
            [๒๗๑]   ไดยินวา  พระโสมมติตเถระไคภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
            เตาตาบอดเกาะขอนไมเล็ก   ๆ  จมลงไปในหวง- 
          น้ําใหญ  ฉันใด   กลุบุตรอาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ 
          ยอมจมลงในสังสารวัฏ  ฉันนั้น   เพราะฉะน้ัน  บุคคล 
          พึงเวนคนเกียจคราน ผูมีความเพียรเลวทรามเสีย ควร 
          อยูกบับัณฑิตท้ังหลายผูสงัด    เปนอริยะมีใจเด็ดเด่ียว 
          เพงฌาน  มีความเพียรอันปรารภแลว  เปนนิตย. 
 
               อรรถกถาโสมมิตตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระโสมมิตตเถระ  เริ่มตนวา  ปริตฺต  ทารุ.  เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
            แมพระเถระนี้  ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกดิในเรือนแหงตระกูลในกาลของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ทรงพระนามวา สิขี บรรลุความเปนผูรูแลว   สดับพระพุทธคุณ 
มีใจเลื่อมใส    วันหน่ึงเห็นตนทองกวาวมีดอกบานสะพรั่ง    จึงเก็บเอาดอกมา 
แลวเหว่ียงข้ึนบนอากาศ   (ต้ังใจ)  บูชาเฉพาะพระศาสดา. 
            ดวยบุญกรรมนั้น  เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดใน 
ตระกูลพราหมณ  พระนครพาราณสี  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดมีนามวา โสม-  
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มิตตะ เปนผูเรียนจบไตรเพท เปนผูมีความคุนเคยกับพระเถระ ชื่อวา  วิมละ 
ไปสูสํานักของพระเถระเนือง  ๆ    ฟงธรรมแลว     ไดมีศรัทธาในพระศาสนา 
บวชแลว   ไดอุปสมบทแลว   บําเพ็ญวัตรปฏิบัติเที่ยวไป. 
             สวนพระวิมลเถระ  เปนผูเกียจคราน   มากไปดวยความหลับ  ยังคืน 
และวันใหลวงไป  พระโสมมิตตะ  คิดวา จะมีคุณประโยชนอะไร  เพราะอาศัย 
พระเถระผูเกียจคราน   (เชนนี้)   ดังน้ีแลว    จึงละพระวิมลเถระเขาไปหาพระ- 
กัสสปเถระ  ต้ังอยูในโอวาทของพระกัสสปเถระแลว  เริ่มเจริญวิปสสนา ดํารงอยู 
ในพระอรหัต  ตอกาลไมนานนัก. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทาน 
วา 
                     เราเห็นตนทองกวาวมีดอก   จึงประนมกรอัญชล ี
          นึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    แลวบชูาในอากาศ 
          ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน  และดวยการต้ังเจตนจํานง 
          ไว  เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส    ใน 
          กัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้       เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน  
          ดวยกรรมนั้น เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงพุทธ-  
          บชูา  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ภพท้ังปวง    เราถอน 
          ขึ้นแลว   เราเปรียบเหมือนชางตัวประเสริฐ      ตัดบวง 
          ไดแลว    เปนผูไมมีอาสวะอยู     การท่ีเรามาในสํานัก 
          แหงพระพุทธเจาของเราเปนการมาดีแลวหนอ    วิชชา 
          ๓   เราไดบรรลุแลว     คําสอนของพระพุทธเจา    เรา- 
          กระทาํสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
            ก็พระเถระ    ครัน้บรรลุพระอรหัตแลว    เมื่อจะคุกคามพระวิมลเถระ 
โดยโอวาทไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา  
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                    เตาตาบอดเกาะไมเล็กๆจมลงไปในหวงน้ําใหญ 
         ฉันใด  กุลบุตรอาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ   ยอมจม   
         ลงในสังสารวัฏ   ฉนันั้น    เพราะฉะน้ัน   บุคคลพึงเวน 
         คนเกียจคราน  ผูมคีวามเพียรเลวทรามเสีย ควรอยูกับ 
         บัณฑติท้ังหลายผูสงัดเปนอริยะมีใจเด็ดเด่ียวเพงฌาน 
         มีความเพียรอันปรารภแลวเปนนิตย   ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   ปริตฺต   ทารมุารุยฺห    ยถา   สีเท 
มหณฺณเว  ความวา  กุลบุตรแมมีศีลเปนที่รัก    อาศัยคนเกียจคราน   คือคน 
ข้ีเกียจ   ยอมจมลง   คือตกไปในสงสาร  ไดแก  ไปไมถึงฝงแหงมหรรณพ คือ 
พระนิพพาน  เพราะเหตุเปนอยางนี้   ฉะน้ัน  กุลบตุรพึงเวนบุคคลน้ัน   ผูชื่อวา 
เกียจคราน  เพราะจมลงสูสภาพอันตํ่าชา  โดยไมยกศีรษะข้ึน  ดวยสามารถแหง 
กุศลธรรมอันยิ่ง     ชื่อวามีความเพียรเลว     เพราะไมมีการปรารภความเพียร 
อธิบายวา  ไมพึงถึงทิฏฐานุคติของเขา  (ไมควรเอาเยี่ยงเขา)    พระเถระครั้น- 
แสดงโทษของความเกียจคราน ดวยคาถาอันเปนบุคลาธิษฐานอยางนี้แลว  บัดนี ้
เพ่ือจะแสดงอานิสงสในการปรารภความเพียร   จึงกลาวคํามีอาทิวา   วิวตฺเตหิ 
ดังน้ี. 
           คําเปนคาถานั้น  มีอธิบายวา  ก็บุคคลเหลาใด  ชื่อวา  เปนผูสงัดแลว 
เพราะมีกายวิเวก     ตอแตนั้นไปก็ชื่อวาเปนพระอริยะ     เพราะเปนผูไกลจาก 
กิเลสทั้งหลาย  ชื่อวาเปนผูมีตนอันสงไปแลว    เพราะความเปนผูมีตนอันสงไป 
แลวสูพระนิพพาน    ชื่อวาเปนผูมีฌาน    ดวยสามารถแหงอารัมมณูปนิชฌาน 
และดวยสามารถแหงลักขณูปนิชฌาน    ชื่อวาเปนผูมีความเพียรอันปรารภแลว 
เพราะความเปนผูมีความเพียรอันประคองแลว      ตลอดกาลท้ังปวง   ชื่อวาเปน  
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บัณฑิต  เพราะประกอบดวยปญญา   อันตางดวยโลกิยปญญาและโลกุตรปญญา   
กุลบุตรผูประสงคจะยังประโยชนตนใหสําเร็จ    พึงอยูกับบัณฑิตเหลาน้ัน   คือ 
อยูรวมกัน. 
            พระวิมลเถระ   ฟงโอวาทน้ันแลว    มีความสลดใจ    เริ่มต้ังวิปสสนา 
ยังประโยชนตนใหสําเร็จแลว   ความขอน้ีนั้นจักมีตอไปขางหนาอีก. 
                                  จบอรรถกถาโสมมิตตเถรคาถา 
 

                                       ๕.   สัพพมิตตเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระสัพพมิตตเถระ 
            [๒๗๒]  ไดยินวา   พระสัพพมิตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
            คนเกีย่วของในคน   คนยินดีกะคน   คนถูกคน 
          เบียดเบียน  และคนเบียดเบียนคน   ก็จกัตองการอะไร 
          กบัคน     หรือกบัส่ิงท่ีคน    ทําใหเกิดแลว    แกคนเลา 
          ควรละคนท่ีเบียดเบียนคน  เปนอันมากไปเสีย. 
 

                                  อรรถกถาสัพพมิตตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระสัพพมิตตเถระ    เริ่มตนวา    ชโน     ชนมฺห ิ
สมฺพทฺโธ   เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอนๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ันๆ เกิดในตระกูลของนายพราน ในกาลของพระ 
ผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา  ติสสะ  ในกัปที ่ ๙๒  แตภัทรกัปนี้   เปน 
พรานปา  ฆาเนื้อในปากินเน้ือเลี้ยงชีวิต.  
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          ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา     เพ่ือจะทรงอนุเคราะหเขา  จึงทรง 
แสดงรอยพระบาท    ไวในท่ีใกลที่เขาอยู    ๓   รอย   แลว เสด็จหลีกไป.    เขา 
เห็นรอยพระบาท   มีเครื่องหมายเปนรูปกงจักร   เพราะมีการส่ังสมอันกระทําไว 
ในพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย   ในอดีตกาล  มีใจเลื่อมใส  ทําการบูชาดวย 
ดอกหงอนไก  บังเกิดในภพดาวดึงสดวยบุญกรรมนั้น    ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ 
อยูแตในสุคติภพเทาน้ัน   บังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในพระนครสาวัตถี  ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  ไดมีนามวา  สัพพมิตตะ.  เขาบรรลุความเปนผูรูแลว  เห็น 
พุทธานุภาพ    ในคราวท่ีพระผูมีพระภาคเจาทรงรับมอบพระวิหาร    ชื่อวา 
เชตวัน   เปนผูมีศรัทธาจิต  บวชแลว   เรียนกรรมฐานอยูในปา   เขาจําพรรษา 
แลว  ออกพรรษาแลว  ไปสูพระนครสาวัตถี  เพ่ือถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา 
ไดเห็นลูกเน้ือติดอยูในบวง      ที่นายพรานเนื้อดักไวในระหวางทาง   สวน 
นางเน้ือผูเปนแมของลูกเนื้อน้ัน      ไมติดบวง   (และ)   ไมหนีไปไกล   เพราะ 
ความรักหวงใยในลูก  (แต)   ไมกลาเขาไปใกลบวง     เพราะกลัวตาย   สวนลูก 
เนื้อหวาดกลัว  ดิ้นวนไปวนมาขางโนน  ขางนี้   รองขอความกรุณา.  พระเถระ 
เห็นดังน้ันแลวคิดวา   โอ  !   ทกุขของสัตวทั้งหลาย   มีความรักหวงใยเปนเหตุ 
ดังน้ี  แลวเดินตอไป  ตอจากนั้นเมื่อโจรจํานวนมาก  จับบุรุษคนหนึ่งได  เอา 
ฟอนฟางพันรางกาย   เผาทั้งเปน   และเห็นบุรุษนั้นรองเสียงดังลั่น    อาศัยเหตุ 
๒  อยางนั้น    เกิดความสลดใจ    เมื่อโจรทั้งหลายกําลังฟงอยูนั้นแล   ไดกลาว 
คาถา   ๒   คาถา   ความวา 
                     คนเกี่ยวของในคน   คนยินดีกะคน   คนถูกคน 
         เบียดเบียน  และคนเบียดเบียนคน  ก็จักตองการอะไร 
         กับคน  หรือกบัส่ิงท่ีคนทําใหเกิดแลว  แกคนเลา  ควร 
         ละคนท่ีเบียดเบียนคน  เปนอันมากไปเสีย  ดังน้ี.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา    ชโน  ไดแก   คนอันธพาล.  บทวา 
ชนมฺห ิ ไดแก ในคนอ่ืน.  บทวา  สมฺพทฺโธ ไดแก เกี่ยวของ  ดวยเครื่อง 
เกี่ยวของคือตัณหา   คือเกี่ยวของผูกพัน     โดยนยัเปนตนวา  ผูนี้เปนบุตรของ 
เรา   ผูนี้เปนมารดาของเรา. 
          อีกอยางหน่ึง   ปาฐะ   อยางนี้นั่นแหละ  (แต)   มีความหมายวา   มีจิต   
ผูกพัน    อยางนี้วา   คนเหลาน้ีเลี้ยงดูเรามา   เราอาศัยคนเหลาน้ีเลี้ยงชีพ. 
          บทวา   ชนเมวสฺสิโต  ชโน   ความวา  คนอ่ืน  ยินดี คือติดแนน 
แลวดวยตัณหา   ไดแก  กําหนดยึดถือ    เอาคนอ่ืนนั่นแลโดยนัยมีอาทิวา   ผูนี้  
เปนธิดาของเรา. 
          บทวา   ชโน  ชเนน  เห ียติ  เหเติ  จ  ชโน     ชน  ความ 
วา   คนยินดกีะคน   ดวยสามารถแหงความโลภ   เพราะกัมมัสสกตาญาณ   และ 
เพราะความไมมีความรูตามความเปนจริง   ฉันใด   คนถูกคนอ่ืนเบียดเบียน คือ 
ขัดขวาง   ดวยอํานาจโทสะก็ฉันนั้น    และคนเม่ือไมรูวา    กรรมที่เราทําน้ีนั้น 
จักเปนกรรมตกทอดถึงเราเอง  โดยเปนผลสืบเนื่องจากการเบียดเบียนที่รุนแรง 
ข้ึน  ดังน้ี    จึงเบียดเบียนกันเอง.   บทวา   โก   หิ   ตสฺส    ชเนนตฺโถ 
ความวา    คนที่ยินดีกันดวยอํานาจแหงตัณหา     หรือเบียดเบียนกันดวยอํานาจ 
แหงโทสะ   จะเกิดประโยชนอะไรแกคนอ่ืนเลา   ?   
          บทวา   ชเนน   ชนิเตน  วา  ความวา   หรือคนท่ีเปนมารดา บิดา 
มีหนาที่ยังคนอ่ืนใหเกิดนั้นจะมีประโยชนอะไร  ?    บทวา    ชน    โอหาย 
คจฺฉ   ต  เหยิตฺวา  พหุ  ชน   ความวา    เพราะเหตุที่ขอปฏิบัติของคน 
ผูเที่ยวไปในสงสาร  มีลักษณะอยางนี้เหมือนกันหมด  ฉะน้ัน   ควรละคนชนิดนั้น 
เสีย  คือ  ตัณหาท่ีเบียดเบียนคนก็ดี     โทสะท่ีประทุษรายกันนั้นก็ดี     เบียด 
เบียนคนเปนอันมากแลวต้ังอยู   พึงละ    คือท้ิงตัณหาและโทสะน้ันโดยประการ 
ทั้งปวงแลวไปเสีย.   อธิบายวา   พึงถึง    คือบรรลุฐานะที่คนเหลานั้น   ตามเขา 
ไปประทุษรายไมได.  
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            ก็พระเถระครั้นกลาวอยางนั้นแลว    ขวนขวายวิปสสนา    บรรลุพระ   
อรหัตแลวในขณะน้ันเอง.   สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว   ในอปทานวา 
                     เมื่อกอนเรากับบิดาและปู   เปนคนทําการงานใน 
          ปา  เลีย้งชีพดวยการฆาปศุสัตว  กุศลกรรมของเราไม 
          มี   ใกลกับท่ีอยูของเรา   พระพทุธเจาผูนําช้ันเลิศของ 
          โลก พระนามวา  ติสสะ  ผูมีพระปญญาจักษุ   ไดทรง 
          แสดงรอยพระบาทไว  ๓  รอย  เพ่ืออนุเคราะห    ก็เรา 
          ไดเหน็รอยพระบาทของพระศาสดา          พระนามวา 
          ติสสะ    ที่พระองคทรงเหยียบไว   เปนผูราเริง     มีจิต 
          ยินดี    ยังจิตใหเลื่อมใสในรอยพระบาท     เราเห็นตน 
          หงอนไก   ทีข่ึ้นมาจากแผนดิน   มีดอกบานแลว     จึง 
          เด็ดมาพรอมทั้งยอด  บูชารอยพระบาทอันประเสริฐสุด 
          เพราะกรรมท่ีเราทําไวแลวดีนั้น      และเพราะความต้ัง 
          เจตนาไว    เราละรางมนุษยแลว      ไปสูดาวดึงสพิภพ 
          เราเขาถึงกําเนิดใด   ๆ  คือเปนเทวดาหรือมนุษย    ใน 
          กําเนิดน้ัน  ๆ    เรามีผิวกายเหมอืนสีดอกหงอนไก    ม ี
          รัศมีเปนแดนซานออกจากตน ในกัปท่ี  ๙๒      แตภัทร 
          กัปนี้       เราไดทํากรรมใดในกาลน้ัน      ดวยกรรมนั้น 
          เราไมรูจักทุคติเลย        นี้เปนผลแหงการบูชารอยพระ 
          พุทธบาท. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ 
          พระพทุธเจา    เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            กโ็จรเหลาน้ัน   ฟงธรรมในสํานักของพระเถระแลว   เกิดความสลดใจ 
บวชแลว   พากันปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม   ฉะน้ีแล. 
                              จบอรรถกถาสัพพมิตตเถรคาถา  
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                        ๖.  มหากาฬเถรคาถา   

       วาดวยคาถาของพระมหากาฬเถรคาถา 
           [๒๗๓]   ไดยินวา  พระมหากาฬเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                          หญิงชื่อ กาฬี มีรางกายใหญ ดําดังกา หักขาซาย 
         ขาขวา   แขนซายแขนขวา   และทุบศีรษะของซากศพ 
         ใหมันสมองไหลออก  ดังหมอทธิ    แลววางไวตามเดิม 
         นั่งอยู    ผูใดไมรูแจง   เปนคนเขลา     กอใหเกิดกิเลส 
         ผูนั้น  ยอมเขาถึงทุกขร่ําไป   เพราะฉะน้ัน  บุคคลรูวา 
         อุปธิเปนเหตุเกิดทุกข    จึงไมควรกอใหเกิดกิเลส   เรา 
         อยาถูกเขาทุบศีรษะ  นอนอยูอยางน้ี  อีกตอไป. 
 

               อรรถกถามหากาฬเถรคาถา 
           คาถาของทานพระมหากาฬเถระ   เริ่มตนวา   กาฬี   อิตฺถี.   เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
           แมพระเถระนี้  กส็ั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ 
เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกัปที่  ๙๑ แตภัทรกัปนี้    บรรลุนิติภาวะแลว  ไปปา 
ดวยกรณียกจิบางอยาง     เห็นผาบังสุกุลจีวรหอยอยูที่กิ่งไม     มีจิตเลื่อมใสวา 
ผากาสาวพัสตร   อันเปนธงชัยของพระอริยเจาหอยอยู   แลวเกบ็เอาดอกกระดึง 
มาบูชาผาบังสุกุลจีวร.       
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            ดวยบุญกรรมนั้น       เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
บังเกิดในตระกูลของพอคาเกวียน  ในเสตัพยนคร   ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดมี 
นามวา    มหากาฬ     บรรลุนิติภาวะแลว   อยูครองเรือน  บรรทุกสินคาดวย 
เกวียน  ๕๐๐ เลม  ไปสูพระนครสาวัตถี  ดวยกิจของการคา  พักกองเกวียนไว 
ณ  ที่แหงหนึ่ง    บรรเทาความเหน็ดเหน่ือยในการเดินทาง    นั่งอยูกับบริษัท 
ของตน เห็นพวกอุบาสก  ถือเอาของหอมและระเบียบเปนตน   ไปสูพระเชตวัน 
วิหาร ในเวลาเย็น   แมตนเองก็ไปสูวิหารกับพวกอุบาสกเหลาน้ัน  ฟงธรรมใน 
สํานักของพระศาสดาแลว   เปนผูที่จิตศรัทธาบวชแลว    อธิษฐานโสสานิกังค- 
ธุดงค  (ธุดงคคือการถืออยูปาชาเปนวัตร)   แลวอยูในปาชา. 
            ครั้นวันหน่ึง  มีหญิงคนหนึ่งนามวา กาฬี  เปนคนเผาศพ (สัปเหรอ) 
หักขา  หักแขน    ของศพที่ตายใหม ๆ   อยางละ  ๒  ขาง     และทุบศีรษะให 
มันสมองไหลออกดังหมอทธิ   แลวตออวัยวะทุกชิ้นสวนใหเหมือนเดิม  เพ่ือให 
พระเถระปลงกรรมฐาน    ต้ังไวใหพระเถระพิจารณา    ในที่สาํหรับประกอบ 
ความเพียร แลวน่ัง ณ ที่สวนขางหน่ึง. พระเถระเห็นชิ้นสวนของซากศพแลว 
เมื่อจะสอนตน  ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                          หญิงชื่อกาฬี  มีรางกายใหญ  ดําดังกา หักขาซาย 
          ขาขวา   แขนซายแขนขวา   และทุบศีรษะของซากศพ 
          ใหมันสมองไหลออกดังหมอทธิ      แลววางไวตามเดิม 
          นั่งอยู   ผูใดแลไมรูแจง      เปนคนเขลากอใหเกิดกิเลส 
          ผูนั้นยอมเขาถึงทุกขร่ําไป    เพราะฉะน้ัน     บุคคลรูวา 
          อุปธิเปนเหตุเกิดทุกข   จึงไมควรกอกิเลสใหเกิด     เรา 
          อยาถูกเขาทุบศีรษะ  นอนอยูอยางน้ีอีกตอไป  ดังนี้.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา กาฬี เปนชื่อของหญิงน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง   
ทานเรียกชื่อ  (วากาฬี)  อยางนี้   เพราะความเปนหญิง  มีรางกายสีดํา  
          บทวา   พฺรหตี   ไดแก  มรีางกายใหญ   คือมีรางกายกํายําล่ําสัน. 
          บทวา   ธงฺกรูปา  ความวา  ชื่อวา  มีรูปเหมือนกา  เพราะมีรางกาย 
สีดําน่ันเอง. 
          บทวา   สตฺถิ ฺจ  เภตฺวา  ความวา  หักขาซายของคนตาย  โดยวิธี 
หักดวยเขา. 
          บทวา   อปรฺจ  สตฺถึ  ความวา  และหักขาขวาอีกดวย.    
          บทวา   พาหฺจ   เภตฺวา   ความวา    หักกระดูกแขนท่ีปลายแขน 
นั่นแหละ. 
          บทวา   สีลฺจ เภตฺวา ทธิกาลกว ความวา  ทุบศีรษะของซากศพ 
เหมือนหมอใสนมสม      ที่ไหลเยิ้มออกเพราะถูกทุบดวยกอนดินและทอนไม 
นั่นเทียว  อธิบายวา  ทุบใหมีมันสมองไหลออก. 
          บทวา   เอสา นิสินนฺา อภิสนฺทหิตฺวา ความวา  รวบรวมซากศพ 
ที่มีอวัยวะถูกตัด  ถกูหัก   (กระจัดกระจาย)  อยูนั่นแล  ทําใหติดตอกัน   โดย 
วางอวัยวะเหลาน้ันไวในตําแหนงเดิมน่ันแหละ   เหมือนกองทิ้งอยูตลาดเนื้อสด 
นั่งอยูแลว. 
          บทวา   โย  เอว  อวทิฺวา อุปธึ  กโรติ  ความวา  บุคคลใดแมเห็น 
กรรมฐาน  อันปรากฏโดยสภาพของซากศพนี้แลว   (แต)  ไมรูแจง  ไมฉลาด 
ทิ้งกรรมฐาน    ยังอุปธิคือกิเลสใหเกิด    โดยไมกระทําไวในใจโดยแยบคาย 
บุคคลน้ันเปนคนเขลา  คือมีปญญาออน  ชื่อวายอมเขาถึงทุกข ในอบายมีนรก 
เปนตน   บอย ๆ คือ วนไปเวียนมา  เพราะยังไมลวงพนสงสาร.  เพราะฉะน้ัน 
บุคคลรูวาอุปธิเปนเหตุเกิดทุกข    จึงไมควรกอกิเลสใหเกิด.  
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           บทวา  ตสฺมา  ไดแก  เพราะเหตุนั้นเปนอยางนี้.   
           บทวา  ปชาน อุปธึ ความวา บุคคลใดรูวา อุปธิเปนเหตุใหเกิดทุกข 
กระไวในใจโดยแยบคาย   ไมพึงกระทํา   คือไมพึงกออุปธิใหเกิด.   เพราะ  
เหตุไร ?   เพราะเราอยาถูกเขาทุบศีรษะ    นอนอยูอยางนี้อีกตอไป.   อธิบายวา 
ซาศพนี้ถูกเขาทุบศีรษะ  นอนอยูฉันใด  เราอยาเปนคนรกปาชา  ถูกทุบศรีษะ 
นอนอยู  ดวยการบังเกิดข้ึนบอย ๆ ในสงสาร  ดวยการกออุปธิคือกิเลสเหมือน 
อยางนั้นเลย.    เมื่อพระเถระกลาวสอนตนอยูอยางนี้แล    ขวนขวายวิปสสนา 
บรรลุพระอรหัตแลว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   ในที่ไมไกลภูเขาหิมวันต    มีภูเขาลูกหนึ่งชื่อ 
         อุทังคณะ  ที่ภูเขานั้น    เราไดเห็นผาบังสุกุลจีวร  หอย 
         อยูบนยอดไม  ครั้งนั้น  เราราเรงิ  มีจิตยินดี   เลือกเก็บ  
         ดอกกระดึงทอง ๓ ดอก    มาบูชาผาบังสุกุลจีวร   ดวย 
         กรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน      และดวยการต้ังเจตนจํานงไว 
         เราละรางมนุษยแลวไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส    ในกัปท่ี 
         ๙๑   แตภัทรกัปนี้  เราไดทํากรรมใดในกาลนัน้  เพราะ 
         บูชาผาบังสุกุลจีวร           อันเปนธงชัยของพระอรหันต 
         เราไมรูจักทุคติเลย.    เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯ ล ฯ 
         คําส่ังสอนของพระพุทธเจา เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
                              จบอรรถกถามหากาฬเถรคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 74 

                             ๗.  ติสสเถรคาถา   

             วาดวยคาถาของพระติสสเถระ 
            [๒๗๔]  ไดยินวา    พระติสสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    ภิกษุศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไดขาว น้ํา ผา 
          และทีน่อน   ที่นั่ง   ยอมช่ือวาไดขาศึกไวมาก   ภิกษ ุ
          รูโทษในลาภสักการะวา เปนภัยอยางน้ีแลว ควรเปน 
          ผูมีลาภนอย   มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความ 
          ยินดีในลาภ. 
 
                  อรรถกถาติสสเถรคาถา 
            คาถาของทานพระติสสเถระ เริ่มตนวา พหู สปตฺเต  ลภติ.  เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้  ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพนั้น  ๆเกดิในตระกูลพราหมณ 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา ปยทัสสี  บรรลุนิติภาวะแลว 
ถึงความสําเร็จในศิลปะทั้งหลาย    เห็นโทษในกามท้ังหลาย    สละฆราวาสวิสัย 
บวชเปนดาบส    ใหเขาสรางอาศรมอยูในปาดงรัง   ใกลชฏัแหงปา.     พระผูมี 
พระภาคเจา   ทรงเขานิโรธสมาบัติ   ประทับนั่งท่ีดงรังไมไกลอาศรม   เพ่ือจะ 
ทรงอนุเคราะหดาบสน้ัน.    ดาบสออกจากอาศรม    เดินไปหาผลาผล    เห็น  
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พระผูมีพระภาคเจาแลว   มีใจเลื่อมใส  ปกเสา ๔ เสา  ทําปะรําดวยกิ่งรัง   อัน 
มีดอกบานสะพรั่ง   ไวเบ้ืองบนพระผูมีพระภาคเจา    ยืนบูชาพระผูมีพระภาคเจา 
ดวยดอกรัง  ทั้งใหมทั้งสดตลอด ๗ วัน  ไมละปติ  มีพระพุทธเจาเปนอารมณ 
เลย.  พอลวงไป ๗ วัน   พระศาสดาเสด็จออกจากนิโรธ  ทรงดําริถึงภิกษุสงฆ 
พระขีณาสพประมาณหน่ึงแสน     มาแวดลอมองคพระศาสดาในทันใดนั้นเอง. 
พระผูมีพระภาคเจาทรงประกาศสมบัติ  ที่จะเกิดมีแกดาบสแลว   ตรัสอนุโมทนา 
แลวเสด็จหลีกไป. 
            ดวยบุญกรรมนั้น   เขาบังเกิดในเทวโลก   ทองเท่ียวไป ๆ มา ๆ  อยู 
แตในสุคติภพเทาน้ัน  เกิดในตระกูลพราหมณ   กรุงราชคฤห  ในพุทธุปบาท-  
กาลน้ี   ไดนามวา    ติสสะ    เจริญวัยแลว   เรียนจบไตรเพท   สอนมนตกะ 
มาณพประมาณ   ๕๐๐  ถงึความเปนผูเลิศดวยลาภ   เห็นพุทธานุภาพในคราวท่ี 
พระศาสดาเสด็จไปพระนครราชคฤห  ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว  เริ่มต้ังวิปสสนา 
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.     สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน 
อปทานวา 
                      เราเขาสูปารัง  สรางอาศรมอยางสวยงาม   มุงบงั 
          ดวยดอกรัง ครั้งน้ัน   เราอยูในปา ก็พระผูมพีระภาคเจา 
          ผูสยัมภู     เอกอัครบุคคลตรัสรูดวยพระองคเอง    พระ- 
          นามวา   ปยทัสส ี     ทรงประสงคความสงัด     จึงเสด็จ 
          เขาสูปารัง    เราออกจากอาศรมไปปา     เท่ียวแสวงหา 
          มูลผลาผลปา   ในเวลานั้น  ณ  ที่นั้น     เราไดเห็นพระ- 
          สมัมาสัมพุทธเจา ทรงพระนามวา ปยทัสส ี  ผูมีพระยศ 
          ใหญ     ประทับน่ังเขาสมาบัติ      รุงโรจนอยูในปาใหญ  
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        เราปกเสา  ๔  เสา  ทําปะรําอยางเรียบรอย แลวเอา   
        ดอกรังมุงเหนือพระพุทธเจา  เราทรงปะรําซ่ึงมุงดวย 
        ดอกรังไว  ๗ วัน    ยังจิตใหเลื่อมใสในกรรมนั้น    ได 
        ถวายบงัคมพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด สมัยนั้น พระ 
        ผูมีพระภาคเจาผูอุดมบุรษุ        เสด็จออกจากสมาธิ  
        ประทับน่ัง   ทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก   สาวกของ 
        พระศาสดา  พระนามวา  ปยทัสสี   ชื่อวาวรณุะ  กบั 
        พระอรหันตขีณาสพแสนองค    ไดมาเฝาพระศาสดา 
        ผูนําชั้นพิเศษ   สวนพระผูมีพระภาคเจา   ผูพิชิตมาร 
        ทรงพระนามวา ปยทัสสี เชษฐบรุุษของโลก ประเสริฐ 
        กวานรชน        ประทับน่ังในทามกลางภิกษสุงฆแลว 
        ไดทรงกระทําการแยมพระสรวลใหปรากฏ        พระ- 
        อนุรุทธเถระผูอุปฏฐาก   ของพระศาสดาทรงพระนาม 
        วา ปยทัสสี หมจีวรเฉวียงบาขางหนึ่งแลว  ไดทูลถาม 
        พระมหามุนีวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   อะไรเลา 
        หนอ       เปนเหตุใหพระศาสดาทรงแยมพระสรวลให 
        ปรากฏ เพราะมีเหตุ พระศาสดาจึงทรงแยมพระสรวล 
        ใหปรากฏ.  
                 พระศาสดาตรัสวา  มาณพใดธารปะรําท่ีมุงดวย 
        ดอกไมใหตลอด  ๗ วัน  เรานึกถึงกรรมของมาณพนั้น 
        จึงไดทําการยิ้มแยมใหปรากฏ      เราไมพิจารณาเห็น 
        ชองทางท่ีไมควรท่ีบุญจะไมใหผล     ชองทางท่ีควรใน 
        เทวโลก   หรือมนุษยโลก    ยอมไมระงับไปเลย   เขาผู  
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        เพรียบพรอมดวยบญุกรรมอยูในเทวโลกมีบริษัทเทาใด 
        บริษัทเทาน้ัน จักถูกบังดวยดอกรัง   เขาเปนผูประกอบ 
        ดวยบญุกรรม    จกัรื่นเริงอยูในเทวโลกน้ัน     ดวยการ 
        ฟอน    การขับ    การประโคม   อันเปนทิพยในกาลน้ัน 
        ทุกเมื่อ     บริษัทของเขาประมาณเทาท่ีมี      จักมีกลิ่น 
        หอมฟุง    และฝนดอกรัง     จักตกลงท่ัวไปในขณะนั้น 
        มาณพนี้  จุติจากเทวโลกแลว  จกัมาสูความเปนมนุษย 
        แมในมนุษยโลกนี้   หลังคาดอกรังก็จักทรงอยู    ตลอด 
        กาลท้ังปวง  ณ   มนษุยโลกนี้     การฟอนและการขับท่ี  
        ประกอบดวยกังสดาล จักแวดลอมมาณพน้ีอยูเปนนิตย  
        นี้เปนผลแหงพุทธบชูา   และเมื่อพระอาทิตยอุทัย    ฝน 
        ดอกรังก็จักตกลง      ฝนดอกรังที่บุญกรรมปรุงแตงแลว 
        จักตกลงทุกเวลา  ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐ พระศาสดา  มีพระ 
        นามวา " โคดม "      จึงสมภพในวงศพระเจาโอกากราช 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก มาณพนีจ้ักเปนทายาทในธรรม 
        ของพระศาสดาพระองคนั้น               เปนโอรสอันธรรม 
        เนรมิต   จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  จักไมมีอาสวะ 
        ปรินิพพาน   เมือ่เขาตรัสรูธรรมอยู   จักมหีลงัคาดอกรัง 
        เมื่อถูกฌาปนกิจอยูบนเชิงตะกอน       ที่เชิงตะกอนน้ัน 
        ก็จักมีหลังคาดอกรัง    พระมหามนุี      ทรงพระนามวา 
        ปยทัสสี   ทรงพยากรณวิบากแลว     ทรงแสดงธรรมแก 
        บริษัท       ใหอิม่หนาํดวยฝนคือธรรม    เราไดเสวยราช 
        สมบัติในเทวโลก        ในหมูเทวดา ๓๐ กัป        ไดเปน  
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            พระเจาจักรพรรดิ ๖๗ ครั้ง    เราออกจากเทวโลก  มา   
          ในมนุษยโลกนี้  ไดความสุขอันไพบูลย  แมในมนุษย- 
          โลกนี้  ก็มหีลังคาดอกรัง   นี้เปนผลแหงปะรํา   นี้เปน 
          การบงัเกิดครั้งหลังของเรา    ภพสุดทายกําลังเปนไป 
          แมในภพนี้หลังคาดอกรัง      กจ็ักมีตลอดกาลท้ังปวง 
          เรายังพระมหามุนพีระนามวา  โคดม  ผูประเสริฐกวา 
          ศากยราชใหทรงยนิดี     ไดละความมีชัย   และความ 
          ปราชยัเสียแลว   บรรลุถึงฐานะท่ีไมหว่ันไหว    ในกัป 
          ที่๑,๘๐๐ เราไดบูชาพระพุทธเจาองคใด ดวยพุทธบูชา    
          นั้น  เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงพุทธบูชา.  เรา 
          เผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ   คําสอนของพระพุทธเจา 
          เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว    ไดเปนผูถึงความเปนผูเลิศดวย 
ลาภ เลิศดวยยศเปนพิเศษ. ในบรรดาภิกษุเหลาน้ัน   ภิกษุผูเปนปุถุชนบางพวก 
เห็นลาภสักการะของพระเถระแลว      แสดงความไมพอใจออกมาดวยความเปน 
คนพาล.  พระเถระรูดังน้ัน   เมื่อจะประกาศโทษในลาภสักการะ   และความที่ 
ตนเปนผูไมของอยูในลาภสักการะนั้น   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                     ภิกษุศีรษะโลน   ครองผาสังฆาฏิไดขาว น้ํา  ผา 
         และทีน่อน  ที่นั่ง  ยอมชื่อวาไดขาศึกไวมาก    ภิกษุรู 
         โทษในลาภสักการะวา เปนภัยอยางน้ีแลว ควรเปนผู 
         มีลาภนอย มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความยินดี 
         ในลาภ  ดังนี้.  
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          คาถาท้ังสองนั้น     มีอธิบายวา   ภิกษุแมถึงจะแสดงปลายผมก็ชื่อวา   
เปนคนโลน     เพราะความเปนผูมีผมอันโกนแลว    ชื่อวาเปนผูครองผาสังฆาฏิ 
เพราะความเปนผูทรงไวซึ่งผากาสาวพัสตรที่เขาตัดแลว   เอามาเย็บติดกันไว 
บรรพชิตผูเขาถึงความเปนผูมีเพศแตกตางจากคฤหัสถอยางนี้    มีความเปนอยู 
เนื่องดวยผูอ่ืน ถาผูใดยังอยากไดขาวและน้ําเปนตน  แมผูนั้นยอมชื่อวาไดขาศึก 
ไวมาก  ภิกษุเปนอันมาก  จะพากันริษยาภิกษุนั้น. 
          เพราะเหตุนั้น   ภิกษุรูอาทีนพคือโทษ   ในลาภสักการะทั้งหลายวามี 
กําลังมากคือเปนภัยอยางใหญหลวง นี้  คือเห็นปานน้ี   พึงต้ังความเปนผูมีความ 
ปรารถนานอย   และความสันโดษไวในหทัยแลวพึงเปนผูมีลาภนอย   โดยเวน 
ลาภแมที่ใหเกิดข้ึนโดยความเปนของหาโทษมิได   อันเกิดข้ึนแลว   ตอจากนั้น  
ก็จะชื่อวา  เปนผูไมมีจิตชุมดวยราคะ  เพราะไมมีความชุม คือ ความอยากใน 
ลาภนั้น ชื่อวาเปนภิกษุ เพราะเห็นภัยในสงสาร  หรือเพราะความเปนผูมีกิเลส 
อันทําลายแลว   ชื่อวาเปนผูมีสติ   ดวยสามารถแหงสติและสัมปชัญญะ  อันเปน 
ที่ต้ังแหงความสันโดษ  พึงเวนรอบคือเท่ียวไปอยู   (ตามสบาย)  ภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ัน    ฟงคําเปนคาถานั้นแลว   ยงัพระเถระใหอดโทษในขณะน้ันเอง. 
                                        จบอรรถกถาติสสเถระ            
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                           ๘. กิมพิลเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระกิมพิลเถระ 
            [๒๗๕]  ไดยินวา  พระกิมพิลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    พระศากยบุตรท้ังหลาย ผูเปนสหายกันในปาจีน- 
          วังสทายวัน   ไดพากันละโภคะไมนอย  มายนิดีในการ 
          เท่ียวบิณฑบาต      ปรารภความเพียร    มีจติเด็ดเด่ียว 
          มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย  ละความยินดีในโลก   มา 
          ยินดีอยูในธรรม. 
 

                    อรรถกถากิมพิลเถรคาถา 
            คาถาของทานพระกิมพิลเถระ เริ่มตนวา ปาจีนวสทายมฺหิ. เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
            เหตุเกิดความสังเวช   และบรรพชา   อันเปนบุรพภาคของเรื่องราวท่ี 
เกิดข้ึนนั้น    ขาพเจากลาวไวในอรรถกถาแหงคาถามีอาทิวา   อภิสตฺโต   ใน 
เอกนิบาตแลวท้ังน้ัน     และดวยคาถานั้น   พระเถระแสดงเหตุแหงการบรรลุคุณ 
วิเศษของตนไวดวย.   แตในคาถาน้ัน    พึงทราบวา   พระเถระแสดงการอยูรวม 
โดยความพรอมเพรียงของตนผูบรรลุคุณวิเศษแลว    กับทานพระอนุรุทธะและ 
ทานพระนันทิยะ.   ก็พระเถระเม่ือจะแสดงถึงการท่ีพระเถระเหลาน้ันอยูรวมกัน 
โดยความพรอมเพรียงจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา  
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                      พระศากยบุตรท้ังหลาย ผูเปนสหายกันในปาจีน- 
          วังสทายวัน   ไดพากันละโภคะไมนอย  มายนิดีในการ 
          เท่ียวบิณฑบาต      ปรารภความเพียร    มีจติเด็ดเด่ียว 
          มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย   ละความยินดีในโลก  มา 
          ยินดีอยูในธรรม  ดงัน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปาจีนวสทายมฺหิ   ไดแก  ในปาท่ี 
กําหนดเขตรวมกัน  มีคนรักษาคุมครอง  มีชื่อวา  ปาจีนวังสะ.   อธิบายวา 
ปาน้ัน    ทานเรียกวา   ปาจีนวังสะ   เพราะต้ังอยูในทิศปราจีนของหมูบาน   และ 
เพราะแวดลอมไปดวยพุมไมไผ  หรอืเรียกวา  ปาจีนวังสะ  เพราะเปนปาไมไผ. 
            บทวา    สกฺยปุตฺตา  ไดแก พวกราชกุมารของเจาศากยะ  มีพระอน-ุ 
รุทธเถระเปนตน.  
            บทวา    สหายกา  ความวา  ชื่อวาเปนสหายกัน   เพราะเปนทาง  คือ 
เปนการดํารงอยูรวมกัน  โดยเกิดความสังเวชรวมกัน   บรรพชารวมกัน    และ 
บําเพ็ญสมณธรรมรวมกนั. 
            บทวา   ปหายานปฺปเก    โภเค   ความวา   ทิ้งกองแหงโภคะใหญ 
ที่ตนถึงทับดวยบุญญานุภาพอันโอฬาร    และมีมาโดยการสืบตอแหงตระกูล 
บาลีวา   สหายานปฺปเก  ดังนี้ก็มี. 
            บทวา   อฺุเฉ   ปตฺตาคเต   รตา  ความวา  ชื่อวายินดีแลว   คือ 
ยินดียิ่งแลวในภาชนะสําหรับขอ    เพราะความเปนของท่ีนํามาไดดวยการเที่ยว 
ขอเลี้ยงชีวิต   ชื่อวามาในบาตร   เพราะมาแลวในบาตร  ไดแกของท่ีนับเนื่อง 
ในบาตร.   อธิบายวา   หามอติเรกลาภ   มีสังฆภัตเปนตน    แลวยินดีดวยภัต 
ที่ระคนปนกันอันตนไดแลว   ดวยการเท่ียวภิกษา  โดยอาศัยกําลังแขงเทาน้ัน.  
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            บทวา   อารทฺธวริยิา ความวา  ต้ังความเพียรไว เพ่ือบรรลุประโยชน     
อันสูงสุด  แตตนทีเดียว  คือ กอนทีเดียว. 
            บทวา   ปหิตตฺตา ความวา ชื่อวาเปนผูมีจิตสงไปแลวสูพระนิพพาน 
เพราะความเปนผูนอมไป  โนมไป  โอนไป  (สูพระนิพพาน)  และเพราะการ 
เขาถึงตามกาลเวลา. 
            บทวา   นิจฺจ  ทฬฺหปรกกฺมา  ความวา ชื่อวาเปนผูมีความบากบ่ัน  
ไมยอหยอนตลอดกาลท้ังปวง   เพราะหมั่นประกอบการอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
ในวัตรปฏิบติัทั้งหลาย. 
            บทวา   รมนฺติ  ธมฺมรติยา หิตฺวา โลกิย รตึ ความวา  ละความ 
ยินดีในรูปารมณเปนตน    อันเปนโลกยิะ   เพราะรูแจงโลก   และเพราะถึงที่สุด 
แหงโลก   คือละไดดวยมรรคปญญา   ยอมยินดีคืออภิรมย   ดวยความยินดีใน 
โลกุตรธรรม  และดวยความยินดียิ่งในพระนิพพานอันเปนผลเลิศ. 
                                  จบอรรถกถากิมพิลเถรคาถา 
 
                                         ๙.   นันทเถรคาถา 
                              วาดวยคาถาของพระนันทเถระ 
            [๒๗๖]  ไดยินวา  พระนันทเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                   เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง เพราะไมม ี
          โยนิโสมนสิการ  มใีจฟุงซานกลับกลอก ถูกกามราคะ 
          เบียดเบียน  เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ ตามที่พระ- 
          พุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย  ฉลาดในอุบาย ได 
          ทรงสัง่สอนแนะนําแลว   ถอนจิตท่ีจมลงในภพขึ้นได.  
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                                     อรรถกถานันทเถรคาถา 
          คาถาของทานพระนันทเถระ  เริ่มตนวา  อโยนิโสมนสิกาโร. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
          ไดยินวา    พระเถระนี้เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในพระนครหงสาวดี 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว 
ฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึง 
ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ   ฝายคุมครองทวารในอินทรียทั้งหลาย   ปรารถนา 
ตําแหนงนั้น    แมดวยตนเอง    บําเพ็ญมหาทานอันมากไปดวยบูชาและสักการะ 
แดพระผูมีพระภาคเจา    และภิกษุสงฆ  ต้ังปณิธานวา  ในอนาคตกาล  ขอขา- 
พระองค  พึงเปนเชนสาวกเห็นปานน้ี    ของพระพุทธเจาผูเชนกันดวยพระองค 
ดังน้ีแลว ตอแตนั้น  ก็ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดเปนเตาใหญ 
ในแมน้ําชื่อวา   วินดา   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา 
อัตถทัสสี    วันหน่ึงเห็นพระศาสดา   ประทับยืนอยูที่ริมฝง  เพ่ือจะขามฝงน้ํา 
มีความประสงคจะยังพระผูมีพระภาคเจาใหขามดวยตนเอง จึงหมอบลงแทบบาท 
มูลของพระศาสดา  พระศาสดาทรงเล็งดูอัธยาศัยของมัน    แลวเสด็จประทับข้ึน 
สูหลัง.  มันราเริงยินดี แลววายตัดกระแสนํ้าไปโดยเร็ว   ยังพระศาสดาใหถึงฝง 
อยางฉับพลัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสอนุโมทนา  ตรัสบอกสมบัติที่จะเกิดแกมัน 
แลวเสด็จหลีกไป. 
          ดวยบุญกรรมนั้น    มันทองเท่ียวอยูแตในสุคติภพเทาน้ัน    แลวบังเกิด 
ในพระครรภของพระนางมหาปชาบดีโคตมี     โดยเปนพระโอรสของพระ- 
เจาสุทโธนมหาราช ในพระนครกบิลพัสดุ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ในวันขนาน  
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พระนามพระกุมาร   พระประยูรญาติไดขนานพระนามวา   นนัทะ   ดังนี้   ก ็
เพราะทรงยังหมูญาติใหยินดีประสูติแลว      ในเวลาท่ีนันทกุมารเจริญพระชนม 
พรรษา    พระศาสดาทรงยังธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไป   ทรงทําการอนุ- 
เคราะหสัตวโลก เสด็จไปพระนครกบิลพัสดุ ทรงกระทําฝนโปกขรพรรษใหเปน 
อัตถุปบัติในญาติสมาคม  ตรัสเวสสันดรชาดกแลวเสด็จเขาไปบิณฑบาตในวันที่ 
๒  ยังพระชนกใหต้ังอยูในโสดาปตติผลดวยพระคาถาวา  อุตฺติฏเ  นปฺปม- 
ชเชยฺย   บุคคลไมควรประมาทในบิณฑบาตอันตนพึงลุกข้ึนยืนรับ    ดังน้ีแลว 
เสด็จไปสูนิเวศน   ยังพระนางมหาปชาบดีใหต้ังอยูในโสดาปตติผล   (และ)  ยัง 
พระราชาใหต้ังอยูในสกทาคามิผล  ดวยพระคาถามีอาทิวา   บุคคลพึงประพฤติ 
ธรรมใหสุจรติ     ในวันที ่๓ เมื่อพิธีวิวาหมงคล     คือการนําราชธิดาเขาไปสู 
นิเวศนโดยการอภิเษกของนันทกุมาร   กําลังดําเนินไป   เสด็จเขาไปบิณฑบาต  
แลวทรงยังนันทกุมารใหถือบาตร   ตรัสมงคลแลว   ไมทรงรับบาตรจากมือของ 
นันทกุมาร  เสด็จไปสูพระวิหาร  ยังนันทกุมารผูถือบาตร   ตามมาสูพระวิหาร 
ผูไมปรารถนาอยูนั่นเทียว ใหบรรพชาแลว ทรงทราบความท่ีนันทกุมารถกูความ 
ไมยินดีบีบค้ัน    เพราะเหตุที่ใหบรรพชาโดยวิธีอยางนั้น แลวทรงบรรเทาความ 
ไมยินดีนั้นของนันทกุมารโดยอุบาย พระนันทะพิจารณาโดยแยบคายแลวเริ่มต้ัง 
วิปสสนา  บรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทาน 
กลาวไวในอปทานวา 
                      ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   อัตถทัสส ี 
           เปนพระสยัมภู  เปนนายกของโลก   เปนพระตถาคต  
           ไดเสด็จไปท่ีฝงนํ้าวินดา      เราเปนเตาเที่ยวไปในนํ้า   
           ออกไปจากน้ําแลว   ประสงคจะทูลเชิญพระพุทธเจา 
           เสด็จขามฟาก จึงเขาไปเฝาพระองค ผูเปนนายกของ  
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        โลก  (กราบทูลวา)  ขออัญเชิญพระพุทธเจาผูเปนมหา- 
        มุนี  พระนามวา  อัตถทัสสี      เสด็จขึ้นหลังขาพระองค 
        เถิด ขาพระองคจะนําพระองคเสด็จขามฟาก   ขอพระ- 
        องคโปรดทรงทําท่ีสุดแหงทุกข          แกขาพระองคเถิด 
        พระพทุธเจาผูมีพระยศใหญ ทรงพระนามวา  อัตถทัสสี 
        ทรงทราบถึงความดําริของเรา      จึงไดเสด็จขึ้นหลังเรา 
        แลวประทับยืนอยู   ความสุขของเราในเวลาท่ีนึกถึงตน 
        ได     และในเวลาที่ถึงความเปนผูรูเดียงสา   หาเหมือน 
        กบัสุขเมื่อพ้ืนฝาพระบาทสัมผัสไม        พระสัมพุทธเจา 
        ทรงพระนามวา   อตัถทัสสี   ผูมีพระยศใหญ    เสด็จขึน้ 
        ประทับยืนที่ฝงนํ้าแลว          ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
        เราขามกระแสคงคา       ชั่วเวลาประมาณเทาจิตเปนไป 
        ก็พระยาเตามีบุญนี้ สงเราขามฟากดวยการสงพระพุทธ- 
        เจาขามฟากน้ี     และดวยความเปนผูมีจิตเมตตา    จัก 
        รื่นรมยอยูในเทวโลกตลอด  ๑,๘๐๐  กัป     จากเทวโลก  
        มามนุษยโลกน้ี   เปนผูอันกุศลมลูตักเตือนแลว   นั่ง  ณ 
        อาสนะอันเดียว  จักขามพนกระแสนํ้า    คือความสงสัย 
        ได  พืชแมนอย      แตเขาเอาหวานลงในเนื้อนาดี    เมื่อ 
        ฝนยังอทุกธาราใหตกอยู   โดยชอบ    ผลยอมทําชาวนา 
        ใหยินดี     แมฉันใด      พุทธเขตที่พระสัมมาสัมพุทธเจา 
        ทรงแสดงไวนี้   ก็ฉนันั้นเหมือนกัน      เมือ่บญุเพ่ิมอุทก- 
        ธาราโดยชอบ  ผลจักทําเราใหยนิดี      เราเปนผูมีตนอัน 
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           สงไปแลวเพ่ือความเพียร   เปนผูสงบระงับ   ไมมีอุปธ ิ 
         กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว  ยอมเปนผูไมมอีาสวะอยู 
         ในกัปท่ี  ๑,๘๐๐  เราไดทํากรรมใด     ในกาลน้ันดวย 
         กรรมนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการสง 
         พระพุทธเจาขามฟาก. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ  
         คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
           ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   พิจารณาสังกิเลสที่ตนละไดแลว 
และความสุขที่ตนไดรับวา    นาอัศจรรย    ความเปนผูฉลาดในอุบายของพระ 
ศาสดา  โดยที่พระองค  ทรงยกเราจากเปลือกตมคือภพ    แลวใหประดิษฐาน 
อยูบนบกคือพระนิพพาน    ดังน้ีแลว    เกิดความโสมนัส    ไดกลาวคาถา  ๒ 
คาถา  ดวยสามารถแหงอุทาน  ความวา 
                     เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง  เพราะไม 
         มีโยนิโสมนสิการ   มีใจฟุงซาน   กลับกลอก    ถูกกาม 
         ราคะเบียดเบียน  เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ  ตามท่ี 
         พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุ พระอาทิตย ฉลาดในอุบาย 
         ไดทรงสั่งสอนแนะนํา      แลวถอนจิตท่ีจมลงในภพขึ้น 
         ได  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อโยนิโส    มนสิการา    ความวา 
เพราะกระทําไวในใจซึ่งกายอันไมงาม    โดยความเปนของงาม   คือ    เพราะ 
เหตุแหงการทําไวในใจ  โดยความเปนของงาม  โดยมนสิการไมชอบดวยอุบาย 
อธิบายวา  เพราะเขาใจรางกายท่ีไมงามวางาม.  
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          บทวา   มณฺฑาน  ความวา    ซึ่งเครื่องประดับอัตภาพ   ดวยอาภรณ 
ทั้งหลายมีสรอยขอมือเปนตน      และดวยเครื่องประทินผิว    มีระเบียบและของ 
หอมเปนตน. 
          บทวา   อนุยฺุชิส   แปลวา    ประกอบแลว    อธิบายวา   ไดเปนผู 
ขวนขวาย  การประดับตกแตงรางกาย. 
          บทวา   อุทฺธโต   ความวา    เปนผูอันความเมาท้ังหลาย  มีความเมา 
เพราะชาติ   โคตร   รูป    และความเปนหนุม    เปนสาวเปนตน     ยกข้ึนแลว 
คือเปนผูมีจิตไมสงบแลว. 
          บทวา   จปโล  ความวา    ชื่อวาเปนผูโลเล  เพราะความเปนผูมีจิต  
ไมมั่นคง เหมือนลิงปา และกลับกลอก  เพราะประกอบในความเปนผูมีอารมณ 
หว่ันไหว  ดวยการประดับตกแตงรางกายและประดับดวยผาเปนตน. 
          บทวา   อาสึ  แปลวา  ไดเปนแลว.  บทวา  กามราเคน ประกอบ 
ความวา    เปนผูอันฉันทราคะในวัตถุกามท้ังหลาย    เบียดเบียน    คือบีบค้ัน 
ไดแก  เสียดแทง. 
          บทวา   อปายกุสเลน  ความวา  มีพระพุทธเจาคือพระผูมีพระภาคเจา 
ผูฉลาดดวยความฉลาด     ในอุบายเปนเครื่องทรมานเวไนยสัตว       เปนเหตุ. 
ก็บทวา  อปายกุสเลน    นีเ้ปนตติยาวิภัตติลงในอรรถแหงเหตุ.   ก็พระเถระ 
กลาวบทวา  อปายกุสเลน  นี ้ หมายถึง  การนํากามราคะของตนออกไปได 
ดวยพระดํารัสที่ตรัสเตือน   โดยขออุปมาที่ยกเอานางลิงหางดวน   และนางเทพ 
อัปสรมาเปรียบเทียบ   อธิบายวา  พระผูมีพระภาคเจาทรงยังทานพระนันทเถระ 
ใหมีจิตคลายกําหนัดในนางชนบทกัลยาณี  โดยเปรียบนางชนบทกัลยาณีกอนวา 
นางลิงตัวนี้ฉันใด  นางชนบทกัลยาณี    เปรียบกับนางเทพอัปสร    ผูมีฝาเทา 
เหมือนนกพิราบ  ก็ฉันนัน้     แลวทรงชี้ใหดูนางเทพอัปสร  ผูมีเทาเหมือนนก  
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พิราบ  อุปมาดุจนําเอาลิ่มอันเล็ก    ออกจากลิ่มใหญแลวท้ิงไปฉะน้ัน  และดุจ   
นายแพทยทําสรีระใหชุมดวยการด่ืมน้ํามัน     แลวนําเอาพิษออก    ดวยการให 
สํารอกและการขับถาย   ฉะน้ัน    แลวทรงยังจิตใหคลายกําหนัด    แมในนางเทพ 
อัปสร  ผูมีฝาเทาเหมือนเทานกพิราบ   ดวยการตรสัเปรียบเทียบอีกครั้ง   แลว 
ทรงยังพระเถระใหต้ังอยูในพระอริยมรรค    ดวยการขวนขวายในสมถะ    และ 
วิปสสนาโดยชอบทีเดียว.    สมดังคําเปนคาถาที่พระเถระกลาวไววา  โยนิโส 
ปฏิปชฺชิตฺวา  ภเว  จิตฺต  อทุพฺพหึ  เราไดปฏิบัติโดยอุบายท่ีชอบ ตามท่ี 
พระพุทธเจา    ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย  ฉลาดในอุบาย  ไดทรงสั่งสอน 
แนะนํา  แลวถอนจิตท่ีจมลงในภพข้ึนได. 
           ก็พระผูมีพระภาคเจา ทรงดําเนินวิสุทธิปฏิปทา ดวยสมถะและวิปสสนา 
โดยชอบทีเดียว  ดวยอุบาย คือดวยพระปรีชาญาณ  ยกจิตของเราที่จมลงในภพ 
ไดแก เปลือกตม   คือสงสาร   ดวยพระหัตถ   คือพระอริยมรรค  อธิบายวา 
ใหต้ังอยูบนบก  คือพระนิพพาน. 
           พระเถระเปลงอุทานน้ีแลว  ในวันรุงข้ึน เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา 
แลวกราบทูลอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    พระผูมีพระภาคเจาเปนผูคํ้า 
ประกัน เพ่ือใหขาพระองคไดนางอัปสร  ๕๐๐  ผูมีเทาเหมือนเทานกพิราบอันใด 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคขอเปลื้องพระผูมีพระภาคเจา     จากการเปน 
ผูรับรองน้ัน.  แมพระผูมีพระภาคเจาก็ตรัสวา  ดูกอนนันทะ การรับรองใดแล 
เปนเหตุใหจิตของเธอหลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย    เพราะไมยึดมั่นในเวลานั้น  
เราตถาคต   ก็พนจากการเปนผูรับรองน้ันแลว.  ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  
ทรงทราบความท่ีพระนันทะ   เปนผูมีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย 
พรอมกับคุณพิเศษของทาน เมื่อจะทรงประกาศคุณพิเศษน้ัน    จึงทรงต้ังทานไว 
ในตําแหนงของภิกษุผูเลิศ  โดยความเปนผูมีทวารอันคุมครองแลว  ในอินทรีย  
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โดยพระดํารัสวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   พระนันทะ   เปนผูเลิศกวาภิกษุผูสาวก 
ของเราฝายคุมครองทวารในอินทรียทัง้หลาย.   แทจริง   พระเถระคิดวา  เราถึง 
ประการอันแปลกน้ี   เพราะอาศัยความไมสํารวมอินทรียทั้งหลายอันใดแล   เรา 
จักขมความไมสํารวมอันนั้นแลดวยดี   ดังน้ีแลว   เกิดความอุสาหะ   เปนผูมีหิริ 
โอตตัปปะ  มีกําลัง   ไดถึงบารมีในอินทรียสังวรอยางอุกฤษฏ  เพราะความเปน 
ผูมีอธิการอันกระทําไวแลว   ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ  นั้น    ฉะน้ีแล. 
                                      จบอรรถกถานันทเถรคาถา 
 

                                             ๑๐. สิรมิาเถรคาถา 
                             วาดวยคาถาของพระสริมิาเถระ 
            [๒๗๗]  ไดยินวา  พระสิริมาเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                     ถาคนมีจิตไมต้ังมั่น  ถึงชนเหลาอื่นจะสรรเสริญ 
          ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญเปลา   เพราะตนมีจิตไมต้ังมั่น 
          ถาตนมีจิตต้ังมั่นดีแลว  ถึงชนเหลาอื่นจะติเตียน  ชน 
          เหลาอืน่ก็ติเตียนเปลา  เพราะตนมีจิตต้ังมั่นดีแลว. 
                                               จบวรรคท่ี  ๒  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 90 

                                  อรรถกถาสิริมาเถรคาถา 
          คาถาของทานพระสิริมาเถระ   เริ่มตนวา    ปเร  จ  น   ปสสนฺติ.  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
          แมพระเถระนี้   ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญท้ังหลายไวในภพน้ัน   ๆ   เกิดในตระกูลพราหมณในเวลาท่ี  
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนานวา  ปทุมุตตระ  ทรงบําเพ็ญบารมี    แลว 
ประทับอยูในภพชั้นดุสิต  บรรลุนิติภาวะแลว  เรียนจบไตรเพท  เปนผูชํานาญ 
ในบทแหงพระเวท ของสนิฆัณฑุศาสตร เกฏภศาสตร  สักขรศาสตร  ปเภทศาสตร 
มีอิติหาสศาสตร  เปนที่  ๕ รูแจมแจง   เขาใจในโลกายศาสตร   และมหาปุริส- 
ลักขณศาสตรไมบกพรอง   ละกามท้ังหลายแลวบวชเปนดาบส  เพราะความเปน 
ผูมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ  อันหมูดาบสประมาณ ๘๔,๐๐๐ แวดลอมแลว 
ยังฌานและอภิญญาใหเกิด   แลวอยูในอาศรม   อันเทวดาเนรมิตให   ระลึกถึง 
พระพุทธคุณ    เพราะความเปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ และเพราะมีแนวทางอันแนนอน  ที่มาแลวในลักษณะแหงมนตทั้งหลาย 
กอพระเจดียทรายที่คุงน้ํา  อันมีน้ําไหลวนแหงหนึ่ง  อุทิศพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ในอดีต   ไดเปนผูมีความยินดียิ่งในบูชาและสักการะ.  
          ดาบสท้ังหลายเห็นดังน้ัน   จึงถามวา  บูชาสักการะนี้ทานกระทําเจาะจง 
ใคร.  เขานํามนตสําหรับดูลักษณะมาแจกแจงลักษณะของมหาบุรุษ     เทาท่ีมี 
มาในพระคัมภีร    แจงแกดาบสเหลานั้น      แลวต้ังอยูในกําลังญาณของตน 
ประกาศคุณของพระพุทธเจา       ตามแบบฉบับแหงตําราดูมหาปุริสลักษณะ 
แมดาบสเหลาน้ันฟงดังน้ันแลว     เปนผูมีใจเลื่อมใส    จําเดิมแตนั้น   ก็พากนั 
บูชาพระสถูป  มุงเฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจาอยู.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 91 

          กโ็ดยสมัยนั้น  พระโพธิสัตวพระนามวา ปทุมุตตระ จุติจากหมูเทพ 
ในสวรรคชัน้ดุสิต   กาวลงสูครรภพระมารดา.  พุทธนิมิต ๓๒ ประการ  ในภพ 
สุดทายปรากฏแลว     และพุทธนิมิตทั้งปวง    เปนอัพภูตธรรมที่นาอัศจรรย 
ดาบสแสดงพระพุทธนิมิตเหลาน้ันแกอันเตวาสิกทั้งหลาย        เพ่ิมพูนความ 
เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย    แกดาบสเหลาน้ัน    เหลือประมาณ 
กระทํากาละแลว     บังเกิดในพรหมโลก     เมื่อดาบสเหลาน้ันกําลังทําการบูชา 
สรีระของตนอยู   ก็มาปรากฏราง  แลวกลาววา  เราคืออาจารยของทานท้ังหลาย 
ไปบังเกิดในพรหมโลก   ทานท้ังหลายจงเปนผูไมประมาท   หม่ันประกอบการ 
บูชาพระเจดียทราย   และจงหมั่นขวนขวายในการเจริญภาวนา  ดังนี้แลว   กลับ 
ไปสูพรหมโลก. 
          เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายอยูอยางนี้   เกิดในตระกูล 
คฤหบดี    พระนครสาวัตถี    ในพุทธปุบาทกาลน้ี    เพราะเหตุที่เขาเจริญดวย 
สิริสมบัติในตระกูลนั้น  นับจําเดิมแตวันที่เกิดแลว   คนทั้งหลายจึงต้ังชื่อเขาวา 
สิริมา     ดังน้ี.     ในเวลาท่ีเขาเดินได     นองชายก็เกิด     คนทั้งหลายก็ต้ัง 
ชื่อนองชายวา    สิริวัฑฒ     โดยกลาววา   เด็กคนน้ี   ยังสิริใหเจริญเกิดแลว. 
แมทารกทั้งสองนั้น     กเ็ห็นพุทธานุภาพ    ในคราวที่พระองคทรงรับพระวิหาร 
ชื่อวา  เชตวัน  เปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว.  ในพระเถระ ๒ รปูนั้น พระสิริ- 
วัฑฒเถระ  ยงัไมไดบรรลุอุตริมนุสธรรมกอน  แตเปนผูไดปจจัย ๔  เปนปกติ 
เปนผูอันคฤหัสถและบรรพชิตท้ังหลายสักการะเคารพแลว   สวนพระสิริมาเถระ 
จําเดิมแตเวลาที่บวชแลว   เปนผูมีลาภนอย   เพราะมีกรรมมาตัดรอน   เชนนั้น 
แตเปนผูอันชนสวนใหญยกยองนับถือ     กระทาํกรรมในสมถะและวิปสสนา 
ทั้งหลาย    แลวเปนผูมีอภิญญา  ๖  ตอกาลไมนานนัก.    สมดงัคาถาประพันธ  
ที่ทานกลาวไวในอปทานวา  
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                เราเปนดาบส    ชื่อวา  เทวละ    อาศัยอยูที่ภูเขา 
        หมิพานต  ที่จงกรมของเรา   เปนที่อันเทวดาเนรมิตให         
        ณ ภูเขานั้น   ครั้งน้ัน  เรามุนมวยผม  สะพายคนโทนํ้า 
        เมื่อจะแสวงหาประโยชนอันสูงสุด  ไดออกจากปาใหญ 
        ไป ครั้งนั้น ศิษย ๘๔,๐๐๐คนอุปฏฐากเรา เขาท้ังหลาย 
        ขวนขวายเฉพาะกรรมของตน   อยูในปาใหญ   เราออก 
        จากอาศรม กอพระเจดียทรายแลว  รวบรวมเอาดอกไม 
        นานาชนิดมาบูชาพระเจดียนั้น      เรายังจิตใหเลื่อมใส 
        ในพระเจดียนั้น     แลวเขาสูอาศรม      พวกศิษยไดมา 
        ประชมุพรอมกันทุกคนแลว           ถามถึงขอความน้ีวา 
        ขาแตทานผูประเสริฐ สถูปท่ีทานนมัสการกอดวยทราย 
        แมขาพเจาท้ังหลายก็อยากจะรู           ทานอันขาพเจา 
        ทั้งหลายถามแลว  ขอจงบอกแกขาพเจาท้ังหลาย. 
                เราตอบวา        พระพุทธเจาท้ังหลายผูมีพระจักษ ุ
        มียศใหญ  ทานท้ังหลายไดพบแลว   ในบทมนตของเรา 
        มิใชหรอื    เรานมัสการพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด     ม ี
        ยศใหญเหลาน้ัน     ศิษยเหลาน้ันไดถามอีกวา    พระ- 
        พุทธเจาผูมีความเพียรใหญ   รูเญยยธรรมทัง้ปวง   ทรง 
        เปนผูนําโลกเหลาน้ัน     เปนเชนไร     มีคุณเปนอยางไร 
        มีศีลเปนอยางไร   พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลาน้ัน   ม ี
        ศีลเปนดังฤา    เราไดตอบวา     พระพุทธเจาท้ังหลายม ี
        พระมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ      มีพระทนตครบ 
        ๔๐ ทัศ   มีดวงพระเนตรดังตาแหงโค      และเหมือนผล  
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        มะกล่ํา  อนึ่ง  พระพุทธเจาเหลาน้ัน  เมื่อเสด็จดําเนิน   
        ไป  ก็ยอมทอดพระเนตรดูเพียงชั่วแอก   พระชานุของ 
        พระองคไมลั่น  ใคร ๆ  ไมไดยินเสียงท่ีตอ   อนึ่ง   พระ 
        สุคตทั้งหลาย    เมื่อเสด็จดําเนินไป      ยอมไมรีบรอน 
        เสด็จดําเนินไป ทรงกาวพระบาทเบื้องขวากอน  นี้เปน 
        ธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย     และพระพุทธเจา 
        เหลาน้ัน   เปนผูไมหวาดกลัว       เปรียบเหมอืนไกรสร 
        มฤคราช   ฉะนั้น    พระพุทธเจาเหลาน้ัน     ไมทรงยก 
        พระองค  และไมทรงขมขี่สัตวทัง้หลาย     ทรงหลุดพน 
        จากการถือตัว   และดูหมิ่น  ทรงเปนผูมีพระองคเสมอ 
        ในสัตวทั้งปวง    พระพุทธเจาท้ังหลายเปนผูไมทรงยก 
        พระองค        นี้เปนธรรมดาของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
        และพระสัมพุทธเจาท้ังหลาย           เมื่อเสด็จอุบัติขึ้น 
        พระองคทรงแสดงแสงสวาง       ทรงประกาศวิการ  ๖ 
        ทั่วพ้ืนแผนดินนี้ทั้งส้ัน      ทั้งพระองคทรงเห็นนรกดวย 
        ครั้งน้ันไฟนรกดับ มหาเมฆยังฝนใหตก   นี้เปนธรรมดา 
        ของพระพุทธเจาท้ังหลาย      พระพุทธเจาผูมหานาถะ 
        เหลาน้ันเปนเชนนี้      พระพุทธเจาผูมียศใหญเหลาน้ัน 
        ไมมีใครเทียบเทา      พระตถาคตท้ังหลาย        เปนผูม ี
        พระคณุหาประมาณมิได     ใคร ๆ   ไมเกินพระองคโดย 
        เกียรติคุณ. 
                ศษิยทุกคนเปนผูมีความเคารพ       ชื่นชมถอยคํา 
        ของเรา ตางไดปฏิบัติเชนนั้น   ตามสติกําลัง  พวกเขามี  
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        ความเพลิดเพลินในกรรมของตน   เชื่อฟงถอยคําของ 
        เรา มีฉนัทะอัธยาศัย นอมไปในความเปนพระพุทธเจา 
        พากันบชูาพระเจดียทราย   ในกาลน้ัน   เทพบตุรผูมี 
        ยศใหญ    จุติจากชั้นดุสิต     บังเกดิในพระครรภของ 
        พระมารดา    หมื่นโลกธาตุหว่ันไหว     เรายนือยูในท่ี 
        จงกรมไมไกลอาศรม   ศิษยทุกคนไดมาประชุมพรอม 
        กันในสํานักของเรา   ถามวา  แผนดินบันลือลั่น   ดุจ 
        โคอุสภะ  คํารนดุจมฤคราช   รองดุจจระเข    จักมีผล 
        เปนอยางไร ?    เราตอบวา     พระสัมมาสมัพุทธเจา 
        พระองคใดท่ีเราประกาศ  ณ   ทีใ่กลพระสถูป      คือ 
        กองทราย  บัดนี้  พระสัมมาสมัพุทธเจาผูมีโชค   เปน 
        ศาสดาพระองคนั้น      เสด็จลงสูพระครรภพระมารดา 
        แลว. 
                 เราแสดงธรรมแกพวกศิษยเหลาน้ันแลว    กลาว 
        สดุดีพระมหามุน ี สงศิษยของตนไปแลว    นั่งขัดสมาธิ 
        และกําลังของเราก็สิ้นไป     ดวยความเจ็บไขอยางหนัก 
        เราระลกึถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุดพระองคนั้น 
        ทํากาลกิริยา ณ  ที่นัน้เอง  ครั้งน้ัน  ศิษยทุกคนพรอมกัน 
        ทําเชิงตะกอนแลว        ยกซากศพของเราขึ้นเชิงตะกอน 
        พวกเขาลอมเชิงตะกอน           ประนมอัญชลีเหนือเศียร 
        อันลูกศรคือความโศกครอบงา         พากันมาคร่ําครวญ 
        เมื่อศิษยเหลาน้ัน       พิไรรําพันอยู      เราไดไปใกลเชิง- 
        ตะกอน   สั่งสอนพวกเขาวา       เราคืออาจารยของทาน  
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          ดูกอนทานผูมีปญญาดีทั้งหลาย   ทานท้ังหลายอยาได 
        เศราโศกเลย       ทานท้ังหลายไมควรเปนผูเกียจคราน 
        ควรพยายามในประโยชนของตน        ทั้งกลางคืนและ 
        กลางวัน    ทานท้ังหลายอยาไดประมาท   ควรทําขณะ 
        เวลาใหถึงเฉพาะ  เราพร่ําสอนศิษยของตนแลวกลับไป 
        ยังเทวโลก    เราไดอยูในเทวโลกถึง ๑๘ กัป       ไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ  ๕๐๐ ครั้ง       และไดเสวยสมบัติใน 
        เทวโลกเกิน   ๕๐๐  ครั้ง   ในกัปท่ีเหลือเราไดทองเท่ียว 
        ไปอยางสับสน     แตก็ไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลแหง 
        การกอเจดียทราย   ในเดือนท่ีดอกโกมุทบาน       ตนไม 
        เปนอันมากตางก็ออกดอกบาน    ฉันใด     เราเปนผูอัน 
        พระศาสดาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญใหบานแลวในสมัย 
        ฉันนั้นเหมือนกัน     ความเพียรของเรานําธุระนอยใหญ 
        ไป  นํามาซึ่งธรรมอันเปนแดนเกษมจากโยคะ     เราตัด 
        กิเลสเครื่องผูก  ดังชางตัดเชือกแลว    เปนผูไมมีอาสวะ 
        อยู    ในกัปท่ีแสน   แตภัทรกัปนี้   เราไดสรรเสริญพระ- 
        พุทธเจาใด   ดวยการสรรเสริญน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย 
        นี้เปนผลแหงการสรรเสริญ .  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว 
        ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา    เรากระทําสําเร็จแลว 
          ดังน้ี. 
          ก็ภิกษุและสามเณรท้ังหลายผูเปนปุถุชน     ไมรูวาทานพระสิริมาเถระ 
ผูมีอภิญญา  ๖  เปนพระอริยะจึงไมยกยอง   จะพูดคุยอะไรกัน   ก็พากันตําหนิ 
เพราะความท่ีทานเปนผูมีลาภนอย   โดยที่ชาวโลกไมสนใจ.   แตเมื่อจะยกยอง  
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ก็พากันสรรเสริญพระสิรวัิฑฒเถระ       เพราะความท่ีทานเปนผูอันชาวโลก 
เคารพนับถือ  โดยความท่ีทานเปนผูมีปจจัยลาภ.  พระเถระคิดวา  ธรรมดาผูที่ 
ควรตําหนิ    กลับมีผูกลาวสรรเสริญ      และผูที่ควรสรรเสรญิกลับถูกกลาวตําหนิ 
นี้พึงเปนโทษของความเปนปุถุชน  ดงัน้ี    เมื่อจะตําหนิความเปนปุถุชน   จึง 
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                 ถาตนมีจิตไมต้ังมั่น  ถึงชนเหลาอื่นจะสรรเสริญ 
         ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญเปลา เพราะตนมีจิตไมต้ังมั่น 
         ถาตนมีจิตต้ังมั่นดีแลว  ถึงชนเหลาอื่นจะติเตียน   ชน 
         เหลาอืน่ก็ติเตียนเปลา     เพราะตนมีจิตต้ังมั่นดีแลว 
           ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปเร ความวา คนอ่ืนจากตน ชื่อวา คนอ่ืน 
ก็คนพาลท้ังหลายที่นอกจากบัณฑิต  ทานประสงคเอาวา  เปนคนอ่ืนในคาถานี้ 
อธิบายวา  แมจะสรรเสริญก็เหมือนตําหนิไมเปนประมาณ   เพราะคนเหลาน้ัน  
กลาวโดยไมรู  คือ  โดยไมตรึกตรอง.  บทวา  น  แปลวา  ซึ่งบุคคลน้ัน. 
           บทวา    ปสสนฺติ     ความวา     อีกอยางหนึ่ง     คนเหลาอ่ืน 
ชมเชยบุคคลผูไมมีจริง    ไมเปนจริงน่ันแหละ    โดยยกยองคุณท่ีไมมีจริงไม 
เปนจริง วา ภิกษุชื่อโนน เปนผูไดฌาน หรือวาเปนพระอริยะ  เพราะความไมรู 
หรือเพราะความเปนผูมีตัณหาวิบัติ.    ก็  จ  ศัพททีม่ีอยูในคาถานี้นั้น    มีการ 
นอมเขามาในตนเปนอรรถ.  ดวย  จ  ศัพทนั้น    ทานแสดงความน้ีวา    ก็คน 
เหลาอ่ืนยอมสรรเสริญบุคคลน้ัน    กแ็ลการสรรเสริญน้ัน    เปนเพียงการสรรเสริญ 
ของคนเหลานั้น  แตไมเปนที่ต้ังแหงความสรรเสริญ  ในบุคคลผูมีจิตไมต้ังมั่น  
นั้น.  
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         บทวา   อตฺตา เจ อสมาหิโต ความวา  บุคคลเหลาอ่ืนยอมสรรเสริญ  
บุคคลใด ถาบุคคลน้ันคือตนนี้ มีจิตไมต้ังม่ัน คือไมประกอบไปดวยมรรคสมาธิ 
ผลสมาธิ     หรือเพียงอุปจารสมาธิและอัปปมาสมาธิเทาน้ัน   อธิบายวา   ถาตน 
เปนผูมีจิตฟุงซาน  คือมีจิตหมุนไปผิด  เพราะความท่ีกิเลสทั้งหลาย   อันเปน 
ปฎิปกษตอความต้ังใจม่ัน    อันตนยังละไมได    กพ็ระเถระแสดงความไมมีคุณ 
คือ  สมาธินิมิต  ดวยบทวา  อสมาหิโต  นี้. 
         บทวา   โมฆ   แสดงถึงภาวะของนปุงสกลิงค   ดุจในประโยคมีอาทิวา 
วิสม  จนฺทิมสุริยา  ปริวตฺตนฺติ  พระจันทรและพระอาทิตย  ยอมหมุนไป 
ไมเสมอกัน. 
         บทวา   ปเร  ปสสนฺติ   ความวา  คนเหลาใดยอมสรรเสริญบุคคลน้ัน 
คือคนท่ีมีจิตไมต้ังม่ัน    คนเหลาน้ันยอมสรรเสรญิเปนโมฆะ   คือเปลา   ไดแก 
หามูลมิได.   เพราะเหตุไร ?    เพราะคนมีจิตไมต้ังมั่น    อธิบายวา   เพราะเหตุ 
ที่จิตของบุคคลน้ันไมต้ังมั่น.    
          พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองดังตอไปนี้  บทวา  ครหนฺติ  ความวา 
ยอมติเตียน    คือนินทา    ไดแก  กลาวโทษพระอริยเจา    และบุคคลผูไดฌาน 
เพราะความไมรูของตน   หรือเพราะความมุงราย   โดยการชี้แจงถึงความเปนผู 
ไมประพฤติปฏิบัติ   หรอืโดยมุงทําลายคุณ   โดยนัยมีอาทิวา   ภิกษุชื่อโนน  ไม 
หม่ันประกอบความเพียร    โดยที่สุดแมเพียงชั่วเวลารีดนมโค   มากไปดวยการ 
ปรนเปรอรางกาย    ยินดใีนการนอนหลับ    ยินดใีนการพูดสิ่งท่ีไรประโยชน 
ยินดีดวยการคลุกคลีดวยหมูคณะอยู   ดังน้ี.   คําท่ีเหลือพึงทราบโดยปริยาย   ที ่
ขาพเจากลาวไวแลวในคาถาที่ ๑.    เมื่อพระเถระประกาศความท่ีตนเปนผูหมด  
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กิเลส    และความที่พระสิริวัฑฒเถระยังมีกิเลส    ดวยคาถาเหลาน้ีอยางนี้แลว 
พระสิริวัฑฒเถระฟงคําเปนคาถานั้นแลว    เกิดความสลดใจ    เริ่มต้ังวิปสสนา 
ยังประโยชนตนใหบริบูรณแลวตอกาลไมนานนัก    และบุคคลผูติเตียนทั้งหลาย 
ก็ยังพระเถระใหอดโทษแลว. 
                                    จบอรรถกถาสิริมาเถรคาถา 
                                        จบวรรควรรณนาท่ี   ๒ 
                          ในอรรถกถาเถรคาถา    ชื่อวา   ปรมัตถทีปนี  
 

               ในวรรคนี้   รวมพระเถระได   ๑๐ รูป  คอื 
          ๑.  พระมหาจุนทเถระ     ๒. พระโชติทาสเถระ    ๓.  พระเหรัญญกานิ 
เถระ     ๔.  พระโสมมิตตเถระ      ๕.  พระสัพพมิตตเถระ       ๖.  พระมหากาฬเถระ 
๗. พระติสสเถระ       ๘. พระกิมพิลเถระ     ๙.  พระนันทเถระ      ๑๑.  พระสิริมา- 
เถระ   และอรรถกถา.   
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         เถรคาถา  ทุกนิบาต  วรรคที่  ๓   

             ๑.  อตุตรเถรคาถา                          
       วาดวยคาถาของพระอุตตรเถระ 
             [๒๗๘]  ไดยินวา   พระอุตตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                           ขันธทั้งหลาย  เรากําหนดรูแลว  ตัณหาเราถอน 
           ขึ้นแลว     โพชฌงคเราเจริญแลว      ความสิ้นไปแหง 
           อาสวะเราบรรลุแลว     ครั้นเรากําหนดรูขนัธทั้งหลาย 
           แลว  ถอนขายคือตัณหาไดแลว   ยังโพชฌงคใหเจริญ 
           แลว  เปนผูไมมีอาสวะ  จักนิพพาน. 
 

               วรรควรรณนาท่ี  ๓  

                   อรรถกถาอุตตรเถรคาถา            
             คาถาของทานพระอุตตรเถระเริ่มตนวา ขนฺธา  มยา ปริฺาตา. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
             แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลว     ในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ   เขาไปส่ังสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ 
เกิดในเรือนแหงตระกูล    ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา     ทรงพระนามวา  
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สิทธัตถะ  ในกัปที่ ๙๔ แตภัตรกัปนี้  บรรลุความเปนผูรูแลว  ไดเปนผูมีความ   
เลื่อมใสในพระศาสดา  ประกาศตนเปนอุบาสกแลว  เรียกบรรดาผูเปนญาติของ 
ตนมาประชุมกัน    รวบรวมบูชาสักการะเปนอันมาก     กระทําการบูชาพระ 
ธาตุแลว. 
             ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
ในตระกูลพราหมณ  เมืองสาเกต    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดนามวา  อุตตระ 
เจริญวัยแลว   ไปสูพระนครสาวัตถี  ดวยกรณียกิจบางประการเห็นยมกปาฎิหาริย 
อันพระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําแลว     ที่โคนไมคัณฑามพฤกษ (ตนมะมวง) 
เลื่อมใสแลว   เปนผูเจริญศรัทธายิ่งข้ึน   ดวยเทศนากาฬการามสูตร   บวชแลว 
ไปสูพระนครราชคฤหกบัพระศาสดา  อยูที่พระนครราชคฤหนั่นแหละ  เริ่มต้ัง 
วิปสสนา   ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖  ตอกาลไมนานนัก.   สมดังคาถาประพันธที่ 
ทานกลาวไวในอปทานวา 
                     เมื่อพระโลกนาถผูนําของโลก     ทรงพระนามวา 
          สิทธัตถะ  ปรินิพพานแลว  เราไดนําพวกญาติของเรา 
          มาทําการบูชาพระธาตุ.    ในกปัท่ี  ๙๔  แตภัทรกัปนี้ 
          เราไดบูชาพระธาตุใด    ดวยการบูชาน้ัน    เราไมรูจัก 
          ทุคติเลย นี้เปนผลแหงการบูชาพระธาตุ. เราเผากิเลส 
          ทั้งหลายแลว  ฯ ล ฯ  คําสอนของพระพุทธเจา      เรา 
          กระทาํสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา   ๖   แลว    เมื่อพระศาสดาเสด็จประทับอยู 
ในพระนครสาวัตถี  ก็ออกจากกรุงราชคฤหไปพระนครสาวัตถี  เพ่ือจะทําพุทธ- 
อุปฏฐาก   อันภิกษุทั้งหลายถามวา   ดูกอนอาวุโส   กิจแหงบรรพชิตอันทานให 
ถึงท่ีสุดแลวหรือ  ?    เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล    ไดกลาวคาถา   ๒   คาถา 
ความวา  
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                           ขันธทั้งหลายเรากําหนดรูแลว  ตัณหาเราถอน 
          ขึ้นแลว    โพชฌงคเราเจริญแลว     ความสิน้ไปแหง 
          อาสวะเราบรรลุแลว  ครั้นเรากําหนดรูขันธทั้งหลาย 
          แลว ถอนขาย คือตัณหาไดแลว ยังโพชฌงคใหเจริญ   
          แลว  เปนผูไมมีอาสวะ  จักนิพพาน  ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ขนฺธา   ไดแก อุปาทานขันธ ๕. บทวา 
ปริฺาตา  ความวา  กําหนดรู  คือยงัทุกขสัจใหเจริญแลววา นี้ทุกข  ทุกข 
ยิ่งไปกวาน้ีไมมี  ดังนี้.  ดวยบทวา  ปริฺาตา นั้น    ทานกลาวหมายถึงการ 
ตรัสรู  โดยการกําหนดรูทุกขอริยสัจ. 
            บทวา    ตณฺหา  ความวา  กิเลสชาติ  ชื่อวาตัณหา    เพราะอรรถวา 
สะดุง   คือหว่ันไหว.   บทวา   สุสมหูตา   แปลวา   อันเราเพิกถอนข้ึนแลว   
พระเถระกลาวถึงการตรัสรู  ดวยการละสมุทัยสัจดวยบทวา   สุสมูหตา   นัน้. 
บทวา   ภาวิตา   มม    โพชฺฌงฺคา   ความวา   ธรรม  ๗  ประการชื่อวา 
โพชฌงค   เพราะเปนองคแหงธรรมสามัคคี   มีสติเปนตน    กลาวคือธรรมเปน 
เครื่องตรัสรู  หรือเพราะเปนองคแหงพระอริยบุคคล   ผูพรอมเพรียงดวยธรรม 
สามัคคีนั้น    คือท่ีทานกลาววาธรรมเปนเครื่องตรัสรู.    ธรรมท้ังหลายอันนับ 
เนื่องแลวในมรรคกลาวคือ   สติ   ธัมมวิจยะ   วิริยะ   ปติ   ปสสัทธิ    สมาธิและ 
อุเบกขา   อันเราเจริญแลว   คือใหเกิดแลว   ไดแก  เพ่ิมพูนแลว.  ก็ในคาถาน้ี  
พึงทราบวา   ธรรมในองคมรรคท้ังปวงก็ดี    โพธปิกขิยธรรมท้ังหมดก็ดี  พึง 
ทราบวา   ทานถือเอาแลว    ดวยศัพทวาโพชฌังคะ  เพราะเปนประเภทธรรมที่ 
ไปรวมกับโพชฌงคนั้น.   พระเถระแสดงความถึงพรอมเฉพาะซึ่งภาวนา    แหง 
มรรคสัจดวยบทวา  ภาวิตา  มม  โพชฺฌงฺคา  นี้เหมือนกัน.  
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           บทวา   ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโย   ความวา  อสังขตธรรม  อันได   
นามวา  อาสวักขยะ  เพราะเปนที่สิ้นไปแหงอาสวะท้ังหลาย มีกามาสวะเปนตน 
อันเราถึงแลว    คือบรรลแุลว.    พระเถระกลาวความถึงพรอมเฉพาะ    ซึ่งการ 
ทําใหแจงนิโรธสัจ   ดวยบทวา   ปตฺโต   เม   อาสวกฺขโย  นี.้  พระเถระ 
แสดงสมบัติคือ  สอุปาทิเสสนิพพานของตน  ดวยคํามีประมาณเทาน้ี. 
           ก็บัดน้ี พระเถระ  เมื่อจะแสดงสมบัติคืออนุปาทิเสสนิพพาน  จึงกลาว 
คาถาท่ี   ๒  ดวยคํามีอาทิวา  โสห  ดังน้ี.    
           คาถาท่ี  ๒  นั้น   มีอธิบายดังน้ี  เรานั้น   รูแลว  คือ กําหนดรูขันธ 
ทั้งหลาย   โดยนัยดังกลาวแลวอยางนี้   และเม่ือกําหนดรูอยางนั้นแลว   จึงถอน 
คือยกข้ึนซึ่งตัณหาอันไดนามวา  ชาลิน ี เพราะมีขายกลาวคือความเกิดบอย ๆ 
มีอาการรอยรัดเหลาสัตวไว     ในอัตภาพของตนและอัตภาพของคนอ่ืน    ใน 
อายตนะภายในและอายตนะภายนอก    อันตางโดยประเภทมีอดีตเปนตน   จาก 
จิตสันดานของเรา    เม่ือยกขายคือตัณหานั้นข้ึนไดอยางนั้น    ก็ยังโพชฌงคมี 
ประเภทดังกลาวแลวใหเจริญ    คือยังโพชฌงคเหลาน้ันใหถึงความบริบูรณดวย 
ภาวนา    ตอแตนั้นไป    จึงเปนผูไมมีอาสวะต้ังอยูแลว  บัดนี ้  เราจักนิพพาน 
คือจักดับรอบ  ดวยการดับแหงจิตดวงสุดทาย   เหมือนเปลวไฟหมดเชื้อดับไป 
ฉะน้ัน.          
                                      จบอรรถกถาอุตตรเถรคาถา 
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                 ๒. ภัททชิเถรคาถา 
           วาดวยคาถาของพระภัททชิเถระ 
            [๒๗๙]  ไดยินวา  พระภัตทชิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                            พระเจาปนาทะมีปราสาททอง     กวางโยชนกึ่ง 
          สูง  ๒๕   โยชน   มีชั้นพันชั้น     รอยพ้ืน    สลางสลอน 
          ไปดวยธง     แวดลอมไปดวยแกวมณี      สีเขียวเหลือง 
          ในปราสาทน้ัน   มคีนธรรพ   ประมาณ  ๖,๐๐๐    แบง 
          เปน  ๗  พวก  พากันฟอนรําอยู. 
 

                  อรรถกถาภัททชิเถรคาถา 
            คาถาของทานพระภัททชิเถระ เริ่มตนวา ปนาโท นาม โส ราชา.  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
            ไดยนิวา  พระเถระนี้เกิดในตระกูลพราหมณ  ในกาลของพระผูมีพระ 
ภาคเจาทรงพระนามวา ปทุมุตตระ บรรลุความเปนผูรูแลว  เรียนจบศิลปวิทยา 
ของพราหมณทั้งหลาย ละกามท้ังหลายแลว  บวชเปนดาบส   ใหเขาสรางอาศรม 
อยูที่ชัฎปา วันหน่ึง  เห็นพระศาสดาเสด็จไปโดยอากาศ  เปนผูมีใจเลื่อมใส  ยืน 
ประคองอัญชลีอยู.    พระศาสดาทรงทราบอัธยาศัยของดาบสแลว   เสด็จลงจาก 
อากาศ.     ดาบสนอมเอานํ้าผ้ึง   เหงาบัว   เนยใส   และน้ํานม   เขาไปถวายแด 
พระผูมีพระภาคเจา     พระผูมีพระภาคเจาทรงอาศัยความอนุเคราะหดาบส   จึง 
ทรงรับไวตรัสอนุโมทนา   แลวเสด็จหลีกไป.     
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          ดวยบุญกรรมนั้น  เขาบังเกิดในภพดุสิต   ดํารงอยูในดุสิตพิภพนั้นจน 
ตลอดอายุ     แตนั้นก็ทองเท่ียววนไปเวียนมาอยูแตในสุคติภพเทาน้ัน    (เกิด) 
เปนเศรษฐี   มีทรัพยมาก    ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา 
วิปสสี  ยังภิกษุสงฆ  ๖๘.๐๐๐  ใหฉันภัตตาหาร  แลวใหครองไตรจีวร. 
          เขาบําเพ็ญกุศลเปนอันมากอยางน้ีแลว      บังเกิดในเทวโลก   ดํารงอยู 
ในเทวโลกน้ันจนตลอดอายุ   จุติจากเทวโลกนั้นแลวบังเกิดในมนุษย  เมื่อโลก 
วางจากพระพุทธเจา   กบ็ํารุงพระปจเจกพุทธเจา   ประมาณ  ๕๐๐  ดวยปจจัย  
๔  จุติจากมนุษยโลกแลว     บังเกิดในราชตระกูล   สืบราชสมบัติมาโดยลําดับ 
บํารุงพระปจเจกพุทธเจา  (ของพระองค)  ผูบรรลุปจเจกโพธิญาณดํารงอยูแลว 
เมื่อพระปจเจกพุทธเจาปรินิพพานแลว    เก็บพระธาตุมากอพระเจดียบูชา   เขา 
กระทําบุญน้ัน ๆ    ไวในภพนั้น   ๆ   อยางนี้แลว     เกิดเปนบุตรคนเดียวของ 
ภัตทิยเศรษฐี  ผูมีสมบัติ   ๘๐  โกฏิ  ในภัตทิยนคร  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ได 
มีนามวา  ภัททชิ  ไดยินมาวา   อิสริยสมบัติ   โภคสมบัติ   และบริวารสมบัติ 
เปนตนของทาน  ไดมีเหมือนของพระโพธิสัตวในภพสุดทาย. 
          ในครัง้น้ัน     พระศาสดาทรงจําพรรษาอยูในพระนครสาวัตถี   เสด็จไป 
ภัททิยนคร    พรอมกับภิกษุสงฆหมูใหญ    เพ่ือจะทรงสงเคราะหภัททชิกุมาร 
ทรงคอยความแกกลาแหงญาณ  ของภัททชิกุมาร  จึงประทับอยู ณ ชาติยาวัน. 
แมภัททชิกุมาร  นั่งอยูบนปราสาทชั้นบน    เปดสหีบัญชรมองดู  เห็นมหาชน 
เดินทางไปฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคเจา    จึงถามวา   มหาชนกลุม 
นี้ไปท่ีไหน ?  ทราบเหตุนั้นแลว   ไปสูสํานักของพระศาสดา  ดวยบริวารเปน 
อันมาก  แมเอง  ฟงธรรมอยู   ทั้ง  ๆ  ที่ประดับประดาไปดวยอาภรณทั้งปวง 
ยังกิเลสทั้งมวลใหสิ้นไป   บรรลุพระอรหัตแลว.    สมดังคาถาประพันธที่ทาน  
กลาวไวในอปทานวา  
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                ครัง้น้ัน  เราลงสูสระโบกขรณี   ที่ชางนานาชนิด 
        เสพแลว      ถอนเหงาบัวในสระนํ้า   เพราะเหตุจะกิน 
        สมัยน้ัน   พระผูมพีระภาคเจา   ทรงพระนามวา  ปทุ- 
        มุตตระ ผูต่ืนแลว ทรงผากัมพลสีแดง สลัดผาบังสุกุล 
        เหาะไปในอากาศ   เวลาน้ัน   เราไดยินเสียงจึงแหงน 
        ขึ้นไปดู    ไดเห็นพระผูนําโลก    เรายืนอยูในสระโบก- 
        ขรณีนัน่แหละ ไดทลูออนวอนพระผูนําโลกวา   น้ําผ้ึง 
        กําลังไหลออกจากเกษรบัว  น้ํานมและเนยใส   กําลัง 
        ไหลจากเหงาบัว ขอพระพุทธเจาผูมีปญญาจักษุ โปรด 
        ทรงรบัเพื่ออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด      ลําดับน้ัน 
        พระสมัมาสัมพุทธเจาผูศาสดา ทรงประกอบดวยพระ- 
        กรณุา มียศใหญ มพีระปญญาจักษุ เสด็จลงจากอากาศ 
        มารับภกิษาของเรา   เพ่ือความอนุเคราะห    ครั้นแลว 
        ไดทรงทําอนุโมทนาแกเราวา   ดูกอนทานผูมีบุญใหญ 
        ทานจงเปนผูมีความสุขเถิด คติจงสําเร็จแกทานดวยการ 
        ใหเหงาบัวเปนทานน้ี       ทานจงไดสุขอันไพบูลยเถิด 
        ครั้นพระสัมพุทธชินเจา  พระนามวา ปทุมุตตระ   ตรัส 
        ฉะนี้แลว     ไดทรงรับภิกษา    แลวเสด็จไปในอากาศ 
        ลําดับน้ัน  เราเก็บเหงาบัวจากสระนั้น  กลบัมายังอาศรม 
        วางเหงาบัวไวบนตนไม  ระลึกถึงทานของเรา ครั้งน้ัน 
        ลมพายุใหญต้ังขึ้นแลว พัดเปาใหสั่นสะเทือน  อากาศ 
        ดังลั่นในเมื่อฟาผา  ลําดับน้ัน  อสนีบาตไดตกลงมาบน 
        ศีรษะของเรา  ในกาลน้ัน เราก็นัง่ตายอยู ณ ที่นั้นเอง  
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            เราเปนผูประกอบดวยบุญกรรม  เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต 
          ซากศพของเราตกไป       สวนเรารื่นรมยอยูในเทวโลก 
          นางเทพอัปสร  ๘๔,๐๐๐ นาง ลวนประดับประดาสวย- 
          งาม ตางก็บํารุงเราทุกเชาเย็น  นี้เปนผลแหงการถวาย 
          เหงาบวั ครั้งน้ัน เรามาสูกําเนิดมนุษย เปนผูถึงความสุข 
          ความบกพรองในโภคทรัพยไมมีแกเราเลย     นี้เปนผล 
          แหงการถวายเหงาบัว      เราอันพระสัมมาสัมพุทธเจา 
          ผูประเสริฐกวาทวยเทพ   ผูคงท่ี     พระองคนั้นทรงอนุ- 
          เคราะหแลว   จึงเปนผูสิ้นอาสวะท้ังปวง  บดัน้ีภพใหม 
          ไมมีอกี ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้   เราไดถวายเหงาบัว 
          ใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายเหงาบัวน้ัน  เราไมรูจักทุคติ  
          เลย     นี้เปนผลแหงการถวายเหงาบัว.    เราเผากิเลส 
          ทั้งหลายแลว ฯ ล ฯ  คําสอนของพระพุทธเจาเรากระทํา 
          สําเร็จแลว    ดังน้ี. 
            ก็เม่ือภัททชิกุมารน้ัน     บรรลพุระอรหัตแลว    พระศาสดาตรัสเรียก 
ภัททิยเศรษฐีมาวา  บุตรของทาน  ประดับตกแตงแลว   ฟงธรรมอยู  ต้ังอยูใน 
พระอรหัตแลว   ดวยเหตุนั้น     การบวชของภัททชิกุมารน้ัน   ในบัดนี้เทานั้น  
สมควรแลว   ถาไมบวช  จักตองปรินิพพาน  ดังนี้.  ทานเศรษฐี  กราบทูลวา 
เมื่อบุตรของขาพระองคยังเล็กอยูเชนนี้    ยังไมควรปรินิพพาน    ขอพระองคจง 
ทรงยังเขาใหบวชเถิด พระศาสดาทรงยังภัททชิกุมารใหบรรพชาแลวใหอุปสมบท 
เสด็จประทับอยูในภัททิยนครนั้นตลอด ๗ วัน     แลวเสด็จถึงโกฏิคาม   กบ็าน 
(โกฏิคาม)  นั้นอยูใกลฝงแมน้ําคงคา ชาวบานโกฏิคาม  บําเพ็ญมหาทานถวาย 
ภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประมุข.  
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           พระภัททชิเถระ   พอเมื่อพระศาสดาทรงปรารภเพื่อจะทรงกระทําอนุ- 
โมทนา  ก็ออกไปนอกบาน คิดวา เราจักออกจากสมาบัติ  ในเวลาท่ีพระศาสดา 
เสด็จมาใกลทางที่ฝงนํ้าคงคา แลวน่ังเขาสมาบัติ.  แมเม่ือพระมหาเถระทั้งหลาย 
มาถึงก็ยังไมออกจากสมาบัติ   ในเวลาท่ีพระศาสดาเสด็จมาแลวนั่นแหละจึงออก 
ภิกษุผูเปนปุถุชนทั้งหลาย พากันกลาวยกโทษวา พระภัททชินี้   บวชไดไมนาน 
เมื่อพระมหาเถระทั้งหลายมาถึง กลับเปนผูกระดางเพราะมานะ  ไมยอมออกจาก 
สมาบัติ พวกชาวโกฏิคาม ผูกเรือขนานจํานวนมากเพ่ือพระศาสดาและภิกษุสงฆ 
พระศาสดาทรงพระดําริวา เอาเถิด  เราจักประกาศอานุภาพของพระภัททชิเถระ 
ดังน้ีแลว   ประทับยืนบนเรือขนาน  ตรัสถามวา  ภัททชิอยูไหน ?  พระภัทท- 
ชิเถระ  ขานรับวา  ขาพระองคภัททชิอยูนี่พระพุทธเจาขา   แลวเขาไปเฝาพระ 
ศาสดา  ประนมมือยืนอยูแลว    พระศาสดาตรัสวา  มาเถิดภัททชิ   ทานจงข้ึน 
เรือลําเดียวกันกับเรา   พระภัททชิเถระ    เหาะข้ึนแลวไปยืนอยูในเรือลําท่ีพระ- 
ศาสดาประทับ     ในเวลาท่ีเรือไปถึงกลางแมน้ําคงคา     พระศาสดาตรัสวา 
ภัททชิ รัตนปราสาทที่เธอเคยอยูในเวลาท่ีเธอเปนพระราชามีนามวา มหาปนาทะ 
อยูตรงไหน ?   พระภัททชิเถระกราบทูลวา   จมอยูในที่นี้พระเจาขา.    ตรัสวา 
ภัททชิ  ถาเชนนั้น   เธอจงตัดความสงสัยของเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย. 
           ในขณะนั้น   พระเถระ  ถวายบังคมพระศาสดาแลว ไปดวยกําลังฤทธิ์ 
ยกยอดปราสาทข้ึนดวยหัวแมเทาแลวชะลอปราสาท   สูง  ๒๕  โยชน   เหาะข้ึน 
บนอากาศ  และเม่ือเหาะข้ึนได  ๕๐ โยชน ก็ยกปราสาทข้ึนพนจากนํ้า ลําดับนั้น 
ญาติทั้งหลายในภพกอนของทาน   เกดิเปนปลาเปนเตาและเปนกบ   ดวยความ 
โลภอันเน่ืองอยูในปราสาท    เมื่อปราสาทน้ัน     ถกูยกข้ึนก็หลนตกลงไปในน้ํา 
พระศาสดาเห็นสัตวเหลาน้ันตกลงไป จึงตรัสวา   ภัททช ิ ญาติทั้งหลายของเธอ 
จะลําบาก.    พระเถระจึงปลอยปราสาท    ตามคําของพระศาสดา  ปราสาทกลับ  
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ต้ังอยูในที่เดิมนั่นเทียว.     พระศาสดาเสด็จถึงฝง     อันภิกษุทั้งหลายทูลถามวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ปราสาทนี้     พระภัททชิเถระเคยอยูเมื่อไร   พระเจาขา 
จึงตรัสมหาปนาทชาดก   แลวยังมหาชนใหดื่มน้ําอมฤต  คือ พระธรรม.  กพ็ระ- 
เถระครั้นแสดงปราสาททอง   อันตนเคยอยูอาศัยแลว   พรรณนาดวยคาถาทั้ง  ๒ 
พยากรณพระอรหัตผลวา 
                    พระเจาปนาทะ   มีปราสาททอง   กวางโยชนกึ่ง 
          สูง ๒๕ โยชน   มชีั้นพันชั้น    รอยพ้ืน    สรางสลอนไป 
          ดวยธง     แวดลอมไปดวยแกวมณีสีเขียวเหลือง    ใน 
          ปราสาทน้ัน    มีคนธรรพ   ประมาณหกพัน    แบงเปน 
          ๗  พวก  พากันฟอนรําอยู  ดังนี.้ 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปนาโท  นาม  โส  ราชา  ความวา 
พระเถระแสดงตนเหมือนคนอ่ืน   เพราะความเปนผูมีอัตภาพอันตรธานแลววา 
ในอดีตกาลไดมีพระราชาทรงพระนามวา   ปนาทะ    อธิบายวาพระราชาพระ- 
องคนั้นแหละ  ปรากฏพระนามวา  พระเจามหาปนาทะ  เพราะมีราชานุภาพมาก 
และเพราะเปนผูประกอบไปดวยกิตติศัพท     อันเกรียงไกรโดยนัยมีอาทิวา 
จําเดิมแตเสวยราชย   ทรงมีสมบัติคือพระอุตสาหะทุกเม่ือ   ดังนี้. 
           บทวา   ยสฺส  ยูโป   สุวณฺณิโย  ความวา ปราสาทสําเร็จดวยทองนี้ 
ของพระราชาใด. 
           บทวา   ตีริย   โสฬสุพฺเพโธ  ความวา   กวางประมาณชั่วลูกศรตก 
๑๖  ครั้ง  ก็ปราสาทนั้นกวางประมาณก่ึงโยชน.  
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          บทวา  อุจฺจมาห ุ สหสฺสธา  ความวา  เบื้องบน คือ สวนสูงของ 
ปราสาทน้ัน     พันชั้น คือ ประมาณพันชวงลูกศร    ก็ปราสาทน้ันสูงประมาณ 
๒๕ โยชน  ก็ในคาถาน้ี  อาจารยบางพวกกลาวอธิบายวา   เพ่ือความสะดวกใน 
การประพันธคาถาทานจึงทีฆะอหุเปนอาหุ  ไดรปูเปนอาหุ.  
          บทวา  สหสฺสกณฺโฑ  ไดแก มีชัน้พันชั้น. 
          บทวา  สตเคณฺฑุ  ความวา  มีพ้ืน  (หอคอย)  หลายรอย. 
          บทวา  ธชาลุ  ความวา   สมบูรณดวยธงท่ีติดที่ปลายไมและธงปฎาก 
เปนตน   ที่เขาปกไวที่เนินเขาเปนตนน้ัน  ๆ. 
          บทวา  หริตามโย    ความวา    สาํเร็จดวยทองคําธรรมชาติ.    แต 
อาจารยบางพวกกลาววา   คลายแกวมณีสีเขียวสดธรรมชาติ. 
          บทวา  คนฺธพฺพา  ไดแก นางฟอน. 
          บทวา  ฉ   สหสฺสานิ   สตฺตธา   ความวา   คนธรรพประมาณ 
๖,๐๐๐ แบงเปน ๗ กลุม   พากันฟอนรํา    เพ่ือสรางความอภิรมยแกพระราชา 
ในที่ทั้ง ๗ แหง. 
          คนธรรพเหลาน้ัน    แมรายรําอยูอยางนี้   ก็ไมอาจทําพระราชาใหรื่นเริง 
ได   ลําดับนั้น    ทาวสักกเทวราชจึงสงเหลานางเทพอัปสร    ผูชํานาญในการ 
รายรํา   ไปใหแสดงมหรสพ  ในครั้งน้ัน   พระราชาจึงทรงพระสําราญ ฉะนี้แล. 
                                  จบอรรถกถาภัททชิเถรคาถา  
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                             ๓. โสภิตเถรคาถา 
           วาดวยคาถาของพระโสภิตเถระ 
             [๒๘๐]  ไดยินวา   พระโสภิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                           เราเปนผูมีสติ  มีปญญา   ปรารภความเพียรเปน 
          กําลัง   ระลึกชาติกอนได   ๕๐๐  กัป  ดุจคืนเดียว  เรา 
          เจริญสติปฏฐาน ๔ โพชฌงค  ๗  มรรค ๘    ระลกึชาติ 
          กอนได  ๕๐๐ กัป  ดุจคืนเดียว. 
 

                   อรรถกถาโสภิตเถรคาถา                 

            คาถาของทานพระโสภิตเถระ   เริ่มตนวา  สติมา  ปฺวา.  เรื่อง 
ราวของทานเปนอยางไร  ? 
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ   เกิดในเรือนแหงตระกูล    ในพระนคร 
หงสาวดี    ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา    ปทุมุตตระ 
เจริญวัยแลว     ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา     เห็นพระศาสดาทรงต้ัง 
ภิกษุรูปหน่ึง ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย     ผูไดบุพเพนิวาส- 
ญาณ  กระทาํความปรารถนามุงตําแหนงน้ัน      แมดวยตนเอง ทองเท่ียวไปใน 
สุคติภพเทานั้น    เกิดในตระกูลพราหมณ  ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
พระนามวา  สุเมธะ   บรรลุนิติภาวะแลว  ถึงความสําเร็จ  ในภาควิชาการและ  
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ศิลปศาสตรของพราหมณทั้งหลาย  มีใจนอมไปในเนกขัมมะ   ละฆราวาสวิสัย  
แลวบวชเปนดาบส   ใหเขาสรางอาศรมไวที่ชัฏแหงปา   ใกลภูเขาหิมวันต   ยัง 
อัตภาพใหเปนไป    ดวยมูลผลาผลในปา    สดับขาวความบังเกิดข้ึนแหงพระ 
พุทธเจา    เขาไปเฝาพระศาสดา  ที่ภัททวดีนคร    ดวยการพักอยูรวมกันเพียง 
ราตรีเดียวเทาน้ัน      ก็เปนผูมีใจเลื่อมใส    ชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา 
๖  คาถา  มีอาทิวา   ตุว  สตฺถา   จ  เกตุ  จ   พระองคเปนศาสดา  เปน 
จอมเกตุ   ดังน้ี  และพระศาสดาก็ทรงประกาศยกยองพระดาบส.   ดวยบุญกรรม 
นั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย    เกิดในตระกูลพราหมณ 
พระนครสาวัตถี    ในพุทธุปบาทกาลน้ี.  คนท้ังหลายไดต้ังชื่อเขาวา  โสภิตะ. 
โดยสมัยตอมา    เขาฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา   ไดเปนผูมีจิตศรัทธา 
บวชแลวเจริญวิปสสนา    ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖    และไดเปนผูมีวสีอันปฏิบัติ 
แลว    (มีความชํานาญพิเศษ)    ในบุพเพนิวาสญาณ.   สมดังคาถาประพันธที่ 
ทานกลาวไว  ในอปทานวา 
                            เราสรางอาศรมอยางสวยงามไว   ณ   ทิศทักษิณ 
           แหงภเูขาหิมวันต   ครั้งน้ัน   เราแสวงหาประโยชนอัน 
           สูงสุด    จึงอยูในปาใหญ  เรายนิดีดวยลาภและความ 
           เส่ือมลาภ    คือดวยเหงามันและผลไม  ไมเบียดเบียน 
           ใคร  ๆ     เท่ียวไป    เราอยูคนเดียว   ครั้งน้ัน   พระสัม 
           พุทธเจา    พระนามวา  สุเมธะ    เสด็จอุบัติขึ้นแลวใน 
           โลก   พระองคกําลังรื้อขนมหาชน    ประกาศสัจจะอยู 
           เรานี้ไดสดับขาวพระสัมพุทธเจา   ถึงใคร ๆ  ที่จะบอก 
           กลาวใหเรารูก็ไมม ี    เมื่อลวงไปได  ๘  ป     เราจึงได 
           สดับขาวพระนายกของโลก  เรานําเอาไฟและฟนออก  
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        ไปแลว กวาดอาศรม ถือเอาหาบส่ิงของออกจากปาไป   
        ครั้งน้ัน  เราพักอยูในบาน และนคิมแหงละคืน  เขาไป 
        ใกลพระนครจันทวดี โดยลําดับ  สมัยน้ัน พระผูมีพระ 
        ภาคเจา  ผูนําของโลกพระนามวา สุเมธะ กําลังรื้อขน 
        เปนอันมาก  ทรงแสดงอมตบท   เราไดผานหมูชนไป 
        ถวายบงัคมพระชินเจา     ผูเสด็จมาดี      ทําหนังสัตว 
        เฉวียงบาขางหนึ่ง   แลวสรรเสรญิพระผูนําของโลกวา 
        พระองคเปนพระศาสดา  เปนจอมเกตุ  เปนธงชัยและ 
        เปนสายัญของหมูสตัว      เปนที่ยึดหนวง     เปนที่พ่ึง 
        และเปนที่เกาะของหมูสัตว    เปนผูสูงสุดกวาประชา. 
        พระองคเปนผูฉลาด  เปนนักปราชญในทัสสนะ  ทรง 
        ชวยประชุมชนใหขามพนไปได   ขาแตพระมุนี   ผูอื่น 
        ที่จะชวยใหสัตวขามพนไปได  ยิ่งกวาพระองคไมมีใน 
        โลก    สาครแสนลึกท่ีสุด   ก็พึงอาจที่จะประมาณได 
        ดวยปลายหญาคา ขาแตพระสัพพัญู สวนพระญาณ 
        ของพระองค ใคร ๆ ไมอาจประมาณไดเลย  แผนดิน 
        ก็อาจท่ีจะวางในตราช่ังแลวกําหนดได  ขาแตพระองค 
        ผูมีจักษ ุ   แตสิ่งท่ีเสมอกับพระปญญาของพระองคไม 
        มีเลย    อากาศก็อาจจะวัดไดดวยเชือกและนิ้วมือ  ขา 
        แตพระสัพพัญู   สวนศีลของพระองคใคร ๆ  ไมอาจ 
        จะประมาณไดเลย   น้ําในมหาสมุทร   อากาศและพ้ืน 
        ภมูิภาค  ๓  อยางน้ี  ประมาณเอาได  ขาแตพระองค 
        ผูมีจักษ ุ   พระองคยอมเปนผูอันใคร ๆ  จะประมาณ  
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        เอาไมได   เรากลาวสรรเสริญพระสัพพัญู  ผูมีพระ   
        ยศใหญ ดวยคาถา   ๖ คาถาแลว   ประนมกรอญัชลี 
        ยืนนิ่งอยูในเวลานั้น  พระพุทธเจาผูมีพระปญญาเสมอ 
        ดวยแผนดินเปนเมธีชั้นดี  เขาขนานพระนามวาสุเมธะ 
        ประทับน่ังในทามกลางภิกษุสงฆแลว    ไดตรสัพระ- 
        คาถาเหลาน้ีวา   ผูใดมีใจเลื่อมใส   ไดกลาวสรรเสริญ  
        ญาณของเรา  เราจกัพยากรณผูนั้น  ทานท้ังหลายจงฟง 
        เรากลาว  ผูนี้จะรื่นรมยอยูในเทวโลก ๓๗ กัป   จักเปน 
        จอมเทวดาเสวยราชสมบัติอยูในเทวโลก ๑,๐๐๐ ครั้ง  
        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิเกิน  ๑๐๐ ครั้ง และจักได 
        เปนพระเจาประเทศราชอันไพบูลย   โดยคณานับมิได 
        เขาเปนเทวดาหรือมนุษย    จกัเปนผูต้ังมั่นในบุญกรรม 
        จักเปนผูมีความดําริแหงใจไมบกพรอง    มีปญญากลา 
        ในสามหมื่นกัป   พระศาสดาทรงพระนามวา  โคตมะ 
        ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกากราช   จกัเสด็จอุบัติขึ้น 
        ในโลก   ผูนี้จักไมมีความกังวล  ออกบวชเปนบรรพชิต  
        จักบรรลุพระอรหัต   แตอายุ ๗ ขวบ  ในระหวางท่ีเรา 
        ระลกึถึงตน  และไดบรรลุศาสนธรรม  เจตนาท่ีไมนา 
        รื่นรมยใจ  เราไมรูจกัเลย เราทองเท่ียวไปเสวยสมบัติ 
        ในภพนอยภพใหญ   ความบกพรองในโภคทรัพย ไมม ี
        แกเราเลย  นี้เปนผลในการสรรเสริญพระญาณ  ไฟ  ๓  
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            กอง  เราดับสนิทแลว  เราถอนภพท้ังปวงขึ้นหมดแลว   
          เราเปนผูสิ้นอาสวะทุกอยางแลว บัดน้ี ภพใหมไมมีอีก  
          ในกัปท่ีสามหมื่น เราไดสรรเสริญพระญาณใดดวยการ 
          สรรเสริญน้ัน  เราไมรูจะจักทุคติเลย นี้เปนผลแหงการ 
          สรรเสริญพระญาณ.   เราเผากเิลสท้ังหลายแลว ฯลฯ 
          คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ก็พระเถระ  ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   เมื่อระลึกถึงบุพเพนิวาสญาณ 
ของตนโดยลําดับ  ไดเห็นจนถึงอจิตตกปฏิสนธิ    ในอสัญญภพ    แตนั้นกไ็ม 
เห็นจิตตประวัติ    ตลอด  ๕๐๐  กัป  เห็นเฉพาะในชาติสุดทายเทาน้ัน     เมือ่ 
ตรวจดูอยูวา  นี้อะไร 9  จึงเขาใจวา   จักเปนอสัญญภพ   ดวยสามารถแหงนัย 
สมดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   เทวดาผูมีอายุยืน 
ชื่อวา  อสัญญสัตวมีอยู   พระโสภิตะ  จุติจากอสัญญภพน้ันแลว   มาบังเกิดใน 
ภพนี้  เธอยอมรูภพนั่น   โสภิตะ  ยอมระลึกได  พระศาสดาทรงเห็นความเปน 
ผูฉลาดในการระลึกชาติ    ของพระเถระผูระลึกชาติอยู    ดวยสามารถแหงนัย 
อยางนี้      จึงทรงต้ังพระเถระไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ     ของภิกษุผูระลึก 
บุพเพนิวาสญาณ ก็ตอแตนั้นมา  ทานพระโสภิตะนี้พิจารณาบุพเพนิวาสานุสติ- 
ญาณ   ของตนพรอมดวยคุณพิเศษ    และขอปฏิบัติอันเปนปจจัยแหงบุพเพนิ- 
วาสานุสติญาณน้ัน      แลวเกิดความโสมนัส   เมือ่เปลงอุทานอันแสดงถึงเหตุทั้ง 
สองนั้น    ไดกลาวคาถา   ๒  คาถา   ความวา 
                            เราเปนภิกษุผูมีสติ  มีปญญา  ปรารภความเพียร 
          เปนกําลัง   ระลึกชาติกอนได  ๕๐๐  กัป    ดุจคืนเดียว 
          เราเจรญิสติปฏฐาน ๔  โพชฌงค ๗  มรรค ๘  ระลึกชาติ 
          กอนได ๕๐๐ กัป   ดุจคืนเดียว  ดังนี้.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สติมา  ความวา   ชื่อวาผูมีสติเพราะ   
ความบริบูรณดวยสติปฏฐานภาวนา   และเพราะถึงความไพบูลยแหงสติ  อันถึง 
พรอมแลวดวยกาลเปนที่ประชุมข้ึนเอง. 
          บทวา   ปฺวา   ความวา   ชื่อวาผูมีปญญา    เพราะความบริบูรณ 
ดวยอภิญญา  ๖  และเพราะถึงความบริบูรณดวยปญญา. ชื่อวา ภกิษุ  เพราะ 
ทําลายกิเลสไดแลว.     ภิกษุชื่อวา   มคีวามเพียร    คือพลธรรมอันปรารภแลว 
เพราะมีพละ  ๕ มีศรัทธาเปนตน    และความเพียรอันประกอบดวยสัมมัปปธาน 
๔  อยาง   สําเร็จบริบูรณดีแลว.   อธิบายวา   แมถึงสติเปนตนจะเปนพลธรรม 
ในคาถาน้ี    ทานก็ถือเอาศรัทธาเปนตน    ดวยพลศัพท  เหมือนในประโยควา 
โคพลิพทฺธา    ปฺุาณสมฺภารา    โคพลิพัทธ    เปนองคแหงบุญและ 
ปญญา. 
          บทวา   ปฺจ   กปฺปสตานาห   เอกรตฺตึ   อนุสฺสรึ    ความวา 
ระลึกชาติกอนได  ๕๐๐  กัป   ดุจคืนเดียว   ก็วิริยศัพทในคาถาน้ี   แสดงถงึการ 
ลบออก  ตัดออก  พระเถระแสดงความท่ีตนเปนผูชํานาญญาณ    ในบุพเพนิ- 
วาสญาณ  ดวยวิริยศัพทนี้.   
          บัดนี ้เพ่ือจะแสดงขอปฏิบัติ    อันเปนเหตุแหงความเปนผูมีสติเปนตน 
ของตน    และเปนเหตุใหสําเร็จบุพเพนิวาสญาณอันยอดเยี่ยมนั้น    พระเถระจึง 
กลาวคาถาที่  ๒  ดวยคํามีอาทิวา  จตฺตาโร  ดังนี้. 
          พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่   ๒  ดังตอไปนี้     บทวา    จตฺตาโร 
สติปฏาเน   ไดแก สติปฏฐาน   กลาวคือสติ   อันเจือดวยโลกิยะและโลกุตระ 
มี  ๔  อยางโดยความตางแหงอารมณของตน มีกายานุปสสนาเปนตน.  บทวา 
สตฺต    ไดแก โพชฌงค  ๗.  บทวา  อฏ  ไดแก มรรคมีองค  ๘.  
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            อธิบายวา  โพชฌงค  ๗  ของพระอริยบุคคลผูมีจิตต้ังมั่นดีแลว   ใน 
สติปฏฐานท้ังหลาย ยอมถึงความบริบูรณดวยภาวนาแนนอน มรรคอันประกอบ 
ดวยองค  ๘  อันประเสริฐ  ก็เหมือนกนั. 
            สมจริงดังท่ีพระธรรมเสนาบดี    สารีบุตร    กลาวไววา    ในบรรดา 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประการ    อันประกอบดวยโกฏฐาส  ๗  เมื่อโกฏฐาส 
หน่ึง    ถึงความบริบูรณแหงภาวนา    ข้ึนชื่อวาโกฏฐาสนอกน้ี   จะไมถึงความ 
บริบูรณดวยภาวนาไมมี   เพราะพระบาลีมีอาทิวา   พระอริยบุคคลผูมีจิตต้ังมั่น 
ดีแลว    ในสติปฏฐาน   ๔   ยังโพชฌงค  ๗  ใหเจริญแลว   ตามความเปนจริง 
ดังน้ี.  บทวา   ภาวย   ความวา   มีการเจริญเปนเหตุ.   คําท่ีเหลือมีนัยดังกลาว 
แลวท้ังน้ัน. 
                                  จบอรรถกถาโสภิตเถรคาถา 
 

                            ๔.   วัลลิยเถรคาถา 
             วาดวยคาถาของพระวัลลิยเถระ 
            [๒๘๐]  ไดยินวา  พระวัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรมั่นพึงทํา   กิจใดอัน 
          บุคคลผูปรารถนาจะตรัสรูพึงทํา       เราจักทํากิจนั้น  ๆ 
          ไมใหผิดพลาดตามคําพร่ําสอน  ขอทานจงดูความเพียร 
          ความบากบั่นของเรา  อนึ่ง     ขอทานจงบอกหนทางอัน 
          หย่ังลงสูอมตมหานิพพานใหเรา      เราจักรูดวยปญญา 
          เหมือนกระแสแหงแมน้ําคงคาไหลไปสูสาคร  ฉะนั้น.  
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                                อรรถกถาวัลลิยเถรคาถา 
           คาถาของทานพระวัลลิยเถระ   เริ่มตนวา  ย  กิจฺจ  ทฬฺหวิริเยน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
           แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ เกิดในตระกูลพราหมณ  ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา    ทรงพระนามวา   สุเมธะ   บรรลุนิติภาวะแลว     ถงึความสําเร็จ 
ในวิชาและศิลปศาสตร   ละสมบัติ    ๘๐   โกฎิ   บวชเปนดาบส    ใหเขาสราง 
อาศรมไวที่ริมฝงนํ้าแหงหน่ึง    ทีช่ัฏปาใกลเชิงเขา   แลวอยู  เห็นพระศาสดา 
ผูเสด็จเขาไป   เพ่ือจะทรงอนุเคราะหตน   มีใจเลื่อมใส   ลาดหนังเสือ   (เปน 
อาสนะ) ถวาย    บชูาพระผูมีพระภาคเจา    ผูประทบันั่งบนหนังเสือน้ัน     ดวย 
ดอกไมและจันทน    ถวายผลมะมวง    แลวถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ. 
พระผูมีพระภาคเจา    เม่ือทรงประกาศสมบัติอันจะพึงได   เพราะถวายอาสนะที่ 
ประทับนั่ง   ทรงกระทําอนุโมทนาแกดาบสแลวเสด็จหลีกไป. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน   เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เกิดใน 
ตระกูลพราหมณ ในพระนครไพศาลี ในพุทธุปบาทกาลน้ี ไดนามวา กัณหมิตร 
เจริญวัยแลว     เห็นพุทธานุภาพในคราวท่ีพระศาสดาเสด็จไปพระนครไพศาล ี
ไดมีจิตศรัทธาบวชในสํานักของพระมหากัจจานเถระ   ทานเปนผูมีปญญาออน 
และยอหยอนในความเพียร อาศัยเพ่ือนสพรหมจารี ผูมีความรูอยูตลอดกาลนาน. 
          ภิกษุทัง้หลาย    ก็เรยีกทานตามลักษณนิสัยวา   วัลลิยะ   นั้นเทียว 
เพราะเหตุที่ทานไมอาศัยภิกษุผูเปนบัณฑิตบางรูป     ก็ไมสามารถจะเจริญ 
งอกงามได   เหมือนเถาวัลย   ถาไมอาศัยบรรดาพฤกษชาติ     มตีนไมเปนตน  
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บางชนิด  ก็ไมสามารถจะเจริญเติบโคไดฉะน้ัน.  แตในเวลาตอมา  ทานเขาไป  
หาพระเวณุทัตตเถระ  ต้ังอยูในโอวาทของพระเถระแลว   เปนผูมีสติสัมปชัญญะ 
อยู   เมื่อจะถามพระเถระถึงลําดับแหงขอปฏิบัติ    เพราะมีญาณแกกลา    จึงได 
กลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                           สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรมั่นพึงทํา  กิจใดอัน 
          บุคคลปรารถนาจะตรัสรูพึงทํา      เราจักทํากิจนั้น ๆ 
          ไมใหผิดพลาด ตามคําพร่ําสอนของทาน   จงดูความ 
          เพียรความบากบัน่ของเรา อนึง่ ขอทานจงบอกหนทาง 
          อันหยัง่ลงสูอมตมหานิพพานใหเรา     เราจกัรูดวย 
          ปญญา   เหมือนกระแสแหงแมน้ําคงคาไหลไปสูสาคร 
          ฉะนั้น  ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ย  กิจฺจ ทฬฺหวิริเยน  ความวา  สิ่งใด 
อันบุคคลผูมีความเพียรมั่น   คือมีความขยันขันแข็งพึงทํา ไดแก กิจใดอันบุคคล 
พึงทํา  คือพึงปฏิบัติดวยความเพียรมั่น    หรือดวยการเอาใจใสธุระของบุรุษ. 
            บทวา   ย  กิจฺจ  โพทฺธุมิจฺฉตา  ความวา  กิจใดอันบุคคลผูปรารถนา 
เพ่ือจะรูคือตรัสรู   คือใครจะแทงตลอดอริยสัจ  ๔  หรือพระนิพพานน่ันแหละ 
พึงกระทํา. 
            บทวา   กริสฺส  นาวรชฺฌิสฺส  ความวา  บัดนี้  เราจักทํากิจน้ัน  ๆ 
ไมใหผิดพลาด คือ จักปฏิบัติตามคําสั่งสอน. 
            บทวา   ปสฺส วริิย ปรกฺกม ความวา พระเถระแสดงความเปนผูใคร 
เพ่ือจะทําของตน ดวยคําวา ทานจงดูความพยายามชอบ อันไดนามวา " วิริยะ " 
เพราะกระทําถูกตองตามวิธี   ในธรรมตามท่ีปฏิบัติอยู  และไดนามวา ปรักกมะ 
เพราะกาวไปขางหนา   ไมใชแตเพียงเชื่อเทาน้ัน.  
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          พระเถระเรียกพระเวณุทัตตเถระ   ผูใหกรรมฐาน   ผูเปนกัลยาณมิตร 
วา  ตว  (ทาน).  
          บทวา   มคฺคมกฺขาหิ  ความวา  ทานจงบอกอริยมรรค.   อธิบายวา 
จงบอกกรรมฐานคือสัจจะ ๔  อันยังโลกุตรมรรคใหถึงพรอม. 
          บทวา   อฺชส  ไดแก ทางตรง  โดยเปนทางสายกลาง   เพราะไม 
จดทางอันเปนสวนสุด  ๒ อยาง. 
          บทวา   โมเนน  ไดแก ญาณ คือ มรรคปญญา. 
          บทวา   โมนิสฺส  ความวา  จักรู คือ จักแทงตลอด    ไดแกจักบรรล ุ
พระนิพพาน. 
          บทวา   คงฺคาโสโตว   สาคร   ความวา    กระแสแหงแมน้ําคงคา 
ไมเบื่อหนายไหลลงสูสาครคือสมุทร   โดยสวนเดียว  ฉันใด  พระวัลลิยเถระก็ 
ฉันนั้น    ขอกรรมฐานกะพระเถระวา   ขาพเจาประกอบเนือง ๆ  ซึ่งกรรมฐาน 
จักบรรลถุึงพระนิพพาน  ดวยมรรคญาณ  เพราะฉะนั้น    ทานจงบอกกรรมฐาน 
นั้น แกขาพเจา. 
          พระเวณุทัตตเถระ   ฟงคําขอน้ัน  แลว    ไดใหกรรมฐานแกทานพระ- 
วัลลิยเถระ.    แมทานพระวัลลิยเถระ    หม่ันประกอบเนือง ๆ   ซึง่กรรมฐาน 
ขวนขวายวิปสสนา    บรรลุพระอรหัตแลว    ตอกาลไมนานนัก.    สมดังคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                       เราละเบญจกามคุณอันนารัก  นารื่นรมยใจ  และ 
          ละทรพัยประมาณ    ๘๐  โกฎิแลว       บวชเปนบรรพชิต 
          ครั้น  บวชแลว  ไดเวนการทําความช่ัวดวยกาย ละความ 
          ประพฤติชั่วดวยวาจา    อยูแทบฝงแมน้ํา    พระพุทธเจา  
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        ผูประเสริฐสุด   ไดเสด็จมาหาเราผูอยูคนเดียว  เราไม   
        รูจักวาเปนพระพุทธเจา  เราไดทําปฏิสันถาร  ครั้นทํา 
        ปฏิสันถารแลว      จึงไดทูลถามถึงพระนามและพระ- 
        โคตรวา   ทานเปนเทวดาหรือคนธรรพ   หรือเปนทาว 
        สักกปุรนิททะ    ทานเปนใคร     หรือเปนบุตรของใคร 
        หรือเปนทาวมหาพรหมมาในท่ีนี้     ยอมสวางไสวไป 
        ทั่วทิศ   เหมือนพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น    ขาแตทานผู 
        นิรทุกข  จักรมีกําพันหน่ึงปรากฏที่เทาของทาน  ทาน 
        เปนใคร    เปนบุตรของใคร    เราจักรูจักทานอยางไร 
        ขอทานจงบอกช่ือและโคตร    บรรเทาความสงสัยของ 
        เราเถิด    พระพุทธเจาตรัสตอบวา     เราไมใชเทวดา 
        ไมใชคนธรรพ  ไมใชทาวสักกปุรินททะ      และความ 
        เปนพรหมก็หามีแกเราไม เราสูงสุดกวาพรหมเหลาน้ัน  
        ลวงวิสยัของพรหมเหลาน้ัน เราไดทําลายเครื่องผูกพัน 
        คือกามไดแลว   เผากิเลสเสียหมดส้ิน    บรรลุสัมโพธิ- 
        ญาณอันอุดมแลว.   เราไดสดับพระดารัสของพระองค  
        แลว  จงึไดกราบทูลวา ขาแตพระมหามุน ี ถาพระองค  
        เปนพระสัพพัญู พุทธเจา    ขอเชิญพระองคประทับ 
        นั่งเถิด   ขาพระองคจะขอบูชาพระองค     ขอพระองค 
        จงทําท่ีสุดทุกข  แกขาพระองคเถิด. 
                 เราไดลาดหนังเสือถวายพระศาสดาแลว พระผูม ี
        พระภาคเจาประทับนั่งเหนือหนงัเสือนั้น       ดังสีหราช 
        นั่งอยูทีซ่อกภูเขาฉะนั้น   เราขึ้นภูเขาเก็บเอาผลมะมวง  
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        ดอกรังอันสวยงาม  และแกนจันทนอันมีคามาก   เรา 
        ถือประคองของท้ังหมด     เขาไปเฝาพระผูนําของโลก 
        ถวายผลไมแดพระพุทธเจา แลวเอาดอกรังบูชา  ก็เรา 
        มีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส    มีปติอันไพบูลย    ไดเอา 
        แกนจันทนลูบไลแลว  ถวายบังคมพระศาสดาผูนําของ 
        โลก  พระนามวา สุเมธะ  ประทบัน่ังบนหนังเสือ   เมื่อ 
        จะยังเราใหราเรง     ไดทรงพยากรณกรรมของเราใน 
        ครั้งน้ันวา    ดวยการถวายผลไมกับของหอม    และ 
        ดอกไมทั้งสองอยางน้ี    ผูนี้จักรืน่รมยอยูในเทวโลก 
        ๒,๕๐๐ กัป  เขาจักเปนผูมีความดําริทางใจไมบกพรอง 
        ยังอํานาจใหเปนไป   ในกัปท่ี  ๒,๖๐๐  จักไปสูความ 
        เปนมนุษย    จกัไดเปนพระเจาจักรพรรดิ   ผูทรง 
        มหิทธฤิทธิ์ มีมหาสมุทรท้ัง ๔ เปนขอบเขต  วิสสุกรรม 
        เทพบุตร    นริมิตพระนคร  อันมีนามวา  เวภาระ จัก 
        ใหพระนครนั้นสําเร็จดวยทองลวน ๆ   ประดับประดา 
        ดวยรัตนะนานาชนิด    เขาจักทองเท่ียวไปยังกําเนิด 
        ทั้งหลาย   โดยอุบายนี้เทียว   เขาจักเปนผูถึงความสุข 
        ในทุกภพ   คือในความเปนเทวดาหรือมนษุย    เมื่อถึง 
        ภพสุดทาย   เขาจักเปนบุตรพราหมณ      จักออกบวช 
        เปนบรรพชิต   จักเปนผูถึงฝงแหงอภิญญา ไมมีอาสวะ 
        ปรินิพพาน  พระสมัพุทธเจา  ทรงพระนามวา   สุเมธะ 
        ผูนําของโลก    ครั้นตรัสดังน้ี       เมื่อเรากําลังเพงดูอยู 
        ไดเสด็จเหาะไปในอากาศ   ดวยกรรมที่ทําไวดีแลวน้ัน  
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            และดวยความต้ังเจตนาไว   เราละรางมนุษยแลว    ได 
          เขาถึงสวรรคชั้นดุสิต    จุติจากดุสิตแลว    ไปเกิดใน 
          ครรภของมารดา ในครรภที่เราอยู ไมมีความบกพรอง 
          ดวยโภคทรัพยแกเราเลย     เมื่อเรายังอยูในครรภของ 
          มารดา  ขาว  น้ํา   โภชนาหารเกิดตามความปรารถนา 
          แกมารดาของเราตามใจชอบ เราออกบวชเปนบรรพชิต 
          แตอายุ  ๕ ขวบ     เมื่อปลงผมเสร็จเราก็ไดบรรลุพระ- 
          อรหัต    เราคนหาบุรพกรรมอยู       ก็มิไดเห็นโดยกัปท่ี 
          ใกล ๆ  (แต)  เราระลึกถึงกรรมของเราไดถึง  ๓๐,๐๐๐ 
          กัป    ขาแตพระองคผูเปนบุรุษอาชาไนย   ขาพระองค  
          ขอนอบนอมแดพระองค ขาพระองคอาศัยคําสอนของ 
          พระองค      จึงไดบรรลบุทอันไมหว่ันไหว     ในกัปท่ี 
          ๓๐,๐๐๐  เราบูชาพระสัมพุทธเจาพระองคใด  ดวยการ 
          บชูาน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการบูชา 
          พระพทุธเจา.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังน้ี.   
            ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
ก็ไดกลาวคาถาเหลาน้ีแหละ   ฉะน้ีแล. 
                                  จบอรรถกถาวัลลิยเถรคาถา* 

 
* ในอปทานเรียกช่ือวา  จันทนมาลิยเถรคาถา  
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           ๕.  วีตโสกเถรคาถา   

       วาดวยคาถาของพระวีตโสกเถระ 
           [๒๘๒]  ไดยินวา  พระวีตโสกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                   ชางกัลบกเขามาหาเรา    ดวยคิดวา    จักตัดผม 
         ของเรา เราจึงรับเอากระจกจากชางกัลบกนั้นมาสองดู 
         รางกาย  รางกายของเรานี้ไดปรากฏเปนของวางเปลา 
         ความมดืคืออวิชชา     ในกายอันเปนตนเหตุแหงความ 
         มืดมน  ไดหายหมดส้ินไป  กิเลสดุจผาขี้ริ้วท้ังปวง  เรา 
         ตัดขาดแลว  บัดนี ้ ภพใหมมิไดมี. 
 
                อรรถกถาวีตโสกเถรคาถา 
           คาถาของทานพระวีตโสกเถระ  เริ่มตนวา เกเส  เม  โอลิขิสฺสนฺติ. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ?   
           แมพระเถระนี้      ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญมากมายไวในภพน้ัน   ๆ  เกิดในตระกูลพราหมณ    ในกาล 
ของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา  สิทธัตถะ   ถึงความสําเร็จในวิชา 
และศิลปศาสตรของพราหมณ  แลวละกามท้ังหลาย บวชเปนฤๅษี  อันหมูฤๅษี 
เปนอันมากแวดลอมแลว   อยูในปา   สดับขาวความบังเกิดข้ึนแหงพระพุทธเจา 
ราเริงยินดีแลว   ดําริวา    พระผูมีพระภาคพระพุทธเจาท้ังหลาย   หาโอกาสเฝา  
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ไดยาก     อุปมาเหมือนดอกมะเด่ือ     เราควรเขาเฝาในบัดนี้แหละ     ดังน้ีแลว   
แลวเดินทางไปเฝาพระศาสดาพรอมกับบริษัทหมูใหญ     เมือ่เหลือทางอีกหนึ่ง 
โยชนครึ่งจะถึงก็ลมปวยถึงความตาย  โดยสัญญา  อันสงไปแลวในพระพุทธเจา 
บังเกิดในเทวโลก    ทองเท่ียวไป  ๆ  มา  ๆ   อยูในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
เกิดเปนนองชายคนเล็กของพระเจาธรรมาโศกราช     ในที่สุดแหงปพุทธศักราช 
๒๑๘  ในพุทธุปบาทกาลน้ี.  ทานไดมีพระนามวา   วีตโสกะ. 
           วีตโสกราชกุมาร  เจริญวัยแลว    ถึงความสําเร็จในวิชาและศิลปศาสตร 
ที่พึงศึกษารวมกับขัตติยกุมารท้ังหลายแลว     (ศึกษาจนแตกฉานเชี่ยวชาญ) 
แกลวกลาในสุตตันตปฎกและในพระอภิธรรมปฎก   ทั้ง ๆ  ที่เปนคฤหัสถ  โดย 
อาศัยพระคิริทัตตเถระ    วันหน่ึงรับกระจกจากมือของชางกัลบก   ในเวลาปลง 
พระมัสสุ    มองดูพระวรกาย    เห็นอวัยวะที่มีหนังเห่ียวและผมหงอกเปนตน 
บังเกิดความสลดพระทัย   ยังจิตใหหย่ังลงในวิปสสนา  แลวยกขึ้นสูภาวนา  เปน 
พระโสดาบัน    บนอาสนะน้ันเอง    บวชในสํานักของพระคิริทัตตเถระ   แลว 
บรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก.    สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน 
อปทานวา 
                    เราเปนคนเลาเรียน   ทรงจํามนต   รูจบไตรเพท                
          ชานาญในคัมภีรทานายมหาปุริสลักษณะ   คัมภีรอิติ 
          หาสะพรอมดวยคัมภีรนิคัณฑศุาสตรและคัมภีรเกตุภ-  
          ศาสตร     ครั้งน้ันพวกศิษยมาหาเราปานดังกระแสน้ํา 
          เราไมเกียจคราน    บอกมนตแกศิษยเหลาน้ันทั้งกลาง 
          วันและกลางคืน    ในกาลน้ัน   พระสัมพุทธเจา  ทรง 
          พระนามวา สิทธัตถะ  เสด็จอุบติัขึ้นในโลก  พระองค  
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        ทรงกําจัดความมืดมิดใหพินาศแลว    ยังแสงสวางคือ   
        พระญาณใหเปนไป  ครั้งน้ัน ศิษยของเราคนหนึ่ง   ได 
        บอกแกศิษยทั้งหลายของเรา   พวกเขาไดฟงความน้ัน  
        จึงไดบอกเรา  เราคิดวา  พระสพัพัญูพุทธเจา ผูเปน 
        นายกของโลก เสด็จอุบัติขึ้นแลว   ชนยอมอนุวัตรตาม 
        พระพทุธเจาพระองคนั้น    เราไมมีลาภ  พระพุทธเจา 
        ทั้งหลาย เปนผูมีการอุบัติเลิศลอย มีจักษุ ทรงยศใหญ 
        ไฉนหนอ เราพึงเขาไปเฝาพระพุทธเจา   ผูประเสริฐสุด 
        เปนผูนําของโลก        เราถือหนังเสือผาเปลือกไมกรอง 
        และคนโทนํ้าของเราแลว    ออกจากอาศรม   เชิญชวน 
        พวกศิษยวา   ความเปนผูนําโลกหาไดยาก  เหมือนกบั 
        ดอกมะเด่ือ   กระตายในดวงจันทร    หรือเหมือนกับนํ้า 
        นมกา   ฉะนั้น    พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก 
        แมความเปนมนุษยก็หาไดยาก  และเมื่อความเปนผูนํา 
        โลก     และความเปนมนุษยทั้งสองอยางมีอยู    การได 
        ฟงธรรมก็หาไดยาก     พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นในโลก 
        พวกเราจักไดดวงตาอันเปนของพวกเรา      มาเถิดทาน 
        ทั้งหลาย  เราจักไปยงัสํานักของพระพุทธเจา    ดวยกัน 
        ทุกคน    ศิษยทุกคนแบกคนโทนํ้า     นุงหนังเสือท้ังเล็บ 
        พวกเขาเต็มไปดวยภาระ คือ  ชฎา พากันออกไปจากปา 
        ใหญในครั้งน้ัน    พวกเขามองดูประมาณชั่วแอก  แสวง 
        หาประโยชนอันสูงสุด     เดินมาเหมือนลูกชาง     เปนผู  
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                   ไมสะดุง  ประหนึ่งไกรสรสีหราช  ฉะน้ัน  เขาท้ังหลาย   
         ไมมีความสะดุง  หมดความละโมบ  มีปญญา  มีความ         
         ประพฤติสงบ   เท่ียวเสาะแสวงหาโมกขธรรม   ไดพากัน        
         เขาไปเฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด        (กอนจะถึงท่ี- 
         หมาย)  เหลือระยะทางอีกหนึ่งโยชนครึ่ง     เราเกิดเจ็บ 
         ปวยขึน้  เราระลึกถึงพระพุทธเจา    ผูประเสริฐสุดแลว 
         ตาย  ณ  ที่นั้น     ในกัปท่ี   ๙๔   แตภัทรกัปนี้    เราได 
         สัญญาใดในกาลน้ัน  ดวยการไดสัญญานั้น เราไมรูจัก 
         ทุคติเลย  นี้เปนผลแหงสัญญาในพระพุทธเจา.  เราเผา 
         กิเลสท้ังหลายแลว   ฯ ล ฯ    คําสอนของพระพุทธเจา 
         เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
           ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว   เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
ไดกลาวคาถา   ๒   คาถา   ความวา 
                   ชางกัลบกเขามาหาเรา ดวยคิดวา จักตัดผมของเรา 
         เราจึงเอากระจก  จากชางกลับนั้น   มาสองดูดูรางกาย 
         รางกายของเรามิไดปรากฏเปนของเปลา   ความมืดคือ 
         อวิชชาในกาย    อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน     ได 
         หายหมดส้ินไป    กิเลสดุจผาขี้ริ้วท้ังปวง    เราตัดขาด 
         แลว   บัดน้ีภพใหมมิไดมี  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  เกเส  เม  โอลขิิสฺลนฺติ   กปฺปโก 
อุปสงฺกมิ    ความวา    ในเวลาที่เราเปนคฤหัสถ    ในเวลาโกนหนวด  ชาง 
กัลบก   คือชางทําผม   คิดวา  จักตัด    จะแตงผมของเรา   จึงเขามาหาเรา   โดย  
เตรียมจะตัดผมเปนตน.   บทวา   ตโต    ไดแก   จากชางกัลบกนั้น.   บทวา  
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สรีร  ปจฺจเวกฺขิสฺส   ความวา  พิจารณารางกายที่ชราครอบงําแลว   ดวยตน   
เองวา  รางกายของเราถูกชราครอบงําแลวหนอ   ดงัน้ี   ดวยมุข  คือการดูนิมิต 
บนใบหนา    ที่มีผมหงอกและหนังเห่ียวยนเปนตน   ในกระจก   ไดทั่วท้ังราง. 
         ก็เม่ือพิจารณาอยูอยางนี้     รางกายของเราก็ปรากฏเปนของวางเปลา 
คือรางกายของเราไดปรากฏ    คือเห็นชัดวาเปนของวางเปลา   จากสภาพตาง  ๆ 
มีสภาพที่เที่ยง   ยั่งยืนและเปนสุข   เปนตน.   เพราะเหตุไร  ?   เพราะความมืด 
คืออวิชชาในกาย อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน ไดหายหมดสิ้นไป อธิบายวา 
คนทั้งหลาย    ที่อยูในอํานาจของความมืด  ในกายของตน  ดวยความมืดกลาว 
คือ  อโยนิโสมนสิการใด    เมื่อไมเห็นสภาพมีสภาพที่ไมงามเปนตน    แมมีอยู 
ยอมถือเอาอาการวาเปนของงามเปนอันไมมีอยู      ความมืดคืออวิชชา   ในกาย 
อันเปนตนเหตุแหงความมืดมน    คือเปนที่ต้ังแหงการกระทําความมืดนั้น  ได 
หายหมดส้ินไป   ดวยแสงสวางแหงญาณ   กลาวคือ   โยนิโสมนสิการ  ตอจาก 
นั้น    กิเลสดจุผาข้ีริ้วทั้งปวง    เราก็ตัดไดขาด    คือกิเลสทั้งหลายอันไดนามวา 
โจฬา  เพราะเปนดุจพวกโจร   โดยการเขาไปตัดภัณฑะคือกุศล  หรือเปนดุจ 
ผาข้ีริ้ว  เพราะความเปนทอนผาเกา  ๆ   ที่เขาทิ้งแลวในกองขยะเปนตน    โดย 
เปนเศษผาท่ีติดลูกไฟ  (หรือ)  โดยเปนผาที่คนดีไมตองการ  เพราะความเปน 
ของอันอิสรชน    คือคนเจริญรังเกียจ    อันเราตัดขาดแลว     ก็เพราะความท่ี 
กิเลสเพียงดังผาข้ีริ้วเหลานั้น      เปนของอันเราเพิกถอนไดแลว   ดวยมรรคอัน 
เลิศ  นั่นแล   บัดนี้ภพใหมจึงมิไดมี   ไดแกการจะไปเกิดในภพใหม  ไมมีอีก 
ตอไป.     
                                  จบอรรถกถาวีตโสกเถรคาถา  
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                   ๖.  ปุณณมาสเถรคาถา 
        วาดวยคาถาของพระปุณณมาสเถระ 
            [๒๘๓]  ไดยินวา  พระปุณณมาสเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                           เราละนวิรณ   ๕  เพ่ือบรรลุความเกษมจากโยคะ 
          แลวถือเอาแวนธรรม     คือญาณทัสสนะของตน   สองดู 
          รางกายนี้ทั่วท้ังหมด  ทั้งภายในภายนอกรางกาย    ของ 
          เรานี้  ปรากฏเปนของวางเปลา ทั้งภายในและภายนอก. 
 
            อรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา 
            คาถาของพระปุณณมาสเถระ  เริ่มตนวา  ปฺจ   นีวรเณ   หิตฺวา. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้   กเ็ปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกดิในเรือนแหงตระกูล   ในกาลของพระ- 
ผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   ติสสะ   บรรลุนิติภาวะแลว    วันหน่ึง  เมื่อ 
พระศาสดา  ประทับอยูในปา  คลองบังสุกุลจีวรไวที่กิ่งไม    แลวเสด็จเขาไปสู 
พระคันธกุฎี    เขาถือธนู    เขาไปสูชัฏปา   เห็นผาบังสุกุลจีวรของพระศาสดา 
แลวมีใจเลื่อมใส  วางธนูแลวระลึกถึงพระพุทธคุณไหวผาบังสุกุล. 
            ดวยบุญกรรมนั้น       เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
บังเกิดในตระกูลกุฎมพี   ในพระนครสาวัตถี  ในพุทธุปบาทกาลน้ี.   ไดยินวา  
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ในวันที่เขาเกิด    ภาชนะทุกอยางในเรือนน้ัน     ไดเต็มบริบูรณไปดวยถั่วเขียว 
อันสําเร็จไปดวยทองและรัตนะทั้งหลาย    เขาเจริญวัยแลว  มคีรอบครัว   เม่ือ 
บุตรคนท่ีหน่ึงเกิดแลว     สละฆราวาสวิสัย    บวชอยูในอาวาสใกลบาน   เพียร 
พยายามอยู   ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว. สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน 
อปทานวา                                                                 
                  พระผูมีพระภาคเจาผูสยัมภู   ทรงเปนบุคคลผูเลิศ 
         พระนามวา ติสสะ ไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว   พระพิชิตมาร 
         ทรงวางบังสุกุลจีวรไวแลว    เสด็จเขาสูพระวิหาร   เรา 
         สะพายธนูที่มีสายและกระบอกนํ้า ถือดาบเขาปาใหญ 
         ครั้งน้ัน   เราไดเห็นบังสุกุลจีวร  ซึ่งแขวนอยูบนยอดไม 
         ในปาน้ัน   จึงวางธนูลง ณ ที่นั้นเอง  ประนมกรอัญชลี 
         เหนือเศียรเกลา   เรามีจิตเลื่อมใส   มีใจโสมนัส   และ 
         มีปติเปนอันมาก   ระลึกถึงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
         แลวไดไหวบังสุกุลจีวร      ในกปัท่ี   ๙๒  แตภัทรกัปน้ี 
         เราไดไหวบังสุกุลจวีรใด    ดวยการไหวบังสุกุลจีวรนั้น  
         เราไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการไหว    (บังสุกุล 
         จีวร).   เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯ ล ฯ  คําสอนของ 
         พระพุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
           ก็พระเถระ    เปนผูมีอภิญญา  ๖  แลว     เขาไปสูพระนครสาวัตถี 
ถวายบังคมพระศาสดาแลว     อยูในปาชา    ก็เม่ือทานไปไดไมนานนัก    บุตร 
ของทานก็ไดทํากาละ    มารดาของทารกสดับขาววา  พระเถระมาแลว  มีความ 
ประสงคจะยังพระเถระใหสึกดวยคิดวา  พระราชาอยาริบสมบัติของเราผูหาบุตร 
มิไดนี้ไปเลย ไปสูสํานักของพระเถระดวยบริวารเปนอันมาก  ทําการปฏิสันถาร  
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แลว   เริ่มจะประเลาประโลม.   พระเถระยืนอยูในอากาศ   เพ่ือจะใหนางรูความ 
ที่ตนเปนผูปราศจากราคะแลว  เมื่อจะแสดงธรรมแกนาง ดวยมุขคือการประกาศ 
ขอปฏิบัติ   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                  เราละนิวรณ   ๕   เพ่ือบรรลุความเกษมจากโยคะ 
         แลวถือเอาแวนธรรม  คือญาณทัสสนะของตน   สองดู 
         รางกายน้ีทั่วท้ังหมด  ทั้งภายใน   ภายนอก    รางกาย 
         ของเราน้ี  ปรากฏเปนของวางเปลาท้ังภายในและภาย- 
         นอก  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฺจ  นิวรเณ  หิตฺวา  ความวา  ละ 
คือ  กําจัด  นวิรณ  ๕ มีกามฉันทะเปนตน   ดวยการบรรลุฌาน. 
           บทวา    โยคกฺเขมสฺส  ปตฺติยา  ความวา   เพ่ือบรรลุพระนิพพาน 
อันเปนแดนเกษมจากโยคะท้ังหลาย ๔  มีกามโยคะเปนตน  คือ อันโยคะเหลาน้ัน 
ไมเขาไปประทุษรายแลว. 
           บทวา    ธมฺมาทาส    ไดแก   แวนอันเปนองคธรรม.    อธิบายวา 
กระจก   ยอมสองใหเห็นคุณและโทษในรูปกายของผูมองดูอยูฉันใด  แวนธรรม 
กลาวคือวิปสสนาก็ฉันนั้น    ชื่อวาเปนญาณทัสสนะ    เพราะเปนเหตุใหรูความ 
แตกตางแหงสามัญญลักษณะของธรรมท้ังหลาย   ยอมสองใหเห็นคุณในกาย 
ที่ชื่อวาโดยแตกตางกัน        เพราะแจกแจงสังกิเลสธรรมอยางแจมแจง    และยัง 
การละสังกิเลสธรรมน้ันใหสําเร็จ  สําหรับทานท่ีพิจารณาเห็นอยู    ดวยเหตุนั้น 
พระเถระจึงกลาววา                                 
            ธมฺมาทาส  คเหตฺวาน          าณทสฺสนมตฺตโน 
          ปจฺจเวกฺขึ    อิม   กาย         สพฺพ  สนฺตรพาหิร  
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                    ถือเอาแวนธรรม    คือ    ญาณทัสสนะของตน 
          สองดูรางกายน้ีทั่วท้ังหมด  ทั้งภายในภายนอก. 
            คือ   ถือเอาแวนธรรม     แลวพิจารณาโดยเฉพาะวา    ไมเที่ยงบาง 
เปนทุกขบาง  เปนอนัตตาบาง  เห็นรางกา   คือ  อัตภาพของเราน้ี    อันเปน 
ที่ประชุมแหงธรรม ชื่อวาทั้งภายในภายนอก  เพราะความเปนอายตนะที่เปนไป 
ในภายในและภายนอก  ทั้งหมดคือไมมีสวนเหลือ  ดวยญาณจักษุ    ก็เราผูเห็น 
อยูอยางนี้    ทั้งภายในและภายนอก   ไดแก   รางกายคืออัตภาพ   กลาวคือขันธ-  
ปญจกะ  ที่เวนสาระมีความเที่ยงเปนตน    จึงชื่อวาเปนของวางเปลา   เราไดเห็น 
แลวตามความเปนจริงดวยญาณจักษุ.  
            แทจริง ขันธปญจกะแมทั้งส้ิน ทานเรียกวากาย ดังในประโยคมีอาทิวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  กายน้ี   เปนที่มาประชุมของคนเขลา ผูอันอวิชชาครอบงํา 
แลว   ประกอบแลวดวยตัณหาอยางนี้. 
            ก็พระเถระเม่ือจะแสดงความที่ตนเปนผูมีกิจอันกระทําสําเร็จแลววา 
ขันธปญจกะใดแลอันเราพึงเห็นในกายน้ี   ขันธปญจกะน้ันอันเราเห็นแลว  ไมมี 
สวนใดๆ ของขันธปญจกะน้ันที่เราจะตองเห็นอีก ดังน้ี  พยากรณพระอรหัตผล 
แลว   ดวยบทวา  อทิสฺสถ   นี.้ 
            พระเถระแสดงธรรมแกหญิงผูเปนภรรยาเกาดวยคาถาเหลาน้ี   อยางนี้- 
แลว   ยังนางใหต้ังอยูในสรณคมนและศีลทั้งหลายแลวสงไป.  
                                จบอรรถกถาปุณณมาสเถรคาถา  
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                           ๗.  นันทกเถรคาถา   

          วาดวยคาถาของพระนนัทกเถระ 
            [๒๘๔]  ไดยินวา  พระนันทกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    โคอาชาไนยท่ีดี     ถึงพลาดแลวก็ต้ังตัวได    ได 
          ความสังเวชอยางย่ิงแลว  ไมยนยอ   นําภาระตอไปได 
          ฉันใด    ทานท้ังหลายจงทรงจําขาพเจาไววา  เปนอา- 
          ชาไนยผูสมบูรณดวยทัศนะ  เปนสาวกของพระสัมมา- 
          สมัพุทธเจา  เปนบุตรผูเกิดแตอุระแหงพระพุทธเจา. 
 
                อรรถาถกานันทกเถรคาถา 
            คาถาของทานพระนันทกเถระ เริ่มตนวา   ยถาป  ภทฺโท  อาชฺโ. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ กระทําบุญไวในภพน้ัน  ๆ บังเกิดในปจจันตประเทศ   ในกาลของ 
พระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา สิขี บรรลุนิติภาวะแลว  เปนนายพรานปา 
เที่ยวไป  วันหน่ึง เห็นที่สําหรับจงกรมของพระศาสดา แลวมีจิตเลื่อมใส เกลีย่- 
ทราย   (ใหเสมอ). 
            ดวยบุญกรรมนั้น      เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
บังเกิดในตระกูลแหงคฤหบดี ในจัมปานคร  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   คนทั้งหลาย  
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ต้ังชื่อเขาวา  นันทกะ. สวนพ่ีชายของเขาชื่อวา ภรตะ ประวิติตอนตนของเขา 
จักแจมแจงในเรื่องตอไป     แมเขาท้ังสองบรรลุนติิภาวะแลว     ฟงขาววาทาน- 
พระโสณโกฬิวิสะบวชแลว   พูดกันวา  แมข้ึนชื่อวา พระโสณะเปนสุขุมาลชาติ 
เห็นปานน้ัน    ก็ยังบวช   เราทั้งสองจะมัวลังเลอยูใย ?  ดังน้ี   บวชแลว  บรรดา 
พระเถระสองพ่ีนองน้ัน   พระภรตเถระ เจริญวิปสสนาแลวไดเปนผูมีอภิญญา ๖ 
ตอกาลไมนานนัก. 
          สวนพระนันทกเถระ  ไมอาจจะยังวิปสสนาใหกาวสูงข้ึนไดกอนเพราะ 
เหตุที่กิเลสทั้งหลายมีกําลัง ไดแกกระทํากรรมในวิปสสนาอยางเดียว ลําดับนั้น  
พระภรตเถระ    รูอาสยกิเลสของพระนันทกเถระผูนองชายประสงคจะเปนท่ีพ่ึง 
พํานัก จึงใหพระนันทกเถระเปนปจฉาสมณะ (พระติดตาม) ออกจากวิหารแลว 
นั่งท่ีใกลทาง   บอกวิปสสนากถาแลว. 
           ก็โดยสมัยนั้น      เม่ือพวกกองเกวียนเดินทางไป   วัวที่เขาเทียมเกวียน 
ตัวหนึ่ง   ไมสามารถจะยกเกวียนข้ึนในที่  ๆ  เปนหลมไดลมลง.    ลําดับนั้น 
นายกองเกวียนจึงปลดมันออกจากเกวียน แลวใหหญาและนํ้าดื่ม   ใหพักเหนื่อย  
แลวเทียมที่แอกอีก   ลําดับนั้น     โคพักหายเหนื่อยแลว   พอมีกาํลัง  ก็ยกเกวียน 
นั้นข้ึนจากท่ีหลมใหต้ังอยูในทางได.    
           ลําดับนั้น   พระภรตเถระ จึงแสดงโคนั้นเปนตัวอยางแกพระนันทกะวา 
ดูกอนอาวุโสนันทกะ    เธอเห็นการกระทําของโคนี้หรือไม    เม่ือพระนันทกะ 
ตอบวา เห็นขอรับ จึงกลาววา เธอจงใครครวญความขอน้ีใหจงดี  พระนันทก- 
เถระ  กระทําโคนั้นแหละใหเปนอารมณวา  โคนี้พักเหนื่อยแลว    ยอมยกของ 
หนักออกจากท่ีซึ่งเปนหลมได  ฉันใด แมเราก็พึงยกตนออกจากหลมคือสงสาร 
ฉันนั้น ดังน้ีแลว  การทํากรรมในวิปสสนา บรรลพุระอรหัตตอกาลไมนานนัก. 
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา     
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                  เมื่อกอนเราเปนพรานเน้ือ     เราเท่ียวหาเนื้อสมัน 
         อยูในอรัญราวปา   ไดพบท่ีจงกรม    เรามีจิตเล่ือมใส 
         มีใจโสมนัส กอบเอาทรายใสพกมาโรยลง ในที่จงกรม  
         ของพระสุคตเจาผูมีสิริ      ในกปัท่ี  ๓๑  แตภัทรกัปน้ี 
         เราไดโรยทราย (ในที่จงกรม) ดวยกรรมนั้น เราไมรูจัก 
         ทุคติเลย นี้เปนผลแหงทราย. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว 
         ฯ ล ฯ คําสอนของพระพุทธเจา   เรากระทําสําเร็จแลว 
           ดังน้ี. 
           ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว     เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
ในสํานักของพระภรตเถระผูเปนพ่ีชายของตน    ไดกลาวคาถา ๒ คาถา ความวา 
                    โคอาชาไนยท่ีดี    ถึงพลาดแลวก็ต้ังตัวได  ได 
         ความสงัเวชอยางย่ิงแลว   ไมยนยอ  นําภาระตอไปได 
         ฉันใด     ทานท้ังหลายจงทรงจําขาพเจาไววา      เปน 
         อาชาไนย  ผูสมบูรณดวยทัศนะ    เปนสาวกของพระ- 
         สัมมาสัมพุพธเจา เปนบุตรผูเกิดแตอุระแหงพระพุทธ- 
         เจา   ดงัน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ภยิฺโย  ลทฺธาน  สเวค  อทีโน   วหเต 
ธุร  ความวา  ไดความสลดใจวา  การไมนําภาระอันมาถึง  (เฉพาะ) นี้ไปน้ัน 
เปนสิ่งไมเหมาะสําหรับเราผูมีกําลังและความเพียรโดยชาติเลย ดังน้ีแลว  เปนผู 
ไมยนยอ คือ มีใจไมทอถอย  ไดแก มจิีตไมหอเห่ียว.  อีกอยางหนึ่ง ปาฐะวา 
อลีโน  (ก็มี). ความก็อันนั้นแหละ คือ นําไป ไดแก  เข็นไปซ่ึงธุระคือภาระ 
ของตนโดยยิ่ง  คือ  ยิ่งกวาประมาณไดบอย  ๆ.  บทที่เหลือมีนัยดังกลาวไวใน 
อรรถกถาแหงรมณียวิหาริเถรคาถา  หนหลังแลวท้ังนั้น. 
                                  จบอรรถกถานันทกเถรคาถา  
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               ๘. ภรตเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระภรตเถระ 
           [๒๘๕]  ไดยินวา   พระภรตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                 มาเถิดนันทกะ  เราจงพากันไปยังสํานักของพระ 
        อุปชฌายะเถิด เราจักบันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตร 
        ของพระพุทธเจา    ผูประเสริฐ    พระผูมีพระภาคเจาผู 
        ผูเปนมนุี  มีความเอน็ดูเรา             ทรงใหบรรพชาเพ่ือ 
        ประโยชนอันใด    ประโยชนอันนั้น     เรากไ็ดบรรลุแลว 
        ความสิน้ไปแหงสังโยชนทั้งปวง    เราก็ไดบรรลุแลว.  
 
                  อรรถกถาภรตเถรคาถา 
          คาถาของทานพระภรตเถระ   เริ่มตนวา   เอหิ   นนฺทก   คจฺฉาม. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
          ไดยินมาวา  พระเถระนี้    เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกาลของพระผู 
มีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา   อโนมทัสสี   บรรลุนิติภาวะแลว   วันหน่ึง 
ถือเอาคูแหงรองเทา    นาพึงใจและนาดู    มีสัมผัสที่ออนนุม    สวมใสสบาย 
เดินทางไป   เห็นพระศาสดากําลังทรงจงกรมอยู   มีใจเลื่อมใส  นอมเอารองเทา 
เขาไปถวาย   กราบทูลวา   ขอพระผูมีพระภาคเจา    จงทรงสวมรองเทา  อันจะ  
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พึงเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูล   เพ่ือความสุข      แกขาพระองคตลอดกาลนาน.   
พระผูมีพระภาคเจา   ทรงสวมรองเทา   เพ่ือจะทรงอนุเคราะหเขา. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกดิ 
ในตระกูลแหงคฤหบดี    ในจัมปานคร    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดมีนามวา 
ภรตะ.   เขาบรรลุนิติภาวะแลว   ฟงความท่ีพระโสณเถระบวชแลว   เกิดความ 
สลดใจวา  แมข้ึนชื่อวา  พระโสณเถระก็ยังบวช  ดงัน้ี   แลวออกบวช  กระทํา 
บุรพกิจเสร็จแลว     กระทํากรรมในวิปสสนา   ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖  ตอกาล 
ไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว  ในอปทานวา 
                   พระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา   อโนมทัสส ี
         เชษฐบรุุษของโลก   ประเสริฐกวานรชน    มพีระจักษ ุ
         เสด็จออกจากท่ีประทับสําราญกลางวันแลว เสด็จขึ้น 
         ถนน  เราสวมรองเทาท่ีทําอยางดีออกเดินทางไป ณ ที่ 
         นั้น    เราไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา  งามนาดูนาชม 
         เสด็จดําเนินดวยพระบาทเปลา    เรายังจิตของตนให 
         เลื่อมใส   ถอดรองเทาออกวางไวแทบพระบาท    แลว 
         กราบทลูวา ขาแตพระสุคตผูเปนมหาวีรบรุษุ เปนใหญ 
         เปนผูนําชั้นพิเศษ       ขอเชิญพระองคทรงสวมรองเทา 
         เถิด    ขาพระองคจักไดผลจากรองเทาคูนี้    ขอความ 
         ตองการของขาพระองคจงสําเร็จเถิด  พระผูมีพระภาค    
         เจาทรงพระนามวา   อโนมทัสส ี     เชษฐบุรษุของโลก 
         ประเสริฐกวานรชน     ทรงสวมรองเทาแลว      ไดตรัส 
         พระดํารัสนี้วา   ผูใดเลื่อมใสถวายคูแหงรองเทาแกเรา 
         ดวยมอืท้ังสองของตน    เราจักพยากรณผูนั้น   ทานท้ัง  
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        หลายจงฟงเรากลาว    เทวดาทุก ๆ  องคไดทราบพระ 
        พุทธดํารัสแลว    มาประชุมกัน    ตางก็มีจิตปติ   ดีใจ 
        เกิดความโสมนัส  ประนมกรอัญชลี  พระผูมพีระภาค 
        เจาไดตรัสวา  เพราะการถวายรองเทาน้ีแล ผูนี้จักเปน 
        ผูถึงความสุข  จักเสวยราชสมบติัในเทวโลก  ๕๕ ครั้ง  
        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราช  ๑,๐๐๐ ครั้ง  และจัก 
        ไดเปนพระเจาประเทศราช   อันไพบูลย     โดยคณนา 
        นับมิได  ในกัปซ่ึงนับไมถวน     แตภัทรกัปนี้      สกุล- 
        โอกากราช จักสมภพพระศาสดา มีพระนามวา  โคดม 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก        ผูนีจ้ักเปนทายาทในธรรม 
        ของพระศาสดาพระองคนั้น       เปนโอรสอันธรรมเนร- 
        มิต     จกักําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว       จักเปนผูไมม ี
        อาสวะ ปรินิพพาน   ผูนี้เกิดในเทวโลก   หรือในมนุษย- 
        โลก  จกัเปนผูมีปญญา   จักไดยานอันเปรียบดวยยาน 
        ของเทวดา   ปราสาท   วอ   ชาง   ที่ประดับประดาแลว 
        และรถที่เทียมแลวดวยมาอาชาไนย    ยอมเกดิปรากฏ 
        แกเราทุกเมื่อ   แมเมือ่เราออกบวช    ก็ไดออกบวชดวย 
        รถ  ไดบรรลุพระอรหัต   เมื่อกําลังปลงผม    นี้เปนลาภ 
        ของเรา  เราไดดีแลว   คือ    การคาขายเราไดประกอบ  
        ถูกทางแลว  เราถวายรองเทาคูหน่ึง   จึงไดบรรลุบทอัน 
        ไมหว่ันไหว  ในกัปอันประมาณมไิด        นบัแตภัทรกัป 
        นี ้  เราไดถวายรองเทาใด      ดวยการถวายรองเทาน้ัน  
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           เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายรองเทา. 
         เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ฯลฯ    คําสอนของพระ- 
         พุทธเจาเรากระทําสําเร็จแลว   ดงัน้ี.     
           ก็พระเถระผูมีอภิญญา   ๖   แลว    เมื่อพระนันทกเถระผูเปนนองชาย 
ของตน    กระทําการพยากรณพระอรหัตผล    โดยนัยดังกลาวแลวในหนหลงั 
เมื่อจะบอกถึงความปริวิตก    อันเกิดข้ึนแลว   แกพระนันทกเถระวา    บัดนี้แม 
พระนันทกะ     ก็เปนพระอรหัตแลว   เอาเถิด  เราแมทั้งสองไปสูสํานักของพระ 
ศาสดาแลว      จักกราบทลูความท่ีเราท้ังสองเปนผูมีพรหมจรรยอันอยูจบแลว 
ดังน้ี   ไดกลาวคาถา   ๒   คาถา   ความวา    
                   มาเถิดนันทกะ  เราจงพากันไปยังสํานักของพระ 
         อุปชฌายเถิด  เราจักบันลือสีหนาท  เฉพาะพระพักตร  
         ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ        พระผูมีพระภาคเจาผู 
         เปนมนุีมีความเอ็นดูเรา  ทรงใหบรรพชาเพื่อประโยชน 
         อันใด   ประโยชนอนันั้นเราก็ไดบรรลุแลว     ความสิ้น 
         ไปแหงสังโยชนทั้งปวง  เราก็ไดบรรลุแลว   ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นนฺทก  เปนอาลปนะ  (คําเรียกรอง). 
บทวา เอหิ เปนคําเรียกใหพระนันทกเถระมายังสํานักของตน.  บทวา คจฺฉาม 
เปนคําชวนใหพระนันทกเถระ  กระทํากิจท่ีควรทํารวมกับตน. 
           บทวา   อุปชฺฌายสฺส    หมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา   อธิบายวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา   สมควรเรียกขานวาเปนพระอุปชฌายโดยพิเศษ   เพราะ 
ทรงเขาไปเพงโทษนอยและโทษใหญ    ของสัตวโลกพรอมท้ังเทวโลก  โดยทรง 
ตรวจดูอัธยาศัย    อนุสัย   และจริตเปนตน  ของสัตวทั้งหลายตามความเปนจริง 
ดวยพระสมันตจักษุ   และดวยพุทธจักษุ    เพ่ือจะแสดงถึงประโยชนของการไป  
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พระเถระจึงกลาววา  สีหนาท  นทิสฺสาม  พุทฺธเสฏสฺส   สมมฺุขา  เรา   
จะบันลือสีหนาท    เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา    ผูประเสริฐ    ดังน้ี. 
อธิบายวา   เราจักบันลืออรรถพจนอันชื่อวา   สีหนาท    เพราะเปนการบันลือ 
อยางไมเกรงขาม    โดยการประมวลมาซ่ึงคุณพิเศษตามความเปนจริงตอหนา 
คือเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจา     คือพระสัมมาสัมพุทธเจา    ผูชื่อวา 
ประเสริฐที่สุด   เพราะความเปนผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง   นั้นแล  หรือประเสริฐ 
สุดกวาทานผูรูทั้งหลาย  มีสาวกของพระพุทธเจาเปนตน. 
          ก็พระเถระเม่ือจะแสดงความเปนผูประสงคจะบันลือสีหนาท    จึง 
กลาวคาถามีอาทิวา   ยาย   ดังน้ี. 
          พึงทราบวินิจฉัยในคาถาที่สองดังตอไปนี้    บทวา   ยาย  ความวา 
เพ่ือประโยชนอันใด   อธิบายวา  เพ่ือขอปฏิบัติอันสมควรแกประโยชนอันใด. 
บทวา  โน   เทากับ   อมฺหาก   แปลวา  แกเราทั้งหลาย.  บทวา  อนุกมฺปาย 
ความวา  พระผูมีพระภาคเจา.    ยังเราแมทั้งสองใหบรรพชา  คือใหบวช  ดวย 
ทรงอนุเคราะห.  บทวา  มุนี  ไดแก  พระผูมีพระภาคเจา.   บทวา  โส   โน 
อตฺโถ  อนุปฺปตฺโต  มีอธิบายวา   ประโยชนนั้น  ไดแกพระอรหัตผล  อัน 
เปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง    อันเราท้ังหลาย   คือเราท้ังสอง  ถึงแลวโดย 
ลําดับ   คือบรรลุแลว. 
                                   จบอรรถกถาภรตเถรคาถา  
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            ๙.  ภารทวาชเถรคาถา   

      วาดวยคาถาของพระภารทวาชเถระ 
           [๒๘๖]   ไดยินวา  พระภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    ธีรชนผูมีปญญา  ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว 
         ชื่อวาผูชนะสงครามยอมบันลือสีหนาท  ดังราชสีหใน 
         ถํ้าภูเขา  ฉะนั้น  เราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดา 
         แลว   พระธรรมกบัพระสงฆ    เราไดบูชาแลว     และ 
         เราปลาบปลื้มใจ      เพราะเห็นบุตรหมดอาสวะกิเลส 
         แลว. 
 

              อรรถกถาภารทวาชเถรคาถา 
          คาถาของทานพระภารทวาชเถระ  เริ่มตนวา นทนฺติ เอว สปฺปฺา. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไ ร ? 
          แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกดิในเรือนแหงตระกูล  ในกัปที่  ๓๑ แต  
ภัทรกัปนี้      บรรลุนิติภาวะแลว     วันหน่ึงเห็นพระปจเจกพุทธเจา    นามวา 
สุมนะ เที่ยวบิณฑบาต  มีใจเลื่อมใส  ไดถวายผลวัลลิการะ  อันสุกงอม. 
          ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกดิ 
ในตระกูลพราหมณ  กรงุราชคฤห  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   มีชื่อตามโคตรปรากฏ  
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วา  ภารทวาชะ.  เขาเจริญวัยแลว   อยูครองเรือนไดบุตรคนหน่ึง   เขาไดต้ัง  
ชื่อบุตรวา    กัณหทินนะ    ในเวลาท่ีกัณหทินนกุมาร    บรรลุนติิภาวะแลว 
เขาสงเธอไปยังกรุงตักกศิลา    ดวยส่ังวา   ลกูเอย   เจาจงไปศึกษาศิลปวิทยาใน 
สํานักของอาจารยชื่อโนน   แลวจงกลับมา.   กัณหทินนพราหมณ   เดินทางไป 
ในระหวางทาง   ไดพระมหาเถระรูปหน่ึง   ซึ่งเปนสาวกของพระศาสดา  เปน 
กัลยาณมิตร    ฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระแลว     ไดเปนผูมีศรัทธาจิต  
บวชแลว   กระทําบุรพกิจเสร็จแลว   กระทํากรรมในวิปสสนา  บรรลุพระอรหัต 
ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   ครั้งน้ัน    พระสัมพุทธะนามวา " สมุนะ "  อยูใน 
         พระนครตักกรา  เราไดถือเอาผลวัลลิการะ  นอมถวาย 
         แดพระสยัมภู  ในกัปท่ี  ๓๑ แตภัทรกัปนี้    เราไดถวาย 
         ผลไมใด  ในกาลนั้น      ดวยการถวายผลไมนั้น  เราไม 
         รูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.     เราเผา 
         กิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ   คําสอนของพระพุทธเจา   เรา 
         กระทําสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
           ครั้งน้ัน    ภารทวาชพราหมณ    ผูเปนบิดาของพระกัณหทินนเถระ 
เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา   ผูประทับอยูในพระเวฬุวันมหาวิหาร   ฟงธรรม 
แลวบวช   การทําใหแจงซึ่งพระอรหัต    ตอกาลไมนานนัก.  ลาํดับนั้น    พระ- 
กัณหทินนเถระผูเปนบุตรมาสูพระนครราชคฤห  เพ่ือถวายบังคมพระศาสดา เห็น 
พระภารทวาชะผูเปนบิดา   นั่งอยูแลวในสํานักของพระศาสดา   เปนผูมีจิตยินดี 
แลว  เมื่อจะทดลองวา  แมบิดาของเราก็บวชแลว  กิจแหงบรรพชาอันพระเถระ 
ผูเปนบิดา    ใหถึงท่ีสุดแลวหรือยังหนอ  ดังนี้     ก็รูความท่ีพระเถระเปนพระ 
ขีณาสพแลว   ประสงคจะใหพระเถระผูบิดาบันลือสีหนาท  จึงถามวา  เปนการ  
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ดีแลวแล   ทีท่านบวชได           แตกิจแหงบรรพชา   อันทานใหถึงท่ีสุดแลวหรือ   
พระภารทวาชเถระเมื่อจะแสดงการบรรลุพระอรหัต      แกพระเถระผูเปนบุตร 
จึงกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                    ธีรชนผูมีปญญา   ชนะมารพรอมทัง้พาหนะแลว 
        ชื่อวาผูชนะสงความ    ยอมบันลือสีหนาท    ดังราชสีห  
        ในถํ้าภูเขา ฉะนั้น เราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดา 
        แลว  พระธรรมกับพระสงฆ    เราไดบูชาแลว    และเรา 
        ปลาบปลื้มใจ         เพราะเห็นบตุรหมดอาสวกิเลสแลว 
          ดังน้ี.   
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นทนฺติ    ความวา  บันลือ  คือแผดเสียง 
บันลืออยางไมเกรงขาม  ดวยสามารถแหงการประมวลมาซึ่งคุณพิเศษตามความ 
เปนจริง. 
          บทวา   เอว  เปนบทแสดงอาการของขอความที่จะพึงกลาวในบัดนี้. 
          บทวา   สปฺปฺา   ความวา   ถงึความไพบูลยดวยปญญาทั้งปวง 
เพราะไดบรรลุปญญาคือมรรคอันเลิศ  จึงชื่อวาบรรลุถึงซ่ึงปญญาทุกประการ. 
          บทวา   วีรา ความวา ชื่อวา มีความเพียร เพราะสมบูรณดวยความเพียร 
คือ  สัมมัปปธาน ๔ อยาง.  เชื่อมความวา  เพราะเหตุนั้นแล   ผูมีปญญาชนะ 
กิเลสมาร  อภิสังขารมาร  และเทวบุตรมาร  พรอมท้ังพาหนะ  ดวยการทําลาย  
ธรรมอันเปนฝายสังกิเลสไดโดยไมเหลือ    ชื่อวาเปนผูชนะสงครามแลว    โดย  
ประการทั้งปวง  ยอมบันลือสีหนาท.  
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         พระเถระครั้นแสดงสีหนาท  ดวยการชนะกิเลสที่จะพึงชนะอยางนี้แลว 
บัดนี้    เพ่ือจะแสดงสีหนาทนั้น     โดยการแสดงความยินดีตอส่ิงท่ีควรยินดี  และ 
โดยความสําเร็จเปนพระอรหันตตามท่ีตนปรารถนา   จึงไดกลาวคาถาที่  ๒  วา 
สตฺถา  จ  ปรจิิณฺโณ  เม  และเราไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สตฺถา  จ  ปริจณิฺโณ  เม ความวา 
พระสัมมาสัมพุทธเจา     ผูเปนศาสดาของเรา    อันเราคุนเคยแลว   คือ  เขาไป 
ใกลชิดแลว  โดยการกระทําตามพระโอวาทานุสาสนี  ตามท่ีพระองคทรงสั่งสอน 
แลว.  อธิบายวา   ไมใชบรรลุคุณพิเศษ   เพราะเหตุแหงธรรม. 
         บทวา   ธมฺโม  สงฺโฆ  จ  ปูชิโต  ความวา  โลกุตรธรรมแมทั้ง ๙ 
อันเราบูชาแลว  นอบนบแลว  ดวยการบรรลุซึ่งมรรค  อันมาแลวตามขอปฏิบัติ 
และพระอริยสงฆ    อันเราบูชาแลว    นับถือแลว    ดวยการถึงความเปนผูเสมอ 
โดยศีลและทิฏฐิ. 
         บทวา   อหฺจ   วิตฺโต   สุมโน   ปุตฺต   ทิสฺวา  อนาสว  ความวา 
แมเราก็ปลาบปลื้ม   คือยินดีแลว    ดวยปติที่ปราศจากอามิส   เพราะเห็น   คือ 
เพราะเหตุที่ประสบวา   บุตรของเราหาอาสวะมิได   คือมีอาสวะสิ้นแลว    โดย 
ประการทั้งปวง.    อธิบายวา   เพราะเหตุนั้นแล.  เราจึงดีใจดวยความโสมนัส 
อันปราศจากอามิส. 
                                  จบอรรถกถาภารทวาชเถรคาถา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 144 

                                           ๑๐.  กัณหทินนเถรคาถา   

                             วาดวยคาถาของพระกัณหทินนเถระ 
           [๒๘๗]  ไดยินวา  พระกัณหทินนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      สัปบรุุษเราเขาไปหาแลว     ธรรมทั้งหลายเราฟง 
         อยูเปนประจํา     ครัน้ฟงธรรมแลว   จักดําเนินไปสูทาง 
         อันหยัง่ลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติ กําจัดความกําหนัด 
         ยินดีในภพไดแลว   ความกําหนัดยินดีในภพ  ยอมไมม ี
         แกเราอีก  ไมไดมแีลวในอดีต    จักไมมีในอนาคต    ถึง 
         แมเด๋ียวนี้ก็ไมมีแกเราเลย. 
                                          จบวรรคท่ี   ๓ 
 
                       อรรถกถากัณหทินนเถรคาถา 
           คาถาของทานพระกัณหทินนเถระ  เริ่มตนวา อุปาสิตา  สปฺปุริสา. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
           แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกัปที่  ๙๔ แต 
ภัทรกัปนี้ บรรลุนิติภาวะแลว วันหน่ึง เห็นพระปจเจกพุทธเจา นามวา โสภิตะ 
มีจิตเลื่อมใส  ไดทําการบูชาดวยดอกบุนนาค.  
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           ดวยบุญกรรมน้ัน  เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
ในตระกูลพราหมณ   กรงุราชคฤห   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดนามวา  กัณห- 
ทินนะ    เจริญวัยแลว    อันอุปนิสสยสมบัติตักเตือนอยู   เขาไปหาพระธรรม 
เสนาบดี  ฟงธรรมแลวไดมีจิตศรัทธาบวชแลว  เจริญวิปสสนา บรรลุพระอรหัต  
แลว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                    ครั้งน้ัน พระสัมพุทธเจานามวาโสภิตะ อยูที่ภูเขา 
         จิตกูฏ   เราไดถือเอาดอกบุนนาคเขามาบูชาพระสยัมภ ู
         ในกัปท่ี ๙๔  แตภทัรกัปน้ี    เราไดบูชาพระสัมพุทธเจา 
         ดวยการบูชาน้ัน      เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
         พุทธบชูา. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ คําสอนของ 
         พระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้.    
            ก็พระเถระครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
จึงไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                    สัปบุรุษเราเขาไปหาแลว    ธรรมทั้งหลายเราฟง 
         แลวเปนประจํา  ครัน้ฟงธรรมแลว  จักดําเนนิไปสูทาง   
         อันหยัง่ลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติกําจัดความกําหนัด 
         ยินดีในภพไดแลว  ความกําหนัดยินดีในภพ ยอมไมม ี
         แกเราอีก  ไมไดมแีลวในอดีต    จักไมมีในอนาคต  ถึง 
         แมเด๋ียวนี้ก็ไมมีแกเราเลย  ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อุปาสิตา ความวา  สัปบุรษุอันเราบําเรอ 
แลว   คือเขาไปนั่งใกลโดยการปรนนบิัติ.  
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          บุรุษท้ังหลายผูประกอบดวยคุณมีศีลเปนตน    ผูสงบระงับแลว   ชื่อวา   
สัปบุรุษ  ไดแก พระอริยบุคคลท้ังหลายมีพระสารีบุตรเถระเปนตน. 
          ดวยบทวา สปฺปุริสา นี้  พระเถระแสดงถึงความถึงพรอม   ดวยจักร 
ทั้งสองขอแรกของตน.     อธิบายวา     เวนจากจักรคือการอยูในปฏิรูปเทศแลว 
(จักร คือ)   การเขาไปคบหาสัปบุรุษยอมเกิดมีไมได. 
          บทวา   สุตา  ธมมฺา  ความวา   ธรรมอันปฏิสงัยุตดวยสัจจะ    และ 
ปฏิจจสมุปบาท   อันขาพเจาเขาไปทรงไวแลว    ดวยการแลนไปตามโสตทวาร.  
พระเถระเม่ือจะแสดงความเปนพหูสูตของตน    ยอมแสดงสมบัติคือจักร  ๒  ขอ 
หลัง  ดวยบทวา  สุตา   ธมฺมา  นี้. 
          บทวา   อภิณหฺโส  ความวา  โดยมาก  คือไมใชเปนครั้งเปนคราว. 
ก็บทนี้   บัณฑิตพึงประกอบเขาแมในบทวา  อุปาสิตา  สปฺปุริสา  ดวย. 
          บทวา   สุตฺวาน  ปฏิปชฺชิสฺส  อฺชส  อมโตคธ ความวา เราฟง 
ธรรมเหลาน้ันแลว   กําหนดรูปธรรม   และอรูปธรรม   ตามท่ีตรัสไวในเทศนา 
นั้น     โดยลกัษณะของตนเปนตน     เจริญวิปสสนาโดยลําดับ    ดําเนินไปคือ 
บรรลถุึงหนทาง   คืออริยอัฏฐังคิกมรรค   อันหยั่งลงสูอมตะ   คือเปนที่ต้ังแหง 
พระนิพพาน  ไดแกยังพระนิพพานใหถึงพรอม.  
           บทวา   ภวราคหตสฺส เม  สโต  ความวา  เมื่อเรามีสติสมบูรณแลว 
กําจัด  คือ  เขาไปทําลาย   ความยินดีในภพคือตัณหา   ในสงสารอันมีเบื้องตน 
และที่สุด   อันบุคคลตามเขาไปกําหนดรูไมได   อีกอยางหนึ่ง  ไดแก  มีความ 
กําหนัดในภพ   อันมรรคอันเลิศกําจัดแลว. 
           บทวา   ภวราโค  ปุน  เม  น  วิชชฺต ิ  ความวา  เพราะเหตุนั้นแล 
ความกําหนัดในภพ  ยอมไมมีแกเราอีกในบัดนี้.  
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           บทวา   น  จาหุ  น  เม  ภวิสฺสติ  น  จ  เม  เอตรหิ  วิชชฺติ 
ความวา   แมถาความกําหนัดในภพไดมีแกเรา   ในเวลาท่ีเราเปนปุถุชน   และ 
ในเวลาท่ีเรายังเปนเสกขบุคคลในกาลกอน ก็จริง แตจําเดิมแตเราไดบรรลุมรรค 
อันเลิศแลว   ความกําหนัดในภพจะไมมี  และไมมีแลว   คือจะไมมีแกเรา  และ 
จะหาไมไดในปจจุบัน    คือ   บัดเด๋ียวน้ี  อธิบายวา   เราละภวราคะไดแลว.  ก็ 
ดวยคําวา    ภวราคะ   นัน่แล    เปนอันพระเถระกลาวความไมมีแมแหงกิเลส 
มีมานะเปนตนไวดวย   เพราะความท่ีแหงกิเลสมีมานะเปนตน     ต้ังอยูในที่เดียว 
กันกับภวราคะน้ัน   เพราะเหตุนั้น    พระเถระจึงแสดงความท่ีตนเปนผูมีสังโยชน 
ในภพส้ินรอบแลว  โดยประการท้ังปวง. 
                                จบอรรถกถากัณหทินนเถรคาถา 
                                       จบวรรควรรณนาท่ี  ๓ 
                       แหงอรรถกถาเถรคาถา   ชื่อวา  ปรมัตถทีปนี 
 

                ในวรรคนีร้วมพระเถระได  ๑๐ รูป  คือ 
           ๑.  พระอุตตรเถระ  ๒.  พระภัททชิเถระ   ๓.  พระโสภิตเถระ  ๔. 
พระวัลลิยเถระ   ๕.  พระวีตโสกเถระ   ๖.  พระปุณณมาสเถระ   ๗.  พระ- 
นันทกเถระ   ๘.  พระภรตเถระ    ๙.  พระภารทวาชเถระ   ๑๐.  พระกัณห- 
ทินนเถระ   และอรรถกถา.   
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           เถรคาถา  ทุกนิบาต  วรรคที่ ๔ 
                    ๑. มิคสิรเถรคาถา 
           วาดวยคาถาของพระมิคสิรเถระ 
           [๒๘๘]   ไดยินวา  พระมิคสิรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                   เมื่อใด   เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัม- 
         พุทธเจาแลว    หลุดพนจากกิเลส    ไดบรรลุธรรมอัน 
         ผองแผวแลว  ลวงเสียซ่ึงถามธาตุ  เมื่อนั้น จติของเรา 
         ผูเพงธรรมของพระผูมีพระภาคเจา      ผูเปนดังพรหม 
         หลุดพนแลวจากกิเลสท้ังปวง   และมารูชัดวา  วิมุตติ 
         ของเราไมกําเริบ         เพราะความส้ินไปแหงสังโยชน 
         ทั้งปวง. 
 

                            วรรควรรณนาที่ ๔ 
                  อรรถกถามิคสิรเถรคาถา 
            คาถาของทานพระมิคสิรเถระ   เริ่มตนวา  ยโต    อห  ปพฺพชิโต. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา 
องคกอน  ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  เกิดในตระกูลพราหมณ  ในกาลของ  
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พระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา  กัสสปะ  บรรลุนิติภาวะแลว   วันหน่ึง 
เห็นพระศาสดาแลวมีจิตเลื่อมใส  ไดถวายหญาคา ๘ กํา. 
          ดวยบุญกรรมนั้น      เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ถือ 
ปฏิสนธิในตระกูลพราหมณ     ในโกศลรัฐ     ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดนามวา 
มิคสิระ   เพราะเกิดในฤกษมิคสิรนักษัตร    เจริญวัยแลว     ถึงความสําเร็จใน 
วิชาและศิลปศาสตรของพราหมณทั้งหลาย  ศึกษามนตชื่อวา   ฉวสีสะ    (มนต 
ดูกระโหลกหัวผี)  คือ   รายมนตแลว    เอาเล็บเคาะศีรษะของผูที่ตายไปแลว 
แมที่สุดถึง ๓ ป  ก็รูไดวา  สัตวผูนี้   เกิดในที่ชื่อโนน. 
           เขาไมปรารถนาการอยูอยางฆราวาส    บวชเปนปริพาชกอาศัยวิชานั้น 
เปนผูอันชาวโลก   สักการะ   เคารพ   มีลาภ    เที่ยวไปเดินทางถึงกรุงสาวัตถ ี
แลวไปสูสํานักของพระศาสดา  เมื่อจะประกาศอานุภาพของตน   จึงกราบทูลวา 
ขาแตพระโคดมผูเจริญ  ขาพระองครูสถานที่ซึ่งผูทายแลวไปเกิด   เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสถามวา  ก็เธอรูไดอยางไร  ? จึงกราบทูลวา   ขาพระองคใหเขา 
นําเอากระโหลกศีรษะหัวผีมา  แลวรายมนต  เอาเล็บเคาะศีรษะ   ยอมรูสถานท่ี 
ซึ่งสัตวเหลานั้น  ๆ ไปเกดิ  มีนรกเปนตน.  
          ลําดับนั้น    พระผูมพีระภาคเจาตรัสสั่งใหเขานําเอากระโหลกศีรษะของ 
ภิกษุผูปรินิพพานแลว   มาใหมิคสิรปริพาชก   ตรสัสั่งวา  เธอจงบอกถึงคติของ 
กระโหลกศีรษะนั้นกอน  นี้เปนกระโหลกศีรษะของผูใด  เขารายมนตสําหรับ 
ดูกะโหลกศรีษะนั้นแลว  เคาะดวยเล็บ ไมเห็นที่สุด ไมเห็นเง่ือนงํา. ลําดับนั้น 
เขาเมื่อพระศาสดาตรัสถามวา  เธอไมอาจ    (จะเห็น)   หรือ   จึงกราบทูลวา 
จักขอตรวจสอบดูกอน  แลวแมรายมนตอยูบอย ๆ  ก็มองไมเห็นอยูนั่นเอง. 
ก็ผูประกอบพิธีกรรมภายนอกพระพุทธศาสนา จักรูคติของพระขีณาสพไดอยาง- 
ไร  ?  ลําดับนั้น      เหง่ือไหลออกจากศีรษะและรักแรของมิคสิรปริพาชก   เขา  
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ละอายยืนนิ่งอยู   พระศาสดาตรัสวา    เธอลําบากหรือปริพาชก.   เขาทูลตอบวา 
พระเจาขา    ขาพระองคลําบาก    ขาพระองคไมรูคติของกระโหลกศีรษะนี้    ก ็
พระองคเลา   ทรงรูหรือพระเจาขา.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เราตถาคต 
รูคติของกระโหลกศีรษะนี้   แมยิ่งกวานี้    เราตถาคตก็รู ดังน้ีแลว   ตรัสตอไปวา 
ผูเปนเจาของกระโหลกศีรษะนั้น     ไปสูพระนิพพาน.   ปริพาชก   กราบทูลวา 
ขอพระองคจงใหวิชานี้  แกขาพระองค.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  ถาเชนนั้น 
เธอจงบวช ดังน้ีแลวใหปริพาชกนั้นบวช  ใหประกอบความเพียรในสมถกรรม- 
ฐานกอน แลวทรงแนะนําวิปสสนากรรมฐาน แกเธอผูต้ังอยูในฌานและอภิญญา 
แลว   เธอบําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน    แลวบรรลุพระอรหัตตอกาลไมนานนัก. 
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา* 

                     เรามีจิตเลื่อมใสโสมนัส   ไดถวายหญาคา ๘ กํา 
         แดพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระนามวา กสัสปะ  ผูม ี
         บาปอนัลอยเสียแลว   มีพรหมจรรยอันอยูจบแลว ใน 
         กัปนี้นั่นเอง  เราไดถวายหญาคา ๘ กํา  ดวยการถวาย 
         หญาคาน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย.  เราเผากิเลสท้ังหลาย 
         แลว  ฯลฯ    คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จ 
         แลว   ดังน้ี. 
         ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว  เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลไดกลาว 
คาถา ๒ คาถา   ความวา                            
                     เมื่อใด  เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัม- 
          พุทธเจาแลว     หลุดพนจากกิเลส    ไดบรรลุธรรมอัน 
          ผองแผวแลว  ลวงเสียซ่ึงกามธาตุ  เมื่อนั้น จิตของเรา 
 
* ใน  ขุ.อ.  ๓๓/๖๖  เรียกช่ือวา  กุสัฏฐกทายกเถระ  
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           ผูเพงธรรม   ของพระผูมีพระภาคเจา    ผูเปนดังพรหม 
         หลุดพนจากกิเลสท้ังปวง และมารูชัดวา วิมตุติของเรา 
         ไมกําเรบิ เพราะความส้ินไปแหงสังโยชนทั้งปวง ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยโต  อห   ปพฺพชิโต   สมมฺาสมฺ- 
พุทฺธสาสเน   ความวา   เราบวชในพระศาสนา   จําเดิมแตกาลใด  คือ  จําเดิม 
แตเวลาท่ีเราบวชแลว. 
           บทวา   วิมุจฺจมาโน  อุคฺคฺฉึ   ความวา เราเมื่อหลุดพนจากธรรม 
อันเปนฝายสังกิเลส   ดวยสมถะและวิปสสนาเปนปฐมกอน  ชือ่วา  ต้ังตนไดดวย 
สามารถแหงธรรมอันผองแผว     เมื่อต้ังตนไดอยางนี้แลว     ชือ่วาลวงเสียซึ่ง 
กามธาตุ   คือกาวลวงกามธาตุไดดวยอนาคามิมรรค   โดยสวนเดียวทีเดียว. 
           บทวา   พฺรหมฺุโน  เปกฺขมานสสฺ  ตโต  จิตฺต  วมิุจฺจิ  เม   ความวา 
จิตของเราผูเพงธรรม        ของพระผูมีพระภาคพุทธเจา         ผูชื่อวาเปน 
พรหม โดยอรรถวาเปนผูประเสริฐที่สุด เพราะความเปนผูเลิศกวาโลกพรอมท้ัง 
เทวโลก   โดยประกอบไปดวยพระมหากรุณาวา    กลุบุตรนี้    บวชในศาสนา 
ของเรา   จะปฏิบัติอยางไรหนอแล   ดงัน้ี   หลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวงโดย 
สวนเดียวน่ันเทียว   เพราะเหตุที่ไดบรรลุพระอนาคามิมรรคน้ัน  (และ)  เพราะ 
บรรลุมรรคอันเลิศในภายหลัง. 
           บทวา   อกุปฺปา   เม   วมิุตฺติ   ความวา  พระเถระพยากรณพระ- 
อรหัตผลวา    เพราะเหตุที่จิตของเราหลุดพนแลว   อยางนั้นนั่นแล   คือเพราะ 
สิ้นไป   ไดแก  สิ้นไปรอบ   แหงสังโยชนทั้งหลายท้ังปวง   วิมุตติของเราจึงไม 
กําเริบอยางนี้   ดวยประการฉะน้ี. 
                                  จบอรรถกถามิคสิรเถรคาถา  
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                             ๒.  สวิกเถรคาถา 
            วาดวยคาถาของพระสิวกเถระ 
          [๒๘๙]  ไดยินวา  พระสิวกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                 เรอืนคืออัตภาพท่ีเกิดในภพนั้นบอย ๆ   เปนของ 
        ไมเท่ียง  เราแสวงหานายซาง  คือ  ตัณหาผูสรางเรือน 
        เมื่อไมพบ   ไดทองเท่ียวไปสูสงสาร    สิ้นชาติมิใชนอย 
        การเกิดบอย ๆ เปนทกุขร่ําไป     ดูกอนนายชางผูสราง 
        เรือน  บัดน้ี เราพบทานแลว   ทานจักไมตองสรางเรือน 
        ใหเราอกี  ซี่โครงคือกิเลสของทานเราหักเสียหมดแลว 
        และชอฟาคืออวิชชาแหงเรือนของทาน เราทําลายแลว 
        จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว     จักดับอยูใน 
        ภพน้ีเอง. 
 
                   อรรถกถาสิวกเถรคาถา 
          คาถาของทานพระสิวกเถระ    เริ่มตนวา    อนิจฺจานิ    คหกานิ. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
          แมพระเถระนี้   ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอนๆ สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกาลของพระผูมี- 
พระภาคเจา  ทรงพระนามวา  วิปสสี  บรรลุนิติภาวะแลว  วันหน่ึง เห็นพระ-  
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ผูมีพระภาคเจา   เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต  มีใจเลื่อมใส    รับบาตรแลวไดถวาย   
ขนมกุมมาสจนเต็มบาตร.     
           ดวยบุญกรรมน้ัน   เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  บังเกิด 
ในตระกูลพราหมณ  ไดมีนามวา  สีวกะ.  เขาเจริญวัยแลวสําเร็จการศึกษาใน 
วิชาการและศิลปศาสตรทั้งหลาย   ละกามท้ังหลายแลวบวชเปนปริพาชก  เพราะ 
ความเปนผูมีอัธยาศัยนอมไปในเนกขัมมะ  เที่ยวไป  เขาเฝาพระศาสดาฟงธรรม 
เปนผูไดศรัทธาจิต     บวชแลวกระทํากรรมในวิปสสนา   แลวบรรลุพระอรหัต 
ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                      เราเห็นบาตรอันวางเปลา  ของพระผูมีพระภาค- 
         เจา    ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     พระนามวา     วิปสสี 
         เสด็จเท่ียวแสวงหาบิณฑบาตอยู       จึงใสขนมกุมมาส 
         จนเต็มบาตร  ในกัปท่ี  ๙๑   แตภทัรกัปน้ี    เราไดถวาย 
         ภิกษาใด  ดวยการถวายภิกษานั้น   เราไมรูจกัทุคติเลย 
         นี้เปนผลแหงขนมกุมมาส.    เราเผากิเลสท้ังหลายแลว 
         ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลายเรากระทําสําเร็จ 
         แลว  ดงัน้ี. 
           ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว  เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผลไดกลาว 
คาถา ๒ คาถา  ความวา 
                     เรือน  คือ  อตัภาพท่ีเกิดในภพนั้น  ๆ   บอย  ๆ 
         เปนของไมเท่ียง เราแสวงหานายชางคือตัณหาผูสราง- 
         เรือน    เมื่อไมพบ   ไดทองเท่ียวไปสูสงสารส้ินชาติมิใช 
         นอย  การเกิดบอย ๆ เปนทุกขร่ําไป    ดูกอนนายชางผู   
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           สรางเรือน   บัดน้ี   เราพบทานแลว   ทานจักไมตอง 
         สรางเรอืนใหเราอีก  ซี่โครงคือกิเลสของทาน เราหัก 
         เสียหมดแลว และชอฟาคืออวิชชาแหงเรือนทาน เรา 
         ทําลายเสียแลว  จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดา 
         แลว  จกัดับอยูในภพนี้เอง  ดังนี้. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อนิจฺจานิ   คหกานิ   ตตฺถ   ตตฺถ 
ปุนปฺปุน ความวา เรือนท้ังหลายไดแกเรือนคืออัตภาพ อันบังเกิดในภพน้ัน ๆ 
บอย ๆ เปนของไมเที่ยง  คือไมมั่นคง  ไมคงทน  ไดแก มีอยูชั่วเวลาเล็กนอย. 
           บทวา   คหการ   คเวสนฺโต    มอีธิบายวา   เมื่อเราแสวงหานายชาง 
ผูกระทําเรือนคืออัตภาพน้ี   ไดแก  นายชางผูสรางเรือน  คือ  ตัณหา   ไดทอง- 
เที่ยวไปตลอดเวลามีประมาณเทาน้ี. 
           บทวา   ทุกฺขา  ชาติ  ปุนปฺปุน  นี้เปนคําแสดงเหตุแหงการแสวงหา 
นายชางผูสรางเรือน   เพราะเหตุที่      ข้ึนชื่อวาชาตินี้   ชื่อวาเปนทุกข    เพ่ือการ 
เขาถึงบอย ๆ เพราะเจือไปดวย   ชรา   พยาธิ   และมรณะ    ก็เม่ือเรายังหาชาง 
ผูสรางเรือนนั้นไมพบ    ชาตินั้นยอมไมสูญหาย   ฉะน้ัน   เมื่อเราแสวงหาชาง 
ผูสรางเรือนนั้น   เราจึงเที่ยวไปแลว. 
           บทวา   คหการก ทิฏโสิ ความวา  ดูกอนชางผูสรางเรือน ก็บัดนี ้
ทานเปนผูอันเราสามารถเห็นได  ดวยดวงตา  คือ  พระอริยมรรคนั้นแลว.  
           บทวา   ปุน   เคห   ความวา   เจาจะไมกระทํา   คือจักไมสรางเรือน 
ของเรา  กลาวคืออัตภาพในสังสารวัฎนี้ตอไปไดอีก. 
           บทวา   สพฺพา  เต  ผาสุกา  ภคฺคา  ความวา  ซี่โครง คือ กิเลส 
ทั้งปวงของเจา   อันเราหักแลวโดยไมมีสวนเหลือ.  
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           บทวา   ถูณิกา  จ   วิทาลิตา   ความวา   และบัดนี้เราทําลายชอฟา   
กลาวคือ   อวิชชา   แหงเรือนคืออัตภาพ   อันทานพึงกระทําเสียแลว. 
           บทวา   วิมริยาทิกต   จิตฺต   ความวา   จิตของเราอันเรากระทําใหมี 
ที่สุดไปปราศแลว     คือใหถึงความไมตองเกิดตอไปเปนธรรมดา    อธิบายวา 
เพราะเหตุนั้นแล     จิตของเราจักดับอยูในภพน้ีเอง    คือจักถูกกําจัดเสียในภพ 
นี้แหละ   ไดแกจักดับไปดวยการดับแหงจิตดวงสุดทาย. 
                                    จบอรรถกถาสีวกเถรคาถา 
 
                                    ๓. อุปวาณเถรคาถา 
                       วาดวยคาถาของพระอุปวาณเถระ 
            [๒๙๐]  ไดยินวา  พระอุปวาณเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ดูกอนพราหมณ   พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปน 
          พระอรหันต  ผูเสด็จไปดีแลวในโลก  เปนมนุี  ถูกลม 
          เบียดเบียนแลว ถาทานมีน้ํารอนขอจงถวายแดพระ- 
          ผูมีพระภาคเจา  ผูเปนมุนีเถิด   พระผูมีพระภาคเจา 
          พระองคนั้น เปนผูอันบุคคลบูชาแลว กวาเทวดาและ 
          พรหมท้ังหลาย แมบุคคลควรบชูา อันบุคคลสักการะ 
          แลว  กวาพระเจาพิมพิสาร  และพระเจาโกศล  ผูอัน 
          บุคคลพึงสักการะ  อันบุคคลนอบนอมแลว กวาเหลา 
          พระขณีาสพท่ีบุคคลควรนอบนอม เราปรารถนาจะนํา 
          น้ํารอนไปถวายพระองค.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 156 

                              อรรถกถาอุปวาณเถรคาถา 
          คาถาของทานพระอุปวาณเถระ   เริ่มตนวา  อรห  สุคโต.  เรื่องราว 
ของทานเปนอยางไร  ? 
          ไดยินวา    พระเถระนี้บังเกิดในตระกูลที่ยากจน     ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา   ทรงพระนามวา  ปทุมุตตระ  บรรลนุิติภาวะแลว   เมื่อพระผูมี 
พระภาคเจาปรินิพพานแลว     เมื่อมวลมนุษย   เทวดา  นาค   ครุฑ   กุมภัณฑ 
ยักษ    และคนธรรพทั้งหลาย    เก็บพระธาตุของพระองคมากระทําพระสถูป 
สําเร็จดวยรัตนะ ๗  สูง ๗ โยชน  เขาไดเอาผาอุตราสงคของตน  ซึ่งขาวสะอาด 
บริสุทธิ์     ผูกปลายไมไผทําเปนธงแลวทําการบูชา.    ยักษผูเสนาบดี    นามวา 
อภิสัมมตะ   อันเทวดาท้ังหลายแตงต้ังไว   เพ่ืออารักขาสถานท่ีบูชาพระเจดีย 
มีกายไมปรากฏ    ถือธงนั้น    ทรงไวในอากาศ    กระทําประทักษิณพระเจดีย 
๓ รอบ.   เขาเห็นดังน้ัน    ไดเปนผูมีใจเลื่อมใส   เกินประมาณ. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน  เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
ในตระกูลพราหมณ    ในพระนครสาวัตถี    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดนามวา 
อุปวาณะ    เจริญวัยแลว     เห็นพุทธานุภาพในคราวท่ีทรงรับมอบพระวิหาร 
ชื่อวา    เชตวัน   เปนผูมีจิตศรัทธาบวชแลว   กระทํากรรมในวิปสสนา   บรรล ุ
พระอรหัตแลว    ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖.   สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน 
อปทานวา 
                       พระสัมพุทธชินเจา   พระนามวา   ปทุมุตตระ 
          ทรงรูจบธรรมทั้งปวง    ทรงรุงเรืองดังกองไฟ    เสด็จ 
          ปรินิพพาแลว มหาชนมาประชมุกันบูชาพระตถาคต  
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        กระทําจิตกาธารอยางสวยงามแลว      ปลงพระสรีระ 
        มหาชนทั้งหมดพรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ทาํสรีรกิจ 
        เสร็จแลว    รวบรวมพระธาตุไว  ณ  ที่นั้น      ไดสราง 
        พระสถูปขึ้นไว  ชั้นที่ ๑ แหงพระพุทธสถูปน้ัน   สําเร็จ 
        ดวยทอง  ชั้นที่ ๒ สาํเร็จดวยแลวมณี  ชั้นที่  ๓ สําเร็จ 
        ดวยเงิน   ชั้นที่  ๔ สําเร็จดวยแกวผลึก   ชั้นที่   ๕  ใน 
        พระพทุธสถูปน้ัน     สําเร็จดวยแกวทับทิม    ชั้นที่   ๖ 
        สําเร็จดวยแกวลาย  (เพชรตาแมว)  ชั้นบนสําเร็จดวย 
        รัตนะลวน    ทางเดินสําเร็จดวยแกวมณี    ไพทีสําเร็จ 
        ดวยรัตนะ      พระสถูปสําเร็จดวยทองลวน  ๆ    สูงสุด 
        ๑ โยชน เวลาน้ันเทวดาทั้งหลายมารวมประชุมปรึกษา 
        กัน  ณ ที่นั้นวา  แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแด 
        พระโลกนาถผูคงท่ี     พระธาตุจะไดไมเรี่ยราย    พระ- 
        สรรีะจะรวมเปนอนัเดียวกัน   เราท้ังหลายจะทํากุญแจ 
        ใสในพระสถูปน้ี   เทวดาท้ังหลายจึงยังโยชนอื่น   ให 
        เจริญดวยรัตนะ ๗ ประการ  (คือเทวดานิรมิตพระสถูป 
        ใหสูงขึน้อีกโยชนหนึ่ง  ดวยรัตนะ  ๗ ประการ)   พระ- 
        สถูปจึงสูง ๒  โยชน  สวางไสวขจัดความมืดได   นาค 
        ทั้งหลายมาประชุมรวมปรึกษากัน   ณ ที่นัน้  ในเวลา 
        นั้นวา    มนุษยและเทวดาไดสรางพระสถูปแลว   เรา 
        ทั้งหลายอยาไดประมาทเลย    ดังมนุษยกับเทวดาไม 
        ประมาท    แมพวกเราก็จักสรางพระสถูปถวายแดพระ 
        โลกนาถผูคงท่ี  นาคเหลาน้ัน    จึงรวมกันรวบรวมแกว  
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        อินทนิล   แกวมหานิล   และแกวมณีมีรัศมี    โชติชวง 
        ปกปดพระพุทธสถูป    พระพุทธเจดียประมาณเทาน้ัน 
        สําเร็จดวยแกวมณีลวน    สูงสุด  ๓  โยชน     สองแสง 
        สวางไสวในเวลาน้ัน ฝูงครุฑมาประชุมรวมปรึกษากัน 
        ในเวลานั้นวา มนุษยเทวดาและนาค ไดสรางพระพุทธ- 
        สถูปแลว    เราท้ังหลายอยาประมาทเลย      ดังมนุษย 
        เปนตน   กับเทวดาไมประมาท     แมพวกเราก็จักสราง 
        สถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี       ฝูงครุฑจงึไดสราง 
        พระสถูปอันสําเร็จดวยแกวมณีลวน    และกญุแจก็เชน 
        นั้น       ไดสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไป      ใหสูงขึ้นอีก 
        โยชนหน่ึง    พระพทุธสถูปสูงสุด ๔ โยชน     รุงเรืองอยู 
        ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว  ดังพระอาทิตยอุทัย   ฉะนั้น 
        และพวกกุมภัณฑกม็าประชุมรวมปรึกษากัน   ในเวลา 
        นั้นวา  พวกมนุษยและพวกเทวดา  ฝูงนาคและฝูงครุฑ 
        ไดสรางพระสถูปอันอุดม   ถวายเฉพาะแดพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐ     พวกเราอยาไดประมาทเลย      ดังมนุษย  
        เปนตนกับเทวดาไมประมาท        แมพวกเราก็จักสราง 
        พระสถูปถวาย  แดพระโลกนาทผูคงท่ี    พวกเราจักปด 
        พระพทุธเจดีย   ตอขึ้นไปดวยรัตนะ     พวกกุมภัณฑได 
        สรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไปในท่ีสุดอีกโยชนหนึ่ง 
        เวลาน้ันพระสถูปสูงสุด  ๕  โยชน   สวางไสวอยู  พวก 
        ยักษมาประชุมรวมปรึกษากัน   ณ ที่นั้น   ในเวลาน้ันวา 
        เวลาน้ัน  มนุษย   เทวดา  นาค  กุมภัณฑ    และครุฑ  
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        ไดพากันสรางสถูปอันอุดมถวาย   เฉพาะพระพุทธเจา  
        ผูประเสริฐสุด  พวกเราอยาไดประมาทเลย   ดังมนุษย 
        เปนตน    พรอมกับเทวดาไมประมาท  แมพวกเราก็จัก 
        สรางสถูปถวายแดพระโลกนาถผูคงท่ี        พวกเราจัก 
        ปกปดพระพุทธเจดียตอขึ้นไปดวยแกวผลึก  พวกยักษ  
        จึงสรางพระพุทธเจดียตอขึ้นไป    ในท่ีสุดอีกโยชนหน่ึง 
        เวลาน้ัน  พระสถูปจึงสูงสุด ๖ โยชน สวางไสวอยู พวก 
        คนธรรพมาประชุมรวมปรึกษากัน  ในเวลานั้นวา สัตว 
        ทั้งปวง คือ มนุษย  เทวดา  นาค  ครุฑ  กมุภัณฑ  และ 
        ยักษ   พากันสรางพระสถูปแลว     บรรดาสัตวเหลาน้ี 
        พวกเรายังไมไดสราง           แมพวกเราก็จักสรางสถูป 
        ถวายแดพระโลกนาถเจาผูคงท่ี พวกคนธรรพจึงพากัน 
        สรางไพที  ๗  ชั้น     ไดสรางตลอดทางเดิน    เวลาน้ัน 
        พวกคนธรรพไดสรางสถูปสําเร็จดวยทองคําลวน    ใน 
        กาลนั้น    พระสถูปจึงสูง  ๗  โยชน          สวางไสวอยู 
        กลางคืนกลางวันไมปรากฏ      แสงสวางมีอยูเสมอไป 
        พระจันทรและพระอาทิตย  พรอมทั้งดาว ครอบงํารัศม ี 
        พระสถูปน้ันไมได        ก็แสงสวางโพลงไปไกล    ๑๐๐ 
        โยชนโดยรอบ (พระสถูป) ในเวลานั้น    มนษุยเหลาใด 
        จะบชูาพระสถูป    พวกเขาไมตองขึ้นพระสถูป     พวก 
        เขายกขึน้ไวในอากาศ    ยักษตนหน่ึงพวกเทวดาต้ังไว 
        ชื่อวา  อภิสมมตะ    มันยกธงหรอืพวงดอกไมขึ้นไปใน 
        เบื้องสูง  มนุษยเหลาน้ัน  มองไมเห็นยักษ มองเห็นแต  
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        พวงดอกไมขึ้นไป    ครั้นเห็นเชนนี้แลวกลับไป   มนุษย  
        ทั้งหมดยอมไปสูสุคติ มนุษยเหลาใดชอบใจในปาพจน   
        และเหลาใดเล่ือมใสในพระศาสนา     ตองการจะเห็น 
        ปาฏิหาริย     ยอมบชูาพระสถูป    เวลาน้ันเราเปนคน 
        ยากไร  อยูในเมืองหงสาวดี  เราไดเห็นหมูชนเบิกบาน 
        จึงคิดอยางน้ีในเวลานั้นวา  เรือนพระธาตุเชนนี้    ของ 
        พระผูมพีระภาคเจาพระองคใด     พระผูมีพระภาคเจา 
        พระองคนี้โอฬาร  ก็หมูชนเหลาน้ี  มใีจยินดี  ไมรูจักอิ่ม 
        ในสักการะท่ีทําอยู    แมเราก็จักทําสักการะ   แดพระ- 
        โลกนาถผูคงท่ีบาง         เราจักเปนทายาทในธรรมของ 
        พระองคในอนาคต       เราจึงเอาเชือกผูกผาหมของเรา 
        อันซักขาวสะอาดแลว   คลองไวที่ยอดไมไผ   ยกเปนธง 
        ขึ้นไวในอากาศ   ยกัษอภิสัมมตะ    ยกธงของเรานําขึ้น 
        ไปไวในอัมพร     เราเห็นธงอันลมสะบัด     ไดเกิดความ 
        ยินดีอยางย่ิง    เรายังจิตใหเลื่อมใสในพระสถูปน้ันแลว 
        เขาไปหาภิกษุรูปหนึง่      กราบไหวภิกษุนั้นแลว      ได 
        สอบถามถึงผลในการถวายธง ทานยังความเพลิดเพลิน 
        และปติใหเกิดแกเรา   กลาวแกเราวา    ทานจักไดเสวย 
        วิบากของธงน้ัน     ในกาลท้ังปวง     จตุรงคเสนา     คือ 
        พลชาง  พลมา  พลรถ   และพลเดินเทา     จักแวดลอม 
        ทานอยูเปนนิตย     นี้เปนผลแหงการถวายธง     ดนตร ี
        หกหมืน่  และกลองเภรีอันประดับสวยงาม   จะประโคม 
        แวดลอมทานเปนนิตย           นี้เปนผลแหงการถวายธง  
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        หญิงสาวแปดหมื่นหกพัน อันประดับงดงาม  มีผาและ 
        อาภรณอันวิจิตร  สวมใสแกวมณี  และกุณฑล   หนา- 
        แฉลม   แยมยิม้ มีตะโพกผ่ึงผาย  เอวบาง จกัแวดลอม 
        (บําเรอ) ทานเปนนิตย นี้เปนผลแหงการถวายธง  ทาน 
        จักรื่นรมยอยูในเทวโลก     ตลอดสามหมื่นกปั     จักได 
        เปนจอมเทวดา  เสวยเทวรัชสมบติัอยู ๘๐ ครัง้    จักได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิ  ๑,๐๐๐ ครั้ง   จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราชอันไพบูลย   โดยคณนานับมิได  ในแสนกัป 
        พระศาสดาพระนามวา     โคดม     ซึ่งมีสมภพในวงศ 
        พระเจาโอกากราช   จักเสด็จอุบัติในโลก  ทานอันกุศล 
        มูลตักเตือน   เคลื่อนจากเทวโลกแลว    ประกอบดวย 
        บุญกรรม  จักเกิดเปนบุตรพราหมณ ทานจักละทรัพย  
        ๘๐ โกฏิ   ทาสและกรรมกรเปนอันมาก    ออกบวชใน 
        พระศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา โคดม 
        ทานจักยังพระสัมพุทธเจา พระนามวา โคดมศากยบุตร 
        ผูประเสริฐใหโปรดปรานแลว        จักไดเปนพระสาวก 
        ของพระศาสดา  มีชือ่วา  อุปวาณะ     กรรมที่เราทําไว 
        แลว  ในแสนกัป   ใหผลแกเราในท่ีนี้แลว  เราเผากิเลส 
        ของเราแลว    ดุจกําลังลูกศรพนจากแลงไปแลว    เมือ่ 
        เราเปนพระเจาจักรพรรดิ  เปนใหญในทวีปทั้ง   ๔   ธง 
        ทั้งหลายจักยกขึ้นโดยรอบ ๓ โยชนทุกเมื่อ  ในแสนกัป 
        แตภัทรกัปน้ี  เราไดทํากรรมใดไวในเวลาน้ัน    ดวยผล  
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                     แหงกรรมน้ัน   เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
         ถวายธง.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ  คําสอนของ 
         พระพุทธเจา   เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้.   
           ครั้งน้ัน  ทานพระอุปวาณะ  ไดเปนอุปฏฐากของพระพุทธเจา.  ก็โดย 
สมัยนั้น      อาพาธอันเกิดแตลม     บงัเกิดแกพระผูมีพระภาคเจาแลว.     และ 
พราหมณชื่อวา  เทวหิตะ  เปนสหายของพระเถระแตครั้งยังเปนคฤหัสถ   อาศัย 
อยูในพระนครสาวัตถี.   เขาปวารณาพระเถระดวยปจจัย ๔. 
           ลําดับนั้น    ทานพระอุปวาณะ    นุงสบงแลวถือบาตรจีวร    เขาไปยัง 
ที่อยูของพราหมณนั้น    พราหมณรูวา  พระเถระมาโดยวัตถุประสงคบางประการ 
จึงกลาววา   ขาแตทานผูเจริญ   ทานประสงคสิ่งใดจงบอกเถิด.     พระเถระเม่ือ 
จะบอกวัตถุประสงคแกพราหมณ   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา  
                     ดูกอนพราหมณ  พระผูมพีระภาคเจาผูเปนพระ- 
         อรหันต       ผูเสด็จไปดีแลวในโลกเปนมุนี        ถูกลม 
         เบียดเบียนแลว  ถาทานมีน้ํารอน   ขอจงถวายแดพระ 
         ผูมีพระภาคเจาผูเปนมุนีเถิด         พระผูมีพระภาคเจา 
         พระองคนั้น    เปนผูอันบุคคลบูชาแลว    ยิ่งกวาเทวดา 
         และพรหมท้ังหลาย      แมบุคคลควรบูชา      อันบุคคล 
         สักการะแลว    ยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร    และพระเจา 
         โกศล  ผูอันบุคคลพึงสักการะ   อนับุคคลนอบนอมแลว 
         ยิ่งกวาเหลาพระขีณาสพ   ที่บุคคลควรนอบนอม    เรา 
         ปรารถนาจะนํานํ้ารอนไปถวายพระองค  ดังนี้. 
           คาถาท้ังสองนั้น    มีอธิบายวา  บรรดาบุคคลผูควรบูชาในโลกน้ี  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาพระองคใด  อันบุคคลบูชาแลว   (ยิง่)  กวาเทวดาท้ังหลาย   มี  
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ทาวสักกะเปนตน   ยิ่งกวาพรหมท้ังหลาย  มีทาวมหาพรหมเปนตน   ผูควรบูชา 
บรรดาผูที่ควรสักการะทั้งหลาย    พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด    อันบคุคล 
สักการะแลว   ยิ่งกวาพระเจาพิมพิสาร  และพระเจาโกศลเปนตน   ผูควรสักการะ 
บรรดาบุคคลผูควรนอบนอมท้ังหลาย    พระผูมพีระภาคเจาพระองคใด    อัน 
บุคคลนอบนอมแลว    ยิ่งกวาพระขีณาสพทั้งหลาย    ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
ผูควรนอบนอมชื่อวาเปนพระอรหันต     เพราะพระคุณมีความเปนผูไกลจาก 
กิเลสเปนตน    ชื่อวา   เปนพระสุคต    เพราะเสด็จไปงามเปนตน     เปนพระ- 
สัพพัญู  เปนมุนี  เปนศาสดาของเรา  เปนเทพเหนือเทพ   เปนสักกะเหนือ 
ทาวสักกะทั้งหลาย  เปนพรหมเหนือพรหมทั้งหลาย. 
        บัดนี ้ พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น  ทรงพระประชวรเพราะโรคลม 
คือเพราะลมเปนเหตุ   ไดแกเหตุเพราะลมกําเริบ. 
        ดูกอนพราหมณ    ถาทานมีน้ํารอน    เราปรารถนาจะนําไปถวายเพ่ือ 
ระงับวาตาพาธ  คือเพ่ือบําบัดโรคลม  ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น. 
        พราหมณฟงดังน้ันแลว   นํานํ้ารอน  และเภสัช    อันเหมาะแกอาการ 
ของโรค   และสมควรแกการระงับโรคลม   เขาไป    นอมถวายแดพระผูมีพระ- 
ภาคเจา.  โรคของพระศาสดาสงบแลว    เพราะน้ํารอนและเภสัชนั้น.   พระผูมี 
พระภาคเจาไดทรงกระทําอนุโมทนาแกพราหมณนั้น  ฉะนี้แล.  
                               จบอรรถกถาอุปวาณเถรคาถา  
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                          ๔. อิสิทินนเถรคาถา 
       วาดวยคาถาของพระอิสิทินนเถระ 
           [๒๙๑]  ไดยินวา  พระอิสิทินนเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                     อุบาสกท้ังหลาย      ผูทรงธรรมกลาววา    กามท้ัง- 
         หลายไมเท่ียง   เราไดเห็นแลว      อบุาสกเหลาน้ันเปนผู 
         กําหนดั   รักใคร  หวงใยในแกวมณี       บุตรธิดา    และ 
         ภรรยา  เราไดเห็นแลว       เพราะอุบาสกเหลาน้ัน    ไมรู 
         ธรรมภายในพระพุทธศาสนาน้ีแนแท แมถึงอยางน้ันก็ได 
         กลาววา  กามท้ังหลายไมเท่ียง แตกําลังญาณเพ่ือจะตัด 
         ราคะของอุบาสกเหลาน้ัน ไมม ี   เพราะฉะน้ัน    อบุาสก  
         เหลาน้ัน    จึงติดอยูในบุตร  ภรรยาและในทรพัย.  
          

            อรรถกถาอิสิทินนเถรคาถา 
           คาถาของทานพระอิสิทินนเถระ   เริ่มตนวา  ทิฏา   มยา.  เรื่อง 
ราวของทานเปนอยางไร ?   
           แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    กระทําบุญไวในภพน้ัน    ๆ  เกดิในเรือนแหงตระกูล  ใน 
กาลของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา    วิปสสี    บรรลคุวามเปนผูรู 
แลวถือพัดโบก  บชูาโพธิพฤกษ.                                           
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           ดวยบุญกรรมน้ัน     เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด   
ในตระกูลเศรษฐี  ในสุนาปรันตชนบท  ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดมีนามวา  อิสิ- 
ทินนะ    เจริญวัยแลว    เห็นปาฎิหาริยในคราวท่ีพระศาสดาทรงรับไมจันทน 
และระเบียบดอกไม  มีใจเลื่อมใส  เขาไปเฝาพระศาสดา  ฟงธรรมแลวเปนพระ 
โสดาบันอยูครองเรือน.  เทวดาผูมุงประโยชนตออิสิทินนเศรษฐี   เมื่อจะเตือน 
เขาไดกลาวคาถา   ๒   คาถา   ความวา 
                      อบุาสกท้ังหลาย    ผูทรงธรรมกลาววา   กามท้ัง- 
         หลายไมเท่ียง  เราไดเห็นแลว   อุบาสกเหลาน้ัน    เปนผู 
         กําหนดั   รักใคร   หวงใยในแกวมณี      บุตรธิดา    และ 
         ภรรยา  เราไดเห็นแลว     เพราะอุบาสกเหลาน้ัน      ไมรู 
         ธรรมในพระพุทธศาสนานี้แนแท        แมถึงอยางน้ันก็ได 
         กลาววา     กามท้ังหลายไมเท่ียง   แตกําลังญาณเพ่ือจะ 
         ตัดราคะของอุบาสกเหลาน้ัน        ไมม ี       เพราะฉะน้ัน 
         อุบาสกเหลาน้ัน      จึงติดอยูในบุตร     ภรรยา     และใน 
         ทรัพย   ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ทิฏา   มยา    ธมมฺธรา  อุปาสกา 
กามา  อนิจฺจา  ความวา อุบาสกท้ังหลาย   ผูทรงปริยัติธรรมบางคนในโลก- 
นี้     เราเห็นแลว     คือเพราะเหตุที่เขาเปนผูทรงพระปริยัติธรรมน้ันแล    เมื่อ 
กลาวธรรม    อันปฏิสังยุตดวยโทษในกามทั้งหลายวา   ข้ึนชื่อวา    กามเหลาน้ี 
ไมเที่ยง   เปนทุกข     มีความแปรปรวนไปเปนธรรมดา   ดังน้ี    แตตัวเองกลับ 
กําหนัดแลว     กําหนัดนกัแลว     ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย    มคีวาม 
หวงใย   ในบุตรและภรรยาทั้งหลาย  ไดแก เปนผูมีความกําหนัดแลว   คือเปน 
ผูมากไปดวยความกําหนัดยินดี    ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย  หรือใน  
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แกวมณี  และแกวกุณฑลอันตนส่ังสมไวแลว   มีความเสนหาอยางทวมทน  ใน   
บุตรธิดา  และในภรรยาทั้งหลาย  อธิบายวา  คนที่พูดอยางหน่ึง ทําอยางหน่ึง 
เราเห็นแลว. 
           บทวา   ยโต     ความวา    เพราะเหตุที่อุบาสกเหลาน้ัน      ยังมีความ 
กําหนัดยินดี    ในแกวมณีและแกวกุณฑลทั้งหลาย    มีความหวงใย      ในบตุร 
และภรรยาทั้งหลาย ฉะน้ัน อุบาสกเหลาน้ัน   ยอมชื่อวาไมรูจริงซ่ึงธรรมในพระ 
พุทธศาสนาน้ี   ตามความเปนจริง  อยางแนแท   คือโดยสวนเดียว.  อธิบายวา 
ก็อุบาสกท้ังหลายผูเปนแลวอยางนี้    แมถึงจะไดกลาววา    กามท้ังหลาย  เปน 
ของไมเที่ยง  ก็  (เพราะ)  เปนปกติวิสัยของสัตว  (เพราะ) กามท้ังหลายมีความ 
งดงามเปนสภาพ. 
           บทวา   ราคฺจ  เตส  น  พลตฺถิ  เฉตฺตุ  ความวา  เพราะเหตุ 
ที่กาํลังแหงญาณ    เพ่ือจะตัด    คือเพ่ือจะเขาไปถอนข้ึนซึ่งราคะเชนนั้น  ของ 
อุบาสกเหลานั้นไมมี  ฉะนั้น    คือดวยเหตุนั้น   อุบาสกเหลาน้ัน    จึงติด  คือ 
เนื่องอยูแลวดวยอํานาจแหงตัณหา   ไดแก   ติดแนน   ไมสามารถจะสละลกูเมีย 
และทรัพยสมบัติได  เพราะเหตุนั้น     เทวดาจึงกลาวคาถา  ๒  คาถา  นี้ทั้งหมด 
หมายถึง (อิสิทินนะ)  อุบาสกน้ันแล  (แต)  เอาคนอ่ืนมาอาง. 
            อุบาสกฟงคําเปนคาถามนั้นแลว   เกิดความสลดใจ  บวชแลวบรรลุพระ 
อรหัต   ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไว  ในอปทานวา 
                      เราเปนผูมีใจโสมนัส    จบัพัดวีชนี     พัดไมโพธิ- 
         อันอุดม    ที่ไมโพธิของพระผูมพีระภาคเจา   พระนามวา 
         วิปสสี    ซึ่งเปนไมสูงสุด    ในกปัท่ี    ๙๑    แตภัทรกัปนี้ 
         เราไดพัดไมโพธิอันอุดม     ดวยการพัดไมโพธินั้น      เรา  
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            ไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการพัดไมโพธิ.   เราเผา 
          กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา เรา 
          กระทาํสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
            ก็พระเถระบรรลพุระอรหัตแลว   เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล  กไ็ด 
กลาวคาถาเหลาน้ีแหละ   ฉะน้ีแล. 
                                    จบอรรถกถาอิสินนเถรคาถา 
 

                               ๕.  สัมพุลกัจจานเถรคาถา 
         วาดวยคาถาของพระสัมพุลกัจจานเถระ* 

            [๒๙๒]  ไดยินวา  พระสัมพุลกัจจานเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยาง 
นี้วา 
                      ฝนก็ตก   ฟาก็รองครืน  ๆ  เราอยูในถํ้าอันนา 
          กลัวแตคนเดียว   ความกลัว    ความสะดุง  หวาดเสียว 
          หรือขนลุกขนพอง    มิไดมีเลย      การท่ีเราอยูในถํ้าอัน 
          นากลวัแตผูเดียว ไมมีความกลวั  หรือสะดุงหวาดเสียว 
          นี ้   เปนของธรรมดาของเรา. 
 
* อรรถกถาเปน  สัมพุลกัจจายนเถระ  
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                          อรรถกถาสัมพุลกัจจายนเถรคาถา   
          คาถาของพระสัมพุลกัจจายนเถระ    เริ่มตนวา  เทโว  จ.  เรื่องราว  
ของทานเปนอยางไร  ? 
          แมพระเถระนี้     กเ็ปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  กระทําบุญไวในภพน้ัน   ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในที่สุดแหงกัป 
ที่  ๙๔  แตภัทรกัปนี้    บรรลุนิติภาวะแลว   วันหน่ึง  เห็นพระปจเจกพุทธเจา 
นามวา  สตรังสี  ออกจากนิโรธแลวเท่ียวไปบิณฑบาต    มีใจเลื่อมใสแลว  ได 
ถวายผลตาล. 
          ดวยบุญกรรมนั้น  เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  บังเกิด 
ในตระกูลคฤหบดี   แควนมคธ    ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดนามวา  สัมพุละ 
เพราะความท่ีทานเปนกัจจายนโคตร  จึงมีนามปรากฏวา  สัมพุลกัจจายนะ. 
          เขาเจริญวัยแลว     ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา     ไดมีศรัทธา 
จิต    บวชแลวเจริญวิปสสนาอยูในถ้ําแหงภูเขาชื่อวา    เภรวะ    ครั้นวันหน่ึง 
เมฆท่ีเกิดข้ึนในสมัยใชกาลกลุมใหญ    หนาต้ังรอยชั้นพันชั้น     รอง    คําราม 
ยังสายฟาใหแลบแปลบปลาบ      รองครืน  ๆ   ต้ังข้ึน     ต้ังทาจะตก.      สตัว 
ทั้งหลาย  มหีมี   หมาไน   ควายปา   และชางเปนตน    ฟงเสียงนั้นแลว   สะดุง 
ตกใจกลัว  รองลั่น     อยางหวาดกลัว. 
          สวนพระเถระ    ไมมีความอาลัยในรางกายและชีวิต     ปราศจากความ 
ขนพองสยองเกลา     ไมสนใจเสียงนั้น       มุงกระทํากรรมในวิปสสนาอยางเดียว 
เทาน้ัน    เพราะความเปนผูมีวิปสสนาอันปรารภแลว     เปนผูมีจิตต้ังม่ันแลว 
เพราะความรอนในฤดูรอนผานไป     และเพราะไดฤดูเปนที่สบาย    ขวนขวาย  
วิปสสนาแลว  บรรลุพระอรหัต   พรอมดวยอภิญญา ๖ ในขณะนั้นเอง.  สมดัง 
คาถาประพันธที่ทานกลาวไว  ในอปทานวา  
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                      พระผูมีพระภาคะ    ผูสยัมภู  นามวา  สตรังสี 
         ไมพายแพอะไร ๆ ใครตอความวิเวก  ตรัสรูดวยตนเอง 
         ออกบณิฑบาต    เราถือผลไมอยูไดเห็นแลว  จึงไดเขา 
         ไปเฝาพระนราสภ  เรามีจิตเลื่อมใส    มใีจโสมนัส   ได 
         ถวายผลตาล  ในกัปท่ี ๙๔   แตภทัรกัปน้ี  เราไดถวาย 
         ผลไมใด  ในกาลนั้น    ดวยการถวายผลตาลน้ัน    เรา 
         ไมรูจักทุคติเลย    นีเ้ปนผลแหงการถวายผลตาล.  เรา 
         เผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ   คําสอนของพระพุทธเจา 
         เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
           ก็พระเถระ   บรรลพุระอรหัตแลว   พิจารณาดูขอปฏิบัติของตน  เกิด 
ความโสมนัส   เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล   ดวยสามารถแหงอุทาน ไดกลาว 
คาถา   ๒   คาถา   ความวา 
                      ฝนก็ตก  ฟาก็รองครืน ๆ  เราอยูในถํ้าอันนา 
          กลัวแตคนเดียว  ความกลัว   ความสะดุง  หวาดเสียว 
          หรือขนลุกขนพอง    มิไดมีเลย    การท่ีเราอยูในถํ้าอัน 
          นากลวั   แตผูเดียว  ไมมีความหวาดกลัว    หรือสะดุง 
          หวาดเสียว  นี ้  เปนธรรมดาของเรา  ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เทโว  จ  วสฺสติ  เทโว  จ  คฬค- 
ฬายติ    ความวา   ฝนคือเมฆ   ก็ตก   ฟาก็รองเสียงดังครืน  ๆ     ก็บทวา 
คฬคฬา   นี้   กระทําเสียง     ตามเสียงฟารองคําราม.   บทวา   เอกโก    จาห  
เภรเว   พิเล    วิหราม ิ   ความวา    ก็เราตัวคนเดียว    ไมมีเพ่ือน   อยูในถ้ํา 
แหงภูเขา     อันมีภัยต้ังอยูเฉพาะหนา     เมื่อเรานั้นเปนอยางนี้     ความกลัว  
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ความหวาดเสียว   ความขนลุกขนพอง     ยอมไมมีแกเราผูมีสติ   ไดแก  ความ 
กลัวท่ีหมายรูกันวา   ความสะดุงแหงจิตก็ดี    ความหวาดเสียวแหงรางกาย   อัน 
มีความกลัวนั้นเปนนิมิตก็ดี     ความเปนผูมีขนพองสยองเกลาก็ดี     ยอมไมมี 
(แกเรา). เพราะเหตุไร  ? เพราะ   พระเถระกลาวเหตุในขอน้ันไววา   ธมมฺตา 
มเมสา   (นี้เปนธรรมดาของเรา). 
           แทจริง    พระเถระพยากรณพระอรหัตผลวา    อันภัยเปนตน    พึงมี 
แกบุคคลผูไมไดกําหนดรูวัตถุ      เพราะยังละฉันทราคะในวัตถุนั้นไมได   แต 
ภัยในวัตถุนั้น      เรากําหนดรูแลวโดยประการท้ังปวง   ทั้งฉันทราคะในวัตถุนั้น 
เราก็ตัดขาดแลว   เพราะฉะนั้น   ภัยเปนตนจึงไมมี  นี้เปนธรรมดาของเรา  คือ 
ขอน้ี   เปนสภาพแหงธรรมของเรา. 
                                     จบอรรถกถาสัมพุลกัจจยนเถรคาถา 
 

                                         ๖. ขิตกเถรคาถา 
                            วาดวยคาถาของพระขิตกเถระ 
            [๒๙๓]   ไดยินวา  พระขิตกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      จิตของใครตั้งมั่น  ไมหว่ันไหวดังภูเขา  ไมกํา- 
          หนัดแลวในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด    ไม 
          ขัดเคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง    ผูใด 
          อบรมจิตไดอยางน้ี  ทุกขจักมาถึงผูนั้น  แตที่ไหน จิต 
          ของเราต้ังมั่น     ไมหว่ันไหว  ดังภูเขา   จิตของเราไม 
          กําหนดัแลว     ในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด 
          ไมขัดเคืองในอารมณ  เปนที่ต้ังแหงความขดัเคือง เรา 
          อบรมจิตไดแลวอยางน้ี  ทุกขจักมาถึงเราแตที่ไหน ๆ.   
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                     อรรถกถาขติกเถรคาถา 
          คาถาของทานพระขิตกเถระ   เริ่มตนวา    กสฺส    เสลูปม   จิตฺต. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ?  
          แมพระเถระนี้   ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ กระทําบุญไวในภพน้ัน  ๆ เปนคนเฝาสวน   ดําเนินชีวิตอยูในพันธุมดี 
นคร   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา    วิปสส ี    วันหน่ึงเห็น 
พระผูมีพระภาคเจา เสด็จไปทางอากาศ  มีใจโสมนัส  ไดเปนผูมีความประสงค 
จะถวายขนุนสํามะลอ    พระศาสดาเม่ือจะทรงอนุเคราะหเขา  ประทับยืนอยูใน 
อากาศน่ันแหละ    รับประเคนแลว.    เขาถวายขนุนสํามะลอน้ันแลว   เสวยปติ 
โสมนัสอยางโอฬาร. 
          ดวยบุญกรรมนั้น  เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายเกิดใน 
ตระกูลพราหมณ   แควนโกศล    ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดนามวา   ขิตกะ 
บรรลุนิติภาวะแลว     ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา    ไดเปนผูมีจิตศรัทธา 
บวชแลว   เรยีนกรรมฐานแลวอยูในปา เพียรพยายามอยู  บรรลุพระอรหัตแลว. 
สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                      ครั้งน้ัน     เราเปนคนเฝาสวนอยูในพระนครพัน- 
          ธมุดี   ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี    เสด็จ 
          เหาะไปในอากาศ        เราไดหยิบเอาผลขนุนสํามะลอ 
          ถวายแดพระพุทธเจา  ผูประเสริฐสุด   พระพุทธเจาผูมี  
          พระยศใหญ  ใหเกิดความปลื้มใจแกเรา    นําความสุข 
          มาใหในปจจุบัน   ประทับอยูในอากาศน่ันเอง    ไดทรง  
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            รบัประเคน   เราถวายผลไมแดพระพุทธเจาดวยใจอัน-  
          เลื่อมใสแลว    ไดประสบปติอันไพบูลย     เปนสุขยอด- 
          เย่ียมในครั้งน้ัน      รัตนะเกิดขึน้แกเราผูเกิดในที่นั้น   ๆ 
          ในกัปท่ี  ๙๑  แตภทัรกัปน้ี   เราไดถวายผลไมใดในกาล 
          นั้น    ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย     นี้เปนผลแหง 
          การถวายผลไม  ทพิยจักษุของเราบริสุทธิ์แลว    เราเปน 
          ผูฉลาดในสมาธิ      ถึงแลวซ่ึงฝงแหงอภิญญา      นี้เปน 
          ผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว   ฯลฯ  
          คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็เม่ือพระเถระบรรลุพระอรหัตแลว     ยับยั้งอยูดวยความสุขอันเกิดแต 
ผลและความสุขในพระนิพพาน  ทานกําหนดความเพียรไปสูราวปาน้ัน   เพ่ือจะ 
สงเคราะหภิกษุทั้งหลายผูอยูในราวปาน้ัน    จึงกลาวคาถา ๑ คาถา   ความวา 
                      จิตของใครตั้งมั่นไมหว่ันไหว  ดังภูเขา   ไมกํา- 
          หนัดแลวในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ไมขัด- 
          เคืองในอารมณเปนที่ต้ังแหงความขัดเคือง   ผูใดอบรม 
          จิตไดอยางน้ี  ทุกขจักมาถึงผูนั้นไดแตที่ไหน  ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กสฺส   เสลูปม   จิตฺต    ิต  นานุกมฺปติ 
ความวา   เมื่อเธอท้ังหลายอยูในราวปาน้ี   จิตของภิกษุไร  ชื่อวาต้ังมั่น  เพราะ 
ไดบรรลุผลอันเลิศ      และเพราะถึงความเปนผูมีวสี     โดยไมมีความหว่ันไหว 
ทุกอยาง อุปมาดังภูเขาหินลวนเปนแทงทึบ ยอมไมหว่ันไหว คือไมสั่นสะเทือน 
ดวยโลกธรรมแมทั้งปวง.  
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          บัดนี ้    เพ่ือจะแสดงอาการอันไมหว่ันไหวของจิตน้ัน      พรอมกับเหตุ   
พระเถระจึงกลาวคํามีอาทิวา  วิรตฺต   ไมกําหนัดแลว  ดังนี้. 
          บรรดาบทเหลานั้น    บทวา  วริตฺต   รชนีเยสุ ความวา ไมกําหนัด 
แลวในอารมณเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด   คือในธรรมอันเปนไปในภูมิ ๓ 
อันเปนเหตุแหงความบังเกิดข้ึนของความกําหนัด      ดวยอริยมรรค    กลาวคือ 
วิราคธรรม  (ความคลายกําหนัด )  อธิบายวา   มีความกําหนัดในธรรมอันเปน 
ไปในภูมิ ๓ นั้น    อันเธอถอนข้ึนแลว   โดยประการท้ังปวง. 
          บทวา   กุปฺปนีเย    ความวา   ในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความข้ึงเคียด 
ไดแก  ในอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความอาฆาต   แมทั้งปวง. 
          บทวา   น  กุปฺปติ  ความวา  ไมประทุษราย    คือไมถึงอาการท่ีแปลก. 
          บทวา   ยสฺเสว  ภาวิต  จิตฺต ความวา  จิตคือใจอันพระอริยบุคคลใด 
อบรมแลว อยางนี้   คือโดยนัยดังกลาวแลว  ไดแก  โดยความเปนผูคงที่. 
          บทวา  กุโต  ต  ทุกขฺเมสฺสติ  ความวา   ทุกขจักเขาถึงบุคคลน้ัน 
แตที่ไหน   คือแตสัตว   หรือสังขารเลา  ?   อธิบายวา   ทุกขยอมไมมีแกบุคคล 
เชนนั้น. 
          พระขิตกเถระ  เมื่อจะวิสัชนาปญหาที่มีเพียงผูถามข้ึน   โดยไมกําหนด 
แนนอนอยางนี้  ทําใหนอมเขาไปในตน พยากรณพระอรหัตผลดวยคาถาที่สอง 
มีอาทิวา    มม   เสลูปม   จิตฺต   จิตของเราตั้งม่ันไมหว่ันไหว   ดังภูเขา ดังน้ี. 
บทนั้นมีเนื้อความอันขาพเจากลาวอธิบายไวแลวทั้งน้ัน. 
                                     จบอรรถกถาขิตกเถรคาถา  
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                 ๗. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา 
      วาดวยคาถาของพระโสณโปฏิริยบุตรเถระ 
            [๒๙๔]  ไดยินวา    พระโสณโปฏิริยบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว 
อยางนี้วา 
                      ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้   ยอมไม 
          เปนราตรี  เพ่ือจะหลับโดยแท  ราตรีเชนนี้   ยอมเปน 
          ราตรอีันผูรูแจงปรารถนาแลวเพ่ือประกอบความเพียร. 
            ครั้นพระเถระไดฟงดังน้ัน    ก็สลดใจ   ยงัหิริโอตตัปปะใหเขาไปต้ังไว 
แลวอธิษฐานอัพโภกาสิกังคธุดงค  กระทํากรรมในวิปสสนา ไดกลาวคาถาท่ี  ๒ 
นี้วา 
                      ถาชางพึงเหยียบเราผูตกลงจากคอชาง    เราตาย 
          เสียในสงครามประเสริฐกวา  แพแลว  เปนอยูจะประ- 
          เสริฐอะไร. 
       อรรถกถาโสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระโสณโปฏิรยิบุตรเถระ  เริ่มตนวา  น  ตาว  สุปตุ 
โหติ.  เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ เปนพรานปา   เลี้ยงชีพ  ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระ-  
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นามวา  สิขี   วันหน่ึง  เห็นพระศาสดา  แลวมีจิตเลื่อมใส  ไดถวายผลมะหาด 
แดพระศาสดา.            
            ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
เปนบุตรของนายบาน  ชือ่วา โปฎิริยะ ในเมืองกบิลพัสดุ  ในพุทธุปบาทกาลน้ี 
ไดมีนามวา   โสณะ.  เขาเจริญวัยแลว   ไดเปนเสนาบดี  ของพระราชา  พระ- 
นามวา  ภัตทิยะ  สากิยะ. 
            ครั้นตอมา   เมื่อพระเจาภัททิยะ     ทรงผนวชแลวโดยนัยดังกลาวแลว 
ในหนหลัง   เสนาบดี   กบ็วชตาม   ดวยคิดวา   ข้ึนชื่อวา  แมพระราชาก็ยังทรง 
ออกผนวช    การอยูครองเรือนของเราจะมีประโยชนอะไร  ?    ก็ครั้นบวชแลว 
เปนผูมีการนอนหลับเปนที่มายินดี  ไมหม่ันประกอบภาวนา พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงประทับอยู   ในอนุปยอัมพวันวิหาร  ทรงแผโอภาสของพระองคไป  ยังสติ 
ใหเกิดแกพระโสณโปฏิรยิเถระ  ดวยพระโอภาสน้ัน   เมื่อจะทรงโอวาทพระเถระ 
ดวยพระคาถานี้   ไดตรัสพระคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                      ราตรีอันประดับดวยฤกษมาลินีเชนนี้    ยอมไม 
          เปนราตรีเพ่ือจะหลับโดยแท   ราตรีเชนนี้    ยอมเปน 
          ราตรอีันผูรูแจงปรารถนาแลว  เพ่ือประกอบความเพียร.  
                 ถาชางพึงเหยียบเรา  ผูตกลงจากคอชาง เราตาย 
          เสียในสงคราม    ประเสริฐกวา    แพแลว     เปนอยูจะ 
          ประเสริฐอะไร  ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา น ตาว สุปตุ โหติ รตฺติ  นกฺขตฺ- 
มาลินี.   ความวา    เม่ือภิกษุผูมีชาติแหงวิญูชน   ไดขณะที่  ๙  อันเวนจาก 
ขณะที่ไมใชกาล ๘ อยาง   ต้ังอยูแลว     ยังทําพระอรหัตใหอยูในเง้ือมมือไมได  
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ตราบใด   ตราบนั้น    ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้  ยอมไมเปนราตรี 
เพ่ือจะหลับโดยแท  คือไมใชเวลาจะมามัวนอนหลับ. 
          อีกประการหน่ึงแล   ราตรีเชนนี ้    ยอมเปนราตรีอันผูรูแจงปรารถนา 
แลว  เพ่ือจะประกอบความเพียร   โดยอรรถไดแก   ข้ึนชื่อวาราตรีเชนนี้เปน 
เวลาท่ีมีเสียงสงัดเงียบเปนพิเศษ      เพราะเปนเวลาที่พวกมนุษยเหลามฤคและ 
ปกษีทั้งหลาย   ยางเขาสูความหลับ   จึงเปนเวลาอันวิญูชน ผูรูแจง ปรารถนา 
เพ่ือเอาใจใสดูแลขอปฏิบัติในตน คือเพ่ือจะขวนขวายบําเพ็ญความเพียรของผูมี 
ธรรมเปนเครื่องต่ืนอยูนั่นเอง. 
          พระโสณเถระฟงพระโอวาทน้ันแลว      เปนผูมีใจสลดแลว     เริ่มต้ัง 
หิริโอตตัปปะ   อธิษฐานอัพโภกาสิกังคธุดงค (องคคุณของภิกษุผูถือการอยูใน 
ที่แจงเปนวัตร)  กระทํากรรมในวิปสสนา  กลาวคาถาที่  ๒  วา  หตฺถิกฺขน-ฺ 
ธาวปติต  ดังนี้  เปนอาทิ. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อวปติต  ไดแก  ตกควํ่าหนา คือ มีเทา 
ข้ึนเบ้ืองบน  มีหนาลงเบ้ืองลาง   ตกไปแลว. 
          บทวา   กฺุชโร   เจ   อนุกฺกเม  ความวา   ถาชางพึงเหยียบเรา. 
ทานกลาวอธิบายไวดังนี้วา     ถาในเวลาที่เราข้ึนคอชางเขาสูสงคราม     ตกจาก 
คอชาง   ไดถูกชางนั้นเหยียบตายในสงคราม  ความตายน้ันของเราประเสริฐกวา 
พายจากกิเลสทั้งหลายในบัดนี้แลวเปนอยู    จะประเสริฐอะไร  คือ   ความเปน 
อยูนั้นไมประเสริฐเลย  เมื่อพระเถระกลาวคาถานี้อยูนั่นแล    ขวนขวายวิปสสนา 
บรรลุพระอรหัตแลว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                    เมื่อกอนเราเปนพรานเน้ือ  ครั้งน้ัน  เราเที่ยวอยู 
         ในปาใหญ   ไดเห็นพระพุทธเจา  ผูปราศจากกิเลสธุลี 
         ทรงรูจบธรรมท้ังปวง    เราเลื่อมใส  ไดเอาผลมะหาด  
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          มาถวายพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    เปนเขตแหงบุญ 
        ผูแกลวกลา  ดวยมือทั้งสองของตน   ในกัปท่ี ๓๑   แต 
        ภัทรกัปนี้    เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน    ดวยการ 
        ถวายผลไมนั้น  เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการ 
        ถวายผลไม. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯ ล ฯ คําสอน 
        ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
          ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว    กลาวทบทวนคาถาทั้งสองน่ันแล 
คือ   (คาถาท่ี ๑)   อันพระศาสดาตรัสแลว    (และคาถาที่ ๒)   อันตนกลาวแลว 
โดยนัยมีอาทิวา หตฺถิกฺขนธาวปติต ดังน้ี. ดวยการกลาวซ้ําคาถานั้นเปนอัน 
พระเถระพยากรณพระอรหัตผลน้ีแลวทีเดียว. 
              จบอรรถกถาโสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา 
 

                                           ๘.  นิสภเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระนิสภเถระ 
           [๒๙๕]   ไดยินวา  พระนิสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                     วิญูชน  ละเบญจกามคุณอันนารัก   นารื่นรมย 
         ใจแลว  ออกบวชดวยศรัทธา    แลวพึงทําท่ีสุดแหงทุกข  
         ได. 
                 เราไมอยากตาย  ไมอยากมชีีวิตอยู  และเรามีสติ 
         มีสมัปชัญญะ  รอเวลาอันควรเทาน้ัน.  
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                   อรรถกถานิสภเถรคาถา 
           คาถาของทานพระนิสภเถระ   เริ่มตนวา  ปฺจ  กามคุเณ  หิตฺวา. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
           แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว    ในพระพุทธะจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญทั้งหลายไวในภพน้ัน ๆ   เกิดในเรือนแหงตระกูล    ในกาล 
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี   บรรลุนิติภาวะแลว  วันหน่ึง 
เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวบิณฑบาต มีจิตเลื่อมใส  ไดถวายผลมะขวิด. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน   เขาทองเที่ยวไปแตในสุคติภพอยางเดียว   เกิดใน 
เรือนแหงตระกูลในโกลิยชนบท    ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดนามวา   นิสภะ 
เจริญวัยแลว     เห็นพุทธานุภาพในสงคราม     ของเจาศากยะ    และเจาโกลิยะ 
ทั้งหลาย  แลวไดศรัทธาจิต  บวชแลว   บรรลุพระอรหัตในวันนั้นเอง.   สมดงั 
คาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา   
                    เราไดถวายผลมะขวิด    แดพระสัมพุทธเจา   ผูม ี
         พระฉวีวรรณปานดังทองคํา         สมควรรับเครื่องบูชา 
         กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน ในกัปท่ี ๙๑  แตภัทรกัปนี้ 
         เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวยการถวายผลไมนั้น  
         เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.   เรา 
         เผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ   คําสอนของพระพุทธเจา 
         เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
           ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว   เห็นภิกษุทั้งหลายผูเปนสหายของตน 
ยังกาลเวลาใหลวงไป    ดวยการอยูอยางประมาท     เมื่อจะโอวาทภิกษุเหลานั้น  
ไดกลาวคาถาท่ี  ๑  ความวา  
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                      วิญูชน  ละเบญจกามคุณอันนารัก  นารื่นรมย    
         ใจแลว ออกบวชดวยศรัทธา แลวพึงทําท่ีสุดแหงทุกข  
         ได  ดังนี้. 
           คาถาท่ี  ๑ นั้น มีอธิบายดังน้ี วิญูชนละ คือ เลิกละไดแกสละกามคุณ 
คือ  กามโกฏฐาสท้ัง  ๕  มีรูปเปนตน    อันชื่อวานารัก    เพราะมีสภาพที่ยั่วยวน 
ชวนใหพาลชนรักใคร  ชือ่วานารื่นรมยใจ  เพราะมีสภาพเปนที่เจริญใจ   ออก 
คือหลุดพนจากเรือน คือ จากเครื่องผูกพันคือเรือน  เขาสูบรรพชาเพศ  จําเดิม 
แตบวชแลว   ก็เพียรพยายาม   พึงเปนผูกระทําท่ีสุดแหงทุกขในวัฏฏะได. 
           พระเถระกลาวสอนภิกษุทั้งหลายเหลาน้ันอยางนี้    แลวกลาววา   ทาน 
ทั้งหลายอยาคิดวา  คนผูนี้ดีแตสอนคนอ่ืนเทาน้ัน  สวนตนเองไมกระทํา  ดงัน้ี 
แลว   เมื่อจะประกาศความท่ีตนเปนผูปฏิบัติแกภิกษุเหลาน้ัน        จึงพยากรณ 
พระอรหัตผล  ดวยคาถาที่สอง  ความวา 
                      เราไมอยากตาย  ไมอยากมีชีวิตอยู   แตเรามีสติ 
          มีสัมปชัญญะ    รอเวลาอันควรอยู  ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นาภินนฺทามิ มรณ  ความวา  เราไม 
มุงหมายความตาย. 
            ก็บทวา   นาภินนทฺามิ  ชีวิต    นี้     เปนคําบอกเหตุของบทวา 
" นาภินนฺทามิ  มรณ "  นั้น   เพราะเรายังไมอยากมีชีวิตอยู  ฉะน้ัน  จึงไม 
นิยมยินดีความตาย.     อธิบายวา     บคุคลใดกอ    คือเขาไปส่ังสมการปรุงแตง 
กิเลส   (อันเปนเหตุ)   แหงชาติชรา   และมรณะสืบตอไป   บุคคลน้ันเมื่อยินดี 
การเกิดในภพใหม    ชื่อวายอมยินดีแมซึ่งความตายของตน    เพราะเปนผลให 
เกิดในภพติดตอกันไป  เพราะยังละเหตุไมได  สวนพระขีณาสพ ละอาจยคามิ- 
ธรรม    (ธรรมอันเปนเหตุใหถึงการกอภพกอชาติ)    ต้ังอยูในอปจยคามิธรรม  
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(ธรรมอันเปนเหตุใหหมดภพหมดชาติ)    เปนผูกําหนดรูวัตถุ    ชื่อวายอมไม 
ยินดีแมซึ่งความตาย     เพราะความท่ีแหงเหตุนั้นแล     อันตนละไดแลวดวยดี. 
ดวยเหตุนั้น  พระเถระจึงกลาววา  นาภินนฺทามิ  มรณ  นาภินนทามิ  ชีวิต 
เรายังไมอยากตาย   ไมอยากมีชีวิตอยู. 
         ถามวา  ถาพระขีณาสพ   มีความจํานงมุงหมายพระนิพพานอยูอยางนี้  
ก็การดํารง  (ชีวิตของทาน)  จนกวาจะปรินิพพาน  จะเปนอยางไร ? 
         พระเถระจึงกลาว   (เฉลย)  วา   และเรามีสติสัมปชัญญะ    รอเวลาอัน 
ควรเทานั้น     (โดยมีอธิบายวา)   เมื่อเราบรรลุกิเลสปรินิพพานแลว    เราชื่อวา 
มีสติ   มีสัมปชัญญะ        เพราะถึงความไพบูลยดวยสติและปญญา   รอเวลาขันธ- 
ปรินิพพานอยางเดียว   เราชะเงอคอยเวลาแหงขันธปรินิพพานน้ันอยู    แตเรา 
ไมมีความยินดีในความตาย  หรือในชีวิตความเปนอยู   เพราะทั้งความตายและ 
ชีวิตน้ัน    เราเพิกถอนข้ึน  ดวยอรหตัมรรคแลวแล. 
                                     จบอรรถกถานิสภเถรคาถา  
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              ๙.  อุสภเถรคาถา 
            วาดวยคาถาของพระอุสเถระ 
            [๒๙๖]  ไดยินวา   พระอุสภเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                     เราฝนวา   ไดหมจีวรสีออนเฉวียงบา    นั่งบน 
          คอชาง   เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน    พอเขาไปก็ถูก  
          มหาชนพากันมารุมมุงดูอยู    จงึลงจากคอชาง   กลบั  
          ลมืตาต่ืนขึ้นแลว  ครั้งน้ันไดความสลดใจวา ความฝน 
          นี้เราไมมีสติสัมปชญัญะ           นอนหลับฝนเห็นแลว 
          ครั้งน้ัน  เราเปนผูกระดางมัวเมา   เพราะชาติสกุล  ได 
          ความสังเวชแลว  จึงบรรลุความสิ้นอาสวะ. 
 
                    อรรถกถาอุสภเถรคาถา   
            คาถาของทานพระอุสภเถระ     เริ่มตนวา     อมฺพปลฺลวสงฺกาส.  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ? 
            แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ กระทําบุญไวในภพน้ัน   ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงพระนามวา สิขี  บรรลุนิติภาวะแลว   วันหน่ึงเห็นพระศาสดา 
เสด็จเที่ยวไปบิณฑบาต  มีใจเลื่อมใส  ไดถวายผลสะครอ.  
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            ดวยบุญกรรมนั้น  เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกดิ 
ในตระกูลแหงเจาศากยะ   กรุงกบิลพัสดุ    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดนามวา 
อุสภะ     เจริญวัยแลว     เห็นพุทธานุภาพในสมาคมพระญาติของพระศาสดา 
ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว. 
            จําเดิมแตเวลาท่ีบวชแลว   พระอุสภะไมบําเพ็ญสมณธรรม    ยินดีใน 
การคลุกคลีดวยหมูในกลางวัน   ชอบนอนหลับตลอดทั้งคืน  ยังเวลาใหลวงไป. 
วันหน่ึง ทานปลอยสติ  ขาดสัมปชัญญะนอนหลับ  ฝนเห็นตนเอง  ปลงผมและ 
หนวดแลว    หมจีวรสีใบมะมวงออน    นั่งบนคอชาง    เขาไปสูพระนครเพ่ือ 
บิณฑบาต    เพ่ือมนุษยทั้งหลายมาชุมนุมกันในที่นั้นนั่นแล    จึงลงจากคอชาง 
ดวยความละอาย   ต่ืนข้ึน   เกิดความสลดใจวา    เราปลอยสติไมมีสัมปชัญญะ 
นอนหลับฝนเห็นเปนเชนนี้ไป  ดังนี้   แลวเริ่มต้ังวิปสสนา   บรรลุพระอรหัต  
ตอกาลไมนานนัก.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                      ในกาลน้ัน    เราไดถวายผลสะครอ     แดพระ- 
          นราสภผูประเสริฐกวาทวยเทพ    งามเหมือนตนรกฟา 
          ขาว  กําลังเสด็จดําเนินอยูในถนน     ในกัปท่ี ๓๑   แต 
          ภัทรกปัน้ี   เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน      ดวยการ 
          ถวายผลไมนั้น    เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการ 
          ถวายผลไม.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ    คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  เราทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ลําดับนั้น   พระเกระทําความฝนตามท่ีตนเห็นแลวน่ันแล   ใหเปนขอ 
พยากรณพระอรหัตผล   โดยระบุถึงความฝนนั้นนั่นแล    เพราะความท่ีตนได 
บรรลุพระอรหัตผลแลว   ไดกลาวคาถา ๒ คาถา  ความวา 
                      เราฝนวา    ไดหมจีวรสอีอนเฉวียงบา    นั่งบน 
          คอชาง  เขาไปบิณฑบาตยังหมูบาน      พอเขาไปก็ถูก  
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           มหาชนพากันมารุมมุงดูอยู    จงึลงจากคอชาง    กลับ   
         ลืมตาต่ืนขึ้นแลว  ครั้งน้ัน เราไดความสลดใจวา ความ 
         ฝนนี้   เราไมมีสติสัมปชัญญะ    นอนหลับฝนเห็นแลว 
         ครั้งน้ัน    เราเปนผูกระดาง   ดวยความมัวเมา  เพราะ 
         ชาติสกุล ไดความสังเวชแลว ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ 
           ดังน้ี. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อมฺพปลฺลวสงฺกาส   อเส   กตฺวาน 
จีวร  ความวา  เอาจีวรมีสีดังแกวประพาฬ  มีอาการดังใบมะมวงออนคลองคอ 
โดยทําเปนเฉวียงบา. 
           บทวา   คาม  ความวา  นั่งบนคอชาง  เขาไปสูราชธานีของตน    เพ่ือ 
บิณฑบาต   พอเขาไปแลวเทาน้ัน  ก็ถกูมหาชน  (หอมลอม)  แลดู  จึงลงจาก 
คอชาง  ยืนอยู  ต่ืนข้ึนแลว   พอต่ืนแลวเทาน้ัน  ก็ไดความสลดใจในครั้งน้ันวา 
ความฝนนั้นเกิดแลว   เพราะเราปลอยสติ  ไมมีสัมปชัญญะ  กาวลงสูความหลับ 
ดังน้ี. 
           สวนอาจารยพวกอ่ืนกลาววา   พระอุสภเถระยังเปนพระราชาอยูนั่นแล 
เห็นความฝนเชนนี้      ในเวลากลางคืน     เมื่อราตรีสวางแลว       จึงข้ึนสูคอชาง 
เสด็จเที่ยวไปในถนนของพระนคร   ทรงระลึกถึงความฝนนั้น     จึงเสด็จลงจาก 
คอชาง  ไดความสลดพระทัย  ทรงผนวชในสํานักของพระศาสดา  บรรลพุระ- 
อรหัตแลว   เมื่อเปลงอุทาน   ไดกลาวคาถาเหลาน้ีแลว.    
           บทวา   ทิตฺโต   ประกอบความวา   ในเวลาท่ีไดเสวยราชยนั้น    เรา 
เปนผูกระดาง  ดวยความมัวเมา  เพราะชาติและความมัวเมาเพราะโภคะเปนตน 
ไดความสลดใจแลว. 
                                          จบอรรถกถาอุสภเถรคาถา 
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                     ๑๐. กัปปฏกุรเถรคาถา           

                        วาดวยคาถาของพระกัปปฏกุรเถระ 
            [๒๙๖]  ไดยินวา  พระกัปปฏกุรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                     กัปปฏกุรภกิษุ  เกิดความวิตกผิด ๆ  วา เราจัก 
          นุงหมผาผืนนี้แลว   จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด  เมื่อน้ํา 
          ใสคืออมตธรรมของเรา   มีอยู   เต็มเปยมในหมออมตะ 
          เราเอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรม          ใสในหมออมตะ 
          เพ่ือสัง่สมฌานทั้งหลาย    ดูกอนกัปปฏะ   ทานอยามา 
          นั่งโงกงวงอยูดวยคิดวา    จักฟงธรรม       เมือ่เราแสดง 
          ธรรมอยู     ในท่ีใกลหูของทานเชนนี้      ทานอยามัวน่ัง 
          โงกงวงอยู   ดูกอนกัปปฏะ       ทานน่ังโงกงวงอยู     ใน 
          ทามกลางสงฆเชนนี้   ไมรูจักประมาณเลย. 
                   จบวรรคท่ี  ๔   
 
                                อรรถกถากัปปฏกุรเถรคาถา 
            คาถาของพระกัปปฏกุรเถระ  เริ่มตนวา   อยมิติ   กปฺปโฏ.  เรื่อง 
ราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้   กเ็ปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ   เกดิในเรือนแหงตระกูล  ในกาลของพระ  
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ผูมีพระภาคเจา   พระนามวา  วิปสสี  บรรลุนิติภาวะแลว   วันหนึ่งเห็นพระผู 
มีพระภาคเจาเสด็จประทับนั่ง  ณ  โคนไมแหงหนึ่ง   ใกลฝงแมน้ําชื่อวา วินตา 
มีใจเลื่อมใส   ทําการบูชาดวยดอกเกตก   (ดอกการะเกด   หรือดอกลําเจียก).  
         ดวยบุญกรรมน้ัน     เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   มา 
เกิดในตระกูลที่ยากจน  กรุงสาวัตถี  ในพุทธุปบาทกาลน้ี    จนตราบเทาเจริญวัย 
ก็ไมรูจักอุบาย.  (หากิน)  อยางอ่ืน   นุงหมเศษผาเปอน  ๆ  ถือขัน   เที่ยวแสวง 
หาขาวสุกในที่นั้น   ๆ  ดวยเหตุนั้น  จึงปรากฏนามวา  กัปปฏกุระ.  เขาเจริญ 
วัยแลวขายหญา   เลี้ยงชีวิต   วันหน่ึงไปสูปาเพื่อเกี่ยวหญา  เห็นพระเถระผูเปน 
พระขีณาสพรูปหน่ึงในปานั้น    เขาไปหาพระเถระไหวแลว   นั่งอยูแลว.  พระ 
เถระแสดงธรรมแกเขา.   
         เขาฟงธรรมแลว    ไดมีศรัทธาคิดวา    ประโยชนอะไรแกเราดวยการ 
ขายหญาน้ีเลี้ยงชีวิต     ดังน้ีแลว   จึงบวช   ทิ้งทอนผาเปอน ๆ    ที่ตนนุงแลว 
ไวในท่ีแหงหนึ่ง.  ก็ในเวลาที่พระเถระนั้นเกิดความกระสัน    ในเวลาน้ัน  เมื่อ 
ทานมองดูทอนผาเปอนฝุนนั้น    ความกระสันก็หายไป   ไดความสลดใจแลว. 
ทานทําอยูอยางนี้  สึกแลวถึง   ๗  ครั้ง.   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเหตุนั้น  ของ 
ทานแดพระผูมีพระภาคเจา  อยูมาวันหนึ่ง  พระกัปปฏกุรภิกษุ  นั่งอยูทายบริษัท 
ในโรงประชมุฟงธรรมหลับอยู   พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงเตือนทาน  ได 
ตรัสพระคาถา   ๒   คาถา   ความวา 
                    กัปปฏกุรภิกษุ   เกิดความวิตกผิดวา  เราจะหมผา 
          ผืนนี้แลว     จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด      เมือ่น้ําใสคือ 
          อมตธรรมของเรา   มีอยู   เต็มเปยมในหมออมตะ   เรา 
          เอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรม  ใสหมออมตะ     เพ่ือสั่งสม 
          ฌานท้ังหลาย   ดูกอนกัปปฏะ        เธออยามาน่ังโงกงวง  
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            อยูดวยคิดวา   จกัฟงธรรม   เมื่อเราแสดงธรรมอยู  ใน 
          ที่ใกลหูของทานเชนนี้    ทานอยามัวน่ังโงกงวงอยู   ดู- 
          กอนกปัปฏะ  เธอนั่งโงกงวงอยูในทามกลางสงฆเชนนี้ 
          ไมรูจกัประมาณเลย  ดังนี้.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  อยมิติ  กปฺปโฏ  กปฺปโฏกุโร  ความวา 
ภิกษุชื่อวา  กัปปฏกุระ    มีวิตกท่ีผิด  ๆ    เกิดข้ึนอยางนี้วา     เราจะนุงหมผา 
เปอนเกา  ๆ   ของเรานี้     จักเลี้ยงชีพตามมีตามเกิด     เมื่อนํ้าใสคืออมตธรรม  
ของเรา  มีอยูเต็มเปยมในหมออมตะ คือเมื่อหมออมตะของเรา  กําลังหลั่งนํ้าคือ 
พระธรรมอยูในที่นั้น  ๆ   ไดแก  เมื่อเรายังนํ้าอมฤต   คือพระธรรมใหตกลงดวย 
การประกาศไปโดยคํามีอาทิวา   เราจะส่ังสอน   เราจะแสดงธรรม   ใหสัตวโลก 
ไดบรรลุอมตธรรม   เมื่อสัตวโลกมืดมนมหันธการ  เราจะบรรเลงกลองชัยเภรี 
คืออมตะ ทางที่เราทําไว เพ่ือส่ังสมฌานท้ังโลกียและโลกุตระ   คือทางที่เราแผว 
ถาง  ไดแกมรรคภาวนาที่จัดแจงไวเพ่ือเปนแนวทาง นี้เปนคําสอนของเรา แม 
ถึงอยางนั้น  พระกัปปฏกรุะ ก็เปนเพียงกากของพระธรรม  คือเปนผูมีจิตกระสัน 
มีใจเหินหางจากศาสนธรรมของเรา    เพราะเหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาครั้น 
เตือนเธอแลว        เมื่อจะแสดงการอยูอยางผูประมาทของเธอแมอีกครั้งหนึ่ง 
เหมือนจับโจรไดพรอมของกลาง จึงตรัสพระคาถาวา  มา  โข  ตฺว  กปฺปฏ 
ปจาเลสิ  ดูกอนกัปปฎะ   เธออยามัวมานั่งโงกงวงอยูเลย   ดังน้ี. 
             บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   มา   โข   ตฺว   กปฺปฏ   ปจาเลสิ 
ความวา  ดูกอนกัปปฏกุระ    เธออยามัวน่ังโงกงวงอยูเลย    คืออยาน่ังสัปหงก 
ไดแก   อยาเขาถึงความหลับดวยคิดวา   เราจักฟงธรรม.   
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          บทวา   มา  ตฺว  อุปกณฺณมฺห ิ ตาเฬสฺสนฺติ  ความวา  เราอยา 
ตองทุบทานผูหลับอยู  ดวยมือคือเทศนา ในที่ใกลหู  คือใกล  ๆ หู  อธิบายวา 
ตอแตนี้ไป  ทานจงปฏิบัติ   โดยไมตองใหเราสั่งสอน   เพ่ือการละกิเลสอีก. 
          บทวา   น  ห ิ ตฺว  กปฺปฏ  มตฺตมฺาสิ  ความวา  พระผูมี 
พระภาคเจาทรงเตือนวา     ดูกอนกัปปฎะ      เธอมัวโงกงวงสัปหงกอยูในทาม 
กลางสงฆ  ยอมไมสําคัญประมาณ  คือความพอดี  คือไมรูแมเหตุเพียงเทานี้วา 
ขณะเชนนี้   หาไดยากอยางยิ่ง    ขณะน้ันอยาลวงเลยเราไปเสียเลย   ดังน้ี    และ 
เธอจงดูความผิดของเธอ. 
          เมื่อพระผูมีพระภาคเจา ทรงขม  แลวทรงเตือนกัปปฏกุรภิกษุ    คาด- 
ค้ันดวยพระคาถา   ๒   คาถา    อยางนี้แลว     กัปปฏกุรภิกษุ   เกิดความสลดใจ 
เหมือนถูกศรแทงจดกระดูก     และเหมือนชางตัวดุ   (ที่หลงผิด)   เดินตรงทาง 
ฉะน้ัน      เริม่ต้ังวิปสสนาบรรลุพระอรหัตแลวตอกาลไมนานนัก.    สมดังคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไว  ในอปทานวา    
                      พระพุทธเจาผูอุดมบุรุษ   ประทับน่ังอยู  ณ  ที่ฝง 
          แมน้ําวินตานที    เราไดพบพระพุทธเจา     ผูปราศจาก 
          กิเลสธุลี    เปนเอกอัครบุคคล   มีพระทัยต้ังมั่นดี   ครั้ง- 
          นั้น    เรามีจิตเลื่อมใส    มีใจโสมนัส   บชูาพระพุทธเจา 
          ผูประเสริฐสุด   ดวยดอกเกตก      ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือน 
          น้ําผ้ึง  ในกัปท่ี  ๙๒ แตภัทรกัปนี้     เราไดบูชาดวยดอก 
          ไมใด  ดวยการบูชาน้ัน       เราไมรูจักทุคติ      นี้เปนผล 
          แหงพุทธบูชา.  เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ  คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังน้ี.  
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          ก็พระเถระบรรลุพระอรหัตแลว     กลาวยืนยันพระคาถาทั้งสองท่ีพระ 
ศาสดาตรัสแลวน่ันแหละวา     เปนขอสับแหงการบรรลุพระอรหัตผลของตน.  
ดวยพระคาถาทั้งสองน้ัน  ไดนับเปนการพยากรณพระอรหัตผลของพระกัปปฏ- 
กุรเถระ  นั้นดวยอีกเหมือนกัน. 
                      จบอรรถกถากัปปฏกุรเถรคาถา 
                                      จบวรรควรรณนาท่ี   ๔ 
                       แหงอรรถกถาเถรคาถา  ชื่อวา   ปรมัตถทีปนี 
 

                     ในวรรคน้ี   รวมพระเถระได ๑๐ รูป คือ 
          ๑.   พระมิคสิรเถระ    ๒.    พระสิวกเถระ    ๓.    พระอปุวาณเถระ  
๔.    พระอิสทิินนเถระ    ๕.   พระสัมพุลกัจจานเถระ    ๖    พระขิตกเถระ 
๗.    พระโสณปฏิริยบุตรเถระ   ๘.   พระนิสภเถระ   ๙.   พระอสุภเถระ   ๑๐.  
พระกัปปฏกรุเถระ   และอรรถกถา.  
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                            เถรคาถา ทุกนบิาต วรรคที่ ๕ 
                      ๑.  กมุารกัสสปเถรคาถา 
                 วาดวยคาถาของพระกุมารกัสสปเถระ 
        [๒๙๘]   ไดยินวา พระกุมารกัสสปเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                   นาอัศจรรยหนอ พระพทุธเจา  พระธรรม   และ 
        พระคณุสมบัติของพระศาสดาของเราท้ังหลาย  ซึ่งเปน 
        ที่อยูอาศัยประพฤติพรหมจรรย   ของพระสาวกผูจักทํา 
        ใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้    พระสาวกเหลาใด    เปนผูยังไม 
        ปราศจากขันธ    ๕  ในอสังไขยกัป    พระกมุารกัสสปะ 
        นี้เปนรปูสุดทาย  แหงพระสาวกเหลาน้ัน    รางกายน้ีมี 
        ในท่ีสุด    สงสารคือ    การเกิด    การตาย      มีในท่ีสุด 
        บัดน้ีภพใหมไมมี.  
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                วรรควรรณนาท่ี ๕   

           อรรถกถากุมารกัสสปเถรคาถา 
          คาถาของทานพระกุมารกัสสปเถระ เริ่มตนวา   อโห  พุทธฺา  อโห 
ธมฺมา.   เรื่องราวของทานเปนอยางไร   ? 
          แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ   เกิดในตระกูลพราหมณ  ใน 
กาลของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา   ปทุมุตตระ   ถงึความเปนผูรู 
แลว     แตในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย   ทานกลาววา   เกิดในเรอืนแหงตระกูล. 
          เขาไปสูสํานักของพระศาสดา    แลวฟงธรรมอยูเห็นพระศาสดา   ทรง 
ต้ังภิกษุรูปหนึ่ง    ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวา  บรรดาภิกษุผูกลาวธรรมอัน 
วิจิตร  หวังตําแหนงนั้น  แมดวยตนเองต้ังประณิธานไว    กระทาํบุญสมควรแก 
ประณิธานท่ีต้ังไว บําเพ็ญสมณธรรม  ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระ 
นามวา  กัสสปะ  ทองเที่ยวอยูแตในสุคติภพเทาน้ัน    ถือปฏิสนธิในครรภแหง 
ธิดาของเศรษฐี ณ กรุงราชคฤห  ในพุทธุปบาทกาลน้ี. 
          ไดยินมาวา    ธิดาของทานเศรษฐีนั้น     เปนหญิงมีความประสงคจะ 
บวชแตในเวลาท่ียังเปนกุมารีอยูทีเดียว  ขออนุญาตมารดาบิดา ไมไดรับอนุญาต 
ใหบรรพชา   แมไปสูตระกูลผัว    ก็ไมรูวาตนต้ังครรภ   ทําสามีใหโปรดปราน 
จนสามีอนุญาต  จึงบวช  (ในสํานัก)   นางภิกษุณีทั้งหลาย  (ตอมา)  ภิกษุณี 
ทั้งหลายเห็นนางมีครรภ    จึงถามพระเทวทัต.   พระเทวทัต   ตัดสินวาไมเปน 
สมณะ.   จึงพากัน ไปทูลถามพระทศพลอีก   พระศาสดาทรงมอบใหพระอุบาลี 
เถระ   (จัดการ).  
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          พระเถระใหเรียกตระกูลทั้งหลาย       ที่อยูในพระนครสาวัตถี     และ 
อุบาสิกาชื่อวาวิสาขา    มาแลววินิจฉัยในบริษัทพรอมดวยพระราชา   ตัดสนิวา 
นางภิกษุณีต้ังครรภมากอนบวช  บรรพชา บริสุทธิ.์    พระศาสดาทรงประทาน 
สาธุการพระเถระวา   อธิกรณ   อันพระอุบาลีเถระวินิจฉัยถูกตองดีแลว. 
          นางภิกษุณีนั้น     คลอดบุตรมีรูปเหมือนทองคํา  พระราชาพระนามวา 
ปเสนทิโกศล    ทรงเลี้ยงดูบุตรของนาง     และต้ังชื่อกุมารน้ันวา    กัสสปะ 
ในเวลาตอมา    ทรงจัดแจงตกแตงประดับประดากุมารแลว    นําไปสูสํานักของ 
พระศาสดา    ใหบรรพชาแลว    เพราะเหตุที่เขาบวชแตในเวลาท่ียังเปนเด็ก 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     เธอท้ังหลายจงเรียกกัสสปะมา     จงใหผลไม 
หรือของควรเค้ียวน้ีแกกัสสปะ   ดังน้ี     เมื่อเขาทูลถามวา     กัสสปะไหน ?   ก ็
ตรัสวา  กุมารกัสสปะ.  ทานมีนามปรากฏวา   กุมารกัสสปะ   นัน่แหละแมใน 
เวลาท่ีมีอายุมาก    เพราะมีนามท่ีถือเอาตามท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกอยาง 
นี้     และเพราะเหตุที่      เปนพระราชบุตรบุญธรรมท่ีพระราชาทรงชุบเลี้ยง.  
          จําเดิมแตเวลาท่ีบวชแลว    ทานทํากรรมในวิปสสนา    และเลาเรียน 
พระพุทธวจนะ    ครั้งน้ันทาวมหาพรหม    ผูเคยบําเพ็ญสมณธรรมบนยอดเขา 
รวมกับพระกุมารกัสสปะ    เปนพระอนาคามี    บงัเกิดในพรหมชั้นสุทธาวาส 
ทรงพระดําริวา    เราจักกระทําอุบาย    เพ่ือการบรรลุมรรคผล    โดยแสดงมุข 
แหงวิปสสนา    ดังน้ีแลว     จัดแจงแตงปญหา   ๑๕   ขอ   แลวไปบอกแกทาน 
ผูอยูในปาอันธวันวา   ทานจงทูลถามปญหาเหลานี้กะพระศาสดา   พระเถระทูล 
ถามปญหาเหลาน้ัน      กะพระผูมีพระภาคเจา     แมพระผูมีพระภาคเจา    ก็ทรง 
พยากรณปญหาแกพระเถระ.   พระเถระเรียนปญหาเหลาน้ัน    โดยทํานองท่ีพระ 
ศาสดาตรัสบอกแลว   นัน่แล     ยังวิปสสนาใหถือเอาซึ่งหอง   บรรลุพระอรหัต  
แลว.   สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา  
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                  ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้   พระผูมีพระภาคเจา 
        ผูนายก ทรงเกื้อกูลแกสัตวโลกท้ังปวง เปนนักปราชญ  
        มีพระนามวา ปทุมุตตระไดเสด็จอุบัติขึ้นแลว  ครั้งน้ัน 
        เราเปนพราหมณมชีือ่เสียงโดงดัง  รูจบไตรเพท  เท่ียว 
        ไปในท่ีพักสําราญกลางวัน    ไดพบพระพุทธเจาผูเปน 
        นายกของโลก     กําลังทรงประกาศสัจจะ  ๔   ทรงยัง 
        มนุษยพรอมดวยทวยเทพใหตรัสรู กําลังทรงสรรเสริญ 
        พระสาวกของพระองค    ผูกลาวธรรมกถาอนัวิจิตรอยู 
        ในหมูมหาชน ครั้งน้ัน     เราชอบใจ   จึงไดนิมนตพระ- 
        ตถาคตแลว  ประดับประดามณฑปใหสวางไสว    ดวย 
        รัตนะนานาชนิด  ดวยผาอันยอมดวยสีตาง ๆ    นิมนต 
        พระพทุธเจาพรอมดวยพระสงฆ      ใหเสวยและฉันใน 
        มณฑปนั้น  เรานิมนตพระพุทธเจาพรอมดวยพระสาวก 
        ใหเสวยและฉันโภชนะมีรสเลิศตาง ๆ ถึง  ๗ วนั     แลว 
        เอาดอกไมที่สวยงามตาง  ๆ  ชนิด     บูชาแลวหมอบลง 
        แทบบาทมูลปรารภฐานันดรน้ัน     ครั้งน้ัน      พระมุนีผู 
        ประเสรฐิ     มีความเอ็นดู       เปนที่อาศัยอยูแหงกรุณา 
        ไดตรัสวา      จงดูพราหมณนี ้     ผูมีปากและตาเหมือน 
        ดอกปทุม มากดวยความปรีดาปราโมทย   มีกายและใจ  
        สูงเพราะโสมนัส     นําความราเริงมา     จักษกุวางใหญ 
        มีความอาลัยในศาสนาของเรา    เขาปรารถนาฐานันดร 
        นั้น   คือ   การกลาวธรรมกถาอนัวิจิตร        ในกัปท่ีแสน 
        แตภัทรกัปน้ี    พระศาสดามีนามวาโคดม     ซึ่งสมภพใน  
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        วงศพระเจาโอกากราช   จกัเสด็จอุบัติขึ้นในโลก     ผูนี้   
        จักเปนธรรมทายาทของพระศาสดาพระองคนั้นจักเปน 
        โอรสอนัธรรมเนรมติ     จักไดเปนสาวกของพระศาสดา 
        มีนามวา  กุมารกัสสปะ  เพราะอํานาจดอกไม   และผา 
        อันวิจิตรกับรัตนะ     เขาจักถึงความเปนผูเลิศกวาภิกษ ุ
        ทั้งหลาย     ผูกลาวธรรมกถาอันวจิิตร     เพราะกรรมท่ี 
        ทําไวดีแลว     และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว     เราละ 
        รางมนษุยแลว  ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส    เราทองเท่ียว 
        ไปในภพนอยภพใหญ       เหมือนตัวละครหมุนเวียนอยู 
        กลางเวทีเตนรําฉะน้ัน    เราเปนบุตรของเนื้อชื่อวาสาขะ 
        หย่ังลงในครรภแหงแมเน้ือ             ครั้งน้ันเราอยูในทอง 
        มารดาของเรา   ถึงเวรท่ีจะตองถูกฆา      มารดาของเรา 
        ถูกเน้ือสาขะทอดท้ิง           จึงยึดเอาเนื้อนิโครธเปนที่พ่ึง 
        มารดาของเราอันพระยาเนื้อนิโครธ         ชวยใหพนจาก 
        ความตาย    สละเน้ือสาขะแลว    ตักเตือนเราผูเปนบุตร 
        ของตัวในครั้งน้ันอยางน้ีวา         ควรคบหาแตเน้ือนิโครธ  
        เทาน้ัน      ไมควรเขาไปคบหาเนื้อสาขะ     ตายในสํานัก 
        เน้ือนิโครธประเสริฐกวา        มชีีวิตอยูในสํานักเน้ือสาขะ 
        จะประเสริฐอะไร ?  
                          เรามารดาของเรา   และเนื้อนอกนี้   อันเน้ือ 
        นิโครธตัวเปนนายฝูงพร่ําสอน    อาศัยโอวาทของเนื้อ- 
        นิโครธน้ัน   จึงไดไปยังท่ีอยูอาศัย  คือ   สวรรคชั้นดุสิต 
        อันรื่นรมย  ประหนึง่วา   ไปยังเรือนของตัวท่ีทิ้งจากไป 
        ฉะนั้น.  
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              เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปวีรเจา      กําลัง 
          ถึงความส้ินสูญอันตรธาน   เราไดขึ้นภูเขาอันลวนดวย 
          หิน  บาํเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระพิชิตมาร กบ็ัดน้ี 
          เราเกดิในตระกูลเศรษฐี   ในพระนครราชคฤห  มารดา 
          ของเรามีครรภ  ออกบวชเปนภิกษุณี    พวกภิกษุณีรูวา 
          มารดาของเรามีครรภ    จึงนําไปหาพระเทวทัต    พระ- 
          เทวทัตกลาววา  จงนาศนะภิกษุณีผูลามกนีเ้สีย   ถึงใน 
          บัดน้ี     มารดาบังเกิดเกลาของเรา     เปนผูอันพระพิชิต 
          มารจอมมุน ี    ทรงอนุเคราะหไว     จึงไดถึงความสุขใน 
          สํานักของภิกษุณ ี   พระเจาแผนดินพระนามวา    โกศล 
          ไดทรงทราบเรื่องน้ัน      จึงทรงเลี้ยงดูเราไว    ดวยเครือ่ง 
          บริหารแหงกุมาร  และตัวเรามีชื่อวา   กัสสปะ      เพราะ 
          อาศัยพระมหากัสสปเถระ    เราจึงถูกเรียกวา      กุมาร- 
          กัสสปะ     เพราะไดสดับพระธรรมเทศนา     ที่พระพุทธ-  
          เจาทรงแสดงถึงกายเชนเดียวกับจอมปลวก    จิตของเรา 
          จึงพนจากอาสวกิเลส      ไมถือมั่นดวยอุปาทาน       โดย 
          ประการทั้งปวง     เราไดรับตําแหนงเอตทัคคะ    ก็เพราะ 
          ทรมานพระเจาปายาสิ. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯ ล ฯ 
          คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ก็พระเถระบรรลพุระอรหัตแลว  อันพระศาสดาทรงต้ังไวในเอตทัคคะ 
โดยความเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร    พิจารณาขอปฏิบัติของตนแลว     เมื่อจะ 
พยากรณพระอรหัตผล  ดวยมุขคือประกาศคุณของพระรัตนตรัย  ไดกลาวคาถา 
๒  คาถา   ความวา  
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                    นาอัศจรรยหนอ    พระพุทธเจา    พระธรรมและ 
          พระคณุสมบัติ ของพระศาสดาของเราทั้งหลาย ซึ่งเปน 
          ที่อยูอาศัยประพฤติพรหมจรรยของพระสาวก  ผูจักทํา 
          ใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้     พระสาวกเหลาใด   เปนผูยังไม 
          ปราศจากขันธ   ๕    ในอสงไขยกัป   พระกุมารกัสสปะ 
          นี้เปนรูปสุดทาย   แหงพระสาวกเหลาน้ัน   รางกายน้ีมี 
          ในท่ีสดุ  สงสาร  คือ  การเกิด  การตายมีในท่ีสุด   บัดน้ี 
          ภพใหมไมม ี ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อโห   เปนนิบาตลงในอรรถแสดงความ 
อัศจรรย.    
            บทวา   พุทฺธา  ไดแก  พระสพัพัญูพุทธเจา  เปนพหูพจนโดยเปน 
คําแสดงความเคารพ  ความก็วา  โอ  !  พระสัมพุทธเจามีพระคุณนาอัศจรรย. 
            บทวา   ธมฺมา  ไดแก โลกุตรธรรม ๙  กับพระปริยัติธรรม. 
            บทวา   อโห  โน  สตฺถุ  สมฺปทา ความวา นาอัศจรรยสมบัติของ 
พระทศพล  ผูเปนศาสดาของเราทั้งหลาย. 
            บทวา   ยตฺถ   ความวา  ดวยสามารถแหงการประพฤติพรหมจรรย 
ในพระศาสดาใด. 
            บทวา   เอตาทิส   ธมฺม  สาวโก  สจฺฉิกาหิติ ความวา แมข้ึนชื่อวา 
พระสาวก จักกระทําใหแจงซ่ึงธรรมเชนนี้   คือ  เห็นปานน้ี    ไดแก  ธรรมท่ีนํา 
มาซ่ึงความส้ินไปแหงกิเลสโดยไมเหลือ     อันเปนบริวารแหงฌานและอภิญญา 
อันบริสุทธิ์พิเศษดวยดี  สงบ  ประณีต  ยอดเยี่ยม  เพราะเหตุนั้น    พระเถระ 
จึงประกาศใหทราบถึงการนอมใจไปในคุณของพระรัตนตรัยวา   โอ  พระผูมี- 
พระภาคพุทธเจาท้ังหลาย     มีคุณนาอัศจรรย     เปนเหตุแหงการตรัสรูคุณ  
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พิเศษอยางนี้    คุณของพระธรรมนาอัศจรรย    สมบัติแหงพระศาสดาของเรา   
ทั้งหลาย  นาอัศจรรย  ก็ความปฏิบัติชอบของพระสงฆ   ยอมเปนอันพระเถระ 
ประกาศแลว   ดวยการประกาศสมบัติของพระธรรมน่ันเอง. 
          พระเถระแสดงการทําใหแจงซ่ึงพระธรรม  อันตนแสดงแลว    ดวย 
สามารถแหงคุณสมบัติทั่วไปอยางนี้ บัดนี้มุงจะใหนอมเขาไปในตนจึงกลาวคาถา 
มีอาทิวา  อสงฺเขยฺเยสุ  ดังนี้. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อสงฺเขยฺเยสุ ไดแกในมหากัปทั้งหลาย 
ที่ลวงพนคลองแหงการนับ. 
          บทวา  สกฺกายา ไดแกอุปาทานขันธ  ๕. อธบิายวา อุปาทานขันธ  ๕ 
เหลาน้ัน  โดยปรมัตถ  ทานเรียกวา สักกายะ เพราะเปนที่ประชุมแหงธรรม 
ของทานผูรู. 
          บทวา  อห ุ  ความวา    บัณฑิตผูยังไมไปปราศ    (จากสักกายทิฏฐิ) 
เพราะยังไมประสบอุบายเปนเครื่องยังสักกายทิฏฐิใหกลับ    ไดมีแลว. 
          บทวา  เตสมย  ปจฉฺิมโก  จริโมย  สมุสฺสโย  ความวา เพราะ 
เหตุพระกุมารกัสสปนี้เปนรูปสุดทาย  แหงพระสาวกเหลาน้ัน     เพราะเหตุนั้นแล 
รางกายนี้จึงนับวาเปนรางกายอันมีในท่ีสุด  ฉะนั้น    สงสารอันประกอบดวยชาติ 
และมรณะ  อันบัณฑิตหมายรูกันวา    เปนลําดับแหงขันธเปนตน  เปนสงสาร 
ที่มีในที่สุด  บัดนี้  คือ ตอไป  ภพใหมจึงชื่อวาไมมี  เพราะไมมีภพตอไปอีก. 
อธิบายวา  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย. 
                               จบอรรถกถากุมารกัสสปเถรคาถา  
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                     ๒.   ธรรมปาลเถรคาถา   

        วาดวยคาถาของพระธรรมปาลเถระ 
            [๒๙๙]  ไดยินวา   พระธรรมปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    ภิกษุหนุมรูปใดแล เพียรพยายามอยูในพระพุทธ- 
          ศาสนา    ก็เมื่อสัตวทั้งหลายนอกนี้    พากนัหลับแลว 
          ภิกษุหนุมนั้นต่ืนอยู          ชีวิตของเธอไมไรประโยชน  
          เพราะฉะน้ัน    บุคคลผูมีปญญา  ระลึกถึงคําสอนของ 
          พระพทุธเจาท้ังหลาย  พึงประกอบศรัทธา  ศีล   ความ 
          เลื่อมใส  และการเห็นธรรมเนือง ๆ เถิด.  
 

             อรรถกถาธรรมปาลเถรคาถา 
            คาถาของทานพระธรรมปาลเถระ เริ่มตนวา  โย  หเว ทหโร  ภิกฺข.ุ  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้   กเ็ปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค- 
กอน ๆ สั่งสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ บังเกิดในเรือนแหงตระกูล ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา    พระนามวา    อัตถทัสสี    บรรลุนิติภาวะแลว   เขาไปสูปาลึก 
ดวยกรณียกจิบางอยาง    เห็นพระศาสดาแลว     มีใจเลื่อมใส    ไดถวายผลไม 
ปลักขะ  (ผลดีปลี).  
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          ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เมื่อ 
พระศาสดาในพุทธุปบาทกาลน้ี  เสด็จปรินิพพานแลว  บังเกิดในตระกูลพราหมณ 
แควนอวันตี  ไดนามวา   ธรรมปาละ  เจริญวัยแลว  ไปสูเมืองตักกศิลา เรียน 
ศิลปศาสตรแลว  เมื่อเวลากลับพบพระเถระรูปหน่ึงในวิหารแหงหนึ่ง  ฟงธรรม 
ในสํานักของพระเถระแลว   ไดมีจิตศรัทธาบวชแลว   เจริญวิปสสนาไดเปนผูมี 
อภิญญา ๖.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                      เราไดเห็นพระพุทธเจา  พระนามวา   อัตถทัสสี  
          มียศใหญ  ในระหวางปา เรามีจิตเล่ือมใส  มีใจโสมนัส 
          ไดถวายผลปลักขะ   (ผลดีปลี)  ในกัปท่ี    ๑,๘๐๐  แต 
          ภัทรกปัน้ี เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน  ดวยทานน้ัน 
          เราไมรูจักทุคติเลย  นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.  เรา 
          เผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ    คําสอนของพระพุทธเจา 
          เรากระทําสําเร็จแลว  ดังนี้. 
            ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา  ๖  แลว     ยังเวลาใหลวงไปดวยความสุข 
อันเกิดแตสมาบัติ   วันหน่ึง  เห็นสามเณร ๒ รูปในวิหารน้ัน      ข้ึนเก็บดอกไม 
อยูบนยอดไม    เมื่อกิ่งท่ียืนงอกออกไปหักแลวก็ตกลงมา   จึงยื่นมือออกไปรับ 
ดวยอานุภาพแหงฤทธิ์    ใหสามเณรท้ังสอง    ยืนอยูบนพ้ืนดินไดโดยปลอดภัย 
เมื่อจะแสดงธรรมแกสามเณรเหลานั้น   ไดกลาวคาถา ๒ คาถาน้ี   ความวา 
                      ภิกษุหนุมรปูใดแลเพียรพยายามอยูในพระพุทธ- 
          ศาสนา        ก็เมื่อสตัวทั้งหลายนอกนี้พากันหลับแลว 
          ภิกษุหนุมนั้นต่ืนอยู  ชีวิตของเธอไมไรประโยชนเพราะ  
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          ฉะนั้น   บุคคลผูมปีญญา   ระลกึถึงคําสอนของพระ-   
        พุทธเจาท้ังหลาย    พึงประกอบศรัทธา    ศีล   ความ 
        เลื่อมใส  และการเหน็ธรรมเนือง ๆ เถิด  ดังนี้.  
          บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    โย   เปนคําแสดงความไมแนนอน. 
          บทวา   หเว  เปนนบิาต  ลงในอรรถวาม่ันคง. 
          บทวา   ทหโร  แปลวา  หนุม. ชือ่วา ภิกษุ เพราะอรรถวา ยอมขอ. 
          บทวา   ยฺุชติ  ความวา  ยอมพากเพียรพยายาม. 
          บทวา   ชาคโร  ไดแก ประกอบไปดวยธรรมของภิกษุผูต่ืน. 
          บทวา   สุตฺเตสุ  ความวา  เมื่อสัตวทั้งหลายนอนหลับอยู. ทานกลาว 
อธิบายไววา    ภิกษุใดยังหนุมอยู    คืออายุยังนอย  ไมคิดวา   เราจักบําเพ็ญ- 
สมณธรรมอยางนั้น     ในภายหลัง   เพียรพยายามปฏิบัติ   ดวยความไมประมาท 
กระทําความเพียร ในสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา  ในศาสนาของพระพุทธ- 
เจาท้ังหลาย เมื่อสัตวทั้งหลายนอกนี้หลับแลว  คือหลับดวยความหลับคืออวิชชา 
ไดแก   ประมาทแลว     ภิกษุนั้นต่ืนอยู    ดวยการประกอบธรรมของผูต่ืนอยู 
มีศรัทธาเปนตน   ชีวิตของเธอไมไรประโยชนคือไมเปนหมัน    เพราะบริบูรณ 
ดวยประโยชนตนและประโยชนทานน้ันแล   ก็เพราะเหตุที่ชีวิตน้ี   เปนอยางนี้ 
ฉะน้ัน    บุคคลผูมีปญญา  คือภิกษุผูประกอบดวยปญญามีโอชาอันเกิดแตธรรม 
ระลึกถึงคําสอน  คือพระโอวาท  ไดแกพระอนุสาสนีของพระพุทธเจาท้ังหลาย  
มองเห็นศีรษะของตนวา  อันไฟติดทั่วแลว  พึงประกอบตาม ซึ่งศรัทธา  และ 
ความเชื่อ   เชื่อกรรมและผลแหงกรรม   อันเปนไปแลวโดยนัยมีอาทิวา   กรรม 
มีอยู   ผลแหงกรรมมีอยู   ดังน้ี   ซึ่งจตุปาริสุทธิศีลอันเขาไปอาศัยซึ่งศรัทธานั้น  
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เพราะความท่ีแหงศีลเขาไปผูกพันกับศรัทธา  และซึ่งความเลื่อมใสในพระรัตน- 
ตรัย  อันเปนไปแลวอยางนี้วา   พระผูมีพระภาคเจา     เปนผูตรัสรูเองโดยชอบ 
พระธรรมอันพระผูมีพระภาคเจาตรัสดีแลว  พระสงฆปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ดังนี ้
และซึ่งการเห็นจตุราริยสัจจธรรม   ดวยสามารถแหงการกําหนดรูดวยมรรค  
ปญญา  อันประกอบดวยวิปสสนาปญญาเปนตน    อธิบายวา   พึงกระทําความ 
ขวนขวาย  คือความเพียรในธรรมมีศรทัธาเปนตนนั้น. 
                                จบอรรถกถาธรรมปาลเถรคาถา 
 

                     ๓.   พรหมาลิเถรคาถา 
                     วาดวยคาถาของพระพรหมาลิเถระ 
          [๓๐๐]  ไดยินวา   พระพรหมาลิเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      อินทรียของใครถึงความสงบแลว   เหมือนมาอัน 
          นายสารถีฝกดีแลว    แมเทวดาทั้งหลาย    ยอมรักใคร 
          ตอผูนัน้      ผูมมีานะอันละแลว    ไมมีอาสวะ     ผูคงท่ี 
          อินทรยีทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแลว   เหมือนมา 
          อันนายสารถีฝกดีแลว     แมเทวดาท้ังหลายก็พากันรัก 
          ใครตอเรา  ผูมมีานะอันละแลว   ไมมีอาสวะ  ผูคงท่ี.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 201 

                                 อรรถกถาพรหมาลิเถรคาถา   
          คาถาของทานพระพรหมาลิเถระ เริ่มตนวา  กสฺสินฺทฺริยานิ  สมลงฺ- 
คตานิ.   เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
          แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําไวแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ 
เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา   พระนามวา   วปิสสี 
บรรลุนิติภาวะแลว  วันหน่ึง เห็นพระศาสดาเสด็จเท่ียวไปบิณฑบาต มีใจเลื่อมใส 
ถวายบังคมแลวไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง.      พระศาสดาทรงกระทํา 
อนุโมทนาแลวเสด็จหลีกไป. 
          ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด 
ในตระกูลพราหมณ  แควนโกศล   ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดมีนามวา  พรหมาล ี
บรรลุนิติภาวะแลว     อันเหตุสมบัติตักเตือนอยู     เกิดความสลดใจในสงสาร 
บวชในพระพุทธศาสนา     โดยอาศัยกัลยาณมิตรเชนนั้น     เรยีนกรรมฐานที่ 
เหมาะสม  อยูในปา  เจริญวิปสสนาแลว   ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนาน 
นัก   เพราะความท่ีตนเปนผูมีญาณแกกลาแลว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาว 
ไวในอปทานวา 
                    เราไดถวายผลมะมวงกะลอนทอง      แดพระสัม- 
          พุทธเจา    ผูมีพระฉวีวรรณเหมือนดังทองคํา      ผูสมควร 
          รบัเครือ่งบูชา      กาํลังเสด็จดําเนินอยูในถนน      ในกัปท่ี 
          ๙๑    แตภัทรกัปนี้  เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน    ดวย  
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            การถวายผลไมนั้น   เราไมรูจกัทุคติเลย  นี้เปนผลแหง   
          การถวายผลไม.   เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ  คํา 
          สอนของพระพุทธเจา  เรากระทาํสําเร็จแลว   ดังน้ี.   
            ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา ๖ แลว   ยังกาลเวลาใหลวงไปดวยความสุข 
อันเกิดแตมรรค     และดวยความสุขอันเกิดแตผล   วันหน่ึง  เมื่อจะกําหนดการ 
ประกอบความเพียร   อันพระเถระผูกําหนดความเพียรกลาวไว   เจาะจงเฉพาะ 
ภิกษุทั้งหลาย   (ผูอยู)  ในราวปานั้น    ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                    อินทรียของใครถึงความสงบแลว     เหมือนมาอัน 
          นายสารถีฝกดีแลว     แมเทวดาทั้งหลาย     ยอมรักใคร 
          ตอผูนัน้      ผูมมีานะอันละแลว    ไมมีอาสวะ    ผูคงท่ี 
          อินทรยีทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแลว     เหมือนมา 
          อันนายสารถีฝกดีแลว          แมเทวดาท้ังหลายก็พากัน 
          รักใครตอเรา     ผูมมีานะอันละแลว      ไมมอีาสวะเปน 
          ผูคงท่ี  ดังน้ี. 
            คาถาท้ังสองนั้น    มีอธิบายวา    เม่ือภิกษุทั้งหลายอยูกันในราวปาน้ี 
อินทรียทั้งหลายมีใจเปนท่ี  ๖  ของใคร  คือ  ของภิกษุผูเปนเถระ  หรือนวกะ 
หรือมัชฌิมะ  ถึงความสงบ   คือความเปนอินทรียที่ฝกแลว   ไดแก   ความเปน 
อินทรียที่หมดพยศ    เหมือนมาอัสดรท่ีถูกนายสารถีผูฉลาดฝกแลว        ฉะน้ัน.    
แมเทวดาก็กระหยิ่ม  แมมนุษยทั้งหลายก็ปรารถนาดี  โดยการแสดงสัมมาปฏิบัติ 
เปนตน    ตอใคร  ผูชื่อวามีมานะอันละไดแลว     เพราะละมานะมีอยาง  ๙    ได 
แลวต้ังอยู   ผูชื่อวาไมมีอาสวะ   เพราะไมมีอาสวะแมทั้ง  ๔ อยาง   ผูชื่อวาคงที่ 
ดวยการปฏบิัติลักษณะของผูคงท่ีในอิฏฐารมณเปนตน.    
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          กโ็ดยกึ่งหนึ่งของบาทแรกในคาถาน้ัน       พระเถระถามถึงการบรรลุ   
พระอนาคามิมรรค  อธิบายวา  อินทรียทั้งหลายแมของพระอนาคามี  ยอมชื่อวา 
ถึงความสงบ   คือหมดพยศ    เพราะละกามราคะและพยาบาทไดแลว.    การได 
เฉพาะซึ่งพระอรหัตมรรคยอมมี  ดวยบาทคาถานอกน้ี  เพราะวา  พระอรหันต 
ทานเรียกวา   เปนผูละมานะไดแลว   เปนผูไมมีอาสวะ   และเปนผูคงท่ี.  
          ครั้งน้ัน   ทานพระพรหมาลิเถระ  กลาวย้ําคาถามีอาทิวา กสฺสินฺทฺริ- 
ยานิ    ซึ่งพระเถระผูกําหนดความเพียรกลาวไวแลว     เมื่อจะวิสัชนาความแหง 
คาถาน้ัน    ดวยสามารถแหงการนอมเขามาในตน     จึงพยากรณพระอรหัตผล 
ดวยคาถาที่  ๒ มีอาทิวา  มยฺหินฺทฺริยานิ.         
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  มยฺหินฺทฺริยานิ  ไดแก อินทรียมีจักษุ 
เปนตนของเรา.   บทที่เหลือมีนัยดังขาพเจากลาวไวแลวท้ังน้ัน. 
                              จบอรรถกถาพรหมาลิเถรคาถา 
 

                     ๔. โมฆราชเถรคาถา 
                    วาดวยคาถาของพระโมฆราชเถระ 
         [๓๐๑]  ไดยินวา  พระโมฆราชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                   ดูกอนโมฆราชภิกษุ    ผูมีผิวพรรณเศราหมอง 
         แตมีจติผองใส   เธอเปนผูมีใจต้ังมั่นเปนนิตย   จักทํา 
         อยางไร  ตลอดราตรีแหงเวลาอนัหนาวเย็นเชนนี้ ? 
         ขาพระองคไดฟงมาวา  ประเทศมคธ   ลวนแต 
         สมบรูณดวยขาวกลา ขาพระองคพึงคลุมกายดวยฟาง 
         แลวนอนใหเปนสขุ  เหมือนคนเหลาอื่นที่มีการเปนอยู 
         เปนสุข   ฉะนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 204 

                              อรรถกถาโมฆราชเถรคาถา 
          คาถาของทานพระโมฆราชเถระ  เริ่มตนวา  ฉวิปาปก  จิตฺตภทฺทก. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
          แมพระเถระนี้      ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ เกิดในเรือนแหงตระกูล  ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนาม 
วา ปทุมุตตระ บรรลุนิติภาวะแลว  วันหน่ึง ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา 
อยู  เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึง  ไวในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศ   บรรดา 
ภิกษุผูทรงจีวรเศราหมองทั้งหลาย มุงหมายตําแหนงน้ันอยู ต้ังประณิธานบําเพ็ญ 
บุญไวในภพน้ัน ๆ บังเกิดในตระกูลพราหมณ   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา   อัตถทัสสี       ถึงความสาเร็จในวิชา  และศลิปะของพราหมณ 
ทั้งหลาย    ยงัมาณพผูเปนพราหมณ    ใหศึกษาวิชาและศิลปศาสตร    วันหนึ่ง 
เห็นพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา  อัตถทัสสี  อันภิกษุสงฆแวดลอมแลว 
เสด็จไปอยู   มีใจเลื่อมใสแลว   ถวายบังคมดวยเบญจางคประดิษฐ   ประนมกร 
อัญชลีไวเหนือเศียร    แลวชมเชยพระศาสดาดวยคาถา ๖ คาถา มีอาทิวา ยาวตา 
รูปโน   สตฺตา  ดังนี้   แลวนอมนํ้าผ้ึงเขาไปถวายจนเต็มภาชนะ.   พระศาสดา 
ทรงรับประเคนนํ้าผ้ึงแลว   ทรงกระทําอนุโมทนา. 
          ดวยบุญกรรมนั้น   เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เปน 
อมาตยของพระราชา พระนามวา กัฏฐวาหนะ ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา  กัสสปะ  เปนผูอันพระราชาทรงสงไปพรอมกับบุรุษหนึ่งพัน 
เพ่ือทูลอาราธนาพระศาสดา     ไปสูสาํนักของพระศาสดาแลว  ฟงธรรมไดมี 
ศรัทธาบวชแลว   บําเพ็ญสมณธรรมอยู  ๒๐,๐๐๐  ป   จุติจากอัตภาพน้ันแลว  
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เกิดหมุนเวียนอยูแตในสุคติภพเทาน้ัน   เกิดในตระกูลพราหมณ ในพุทธุปบาท-    
กาลน้ี   ไดนามวา    โมฆราชะ      เรียนศิลปวิทยาอยูในสํานักของพราหมณ 
พาวรี   เกิดความสลดใจ   บวชเปนดาบส   มีดาบสหน่ึงพันเปนบริวาร  ถูกสง 
ไปยังสํานักของพระศาสดา   พรอมกบัดาบสท้ังหลาย  มีอชิตดาบสเปนตน  เปน 
คนที่ ๑๕  ของดาบสเหลาน้ัน   ทลูถามปญหาแลว  ในเวลาจบการวิสัชนาปญหา 
บรรลุพระอรหัตแลว.  สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                     ก็พระผูมีพระภาคเจา     ผูสยัมภู    พระนามวา 
          อัตถทัสสี  ไมทรงแพอะไร ๆ  แวดลอมดวยภิกษุสงฆ  
          เสด็จดําเนินไปในถนน     เราแวดลอมดวยพวกศิษย  
          ทั้งหลาย    ออกจากเรือนไป   ครั้นแลวไดพบพระผูม ี
          พระภาคเจา    ผูเปนนายกของโลกท่ีถนนน้ัน   เราได 
          ประนมอัญชลีบนเศียรเกลา ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา 
          ยังจิตของตนใหเลือ่มใสแลว      ชมเชยพระองคผูเปน 
          นายกของโลก สัตวมีรูปก็ดี  มสีัญญาก็ดี  ไมมีสัญญา 
          ก็ดี   ประมาณเทาใด   สัตวเหลาน้ันยอมเขาไปภายใน 
          พระญาณของพระองคทั้งหมด        เปรียบเหมือนสัตว  
          ในนํ้าเหลาใดเหลาหน่ึง    สัตวเหลาน้ันยอมติดอยูภาย 
          ในขายของคนท่ีเอาขายตาเล็ก ๆ         เหวี่ยงลงในนํ้า 
          ฉะนั้น   อนึ่ง   สัตวเหลาใด   คือ  สัตวมีรูป  และไมมีรูป 
          มีเจตนา (ความต้ังใจ)   สัตวเหลาน้ันยอมเขาไปภายใน 
          พระญาณของพระองคทั้งหมด     พระองคทรงถอนโลก 
          อันอากูล  ดวยความมืดมนนีข้ึน้ไดแลว    สตัวเหลาน้ัน 
          ไดฟงธรรมของพระองคแลว       ยอมขามกระแสความ  
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        สงสัยได     โลกอันอวิชชาหุมหอแลว     อันความมืด 
        ทวมทับ    ทรงกําจัดความมืดได    สงแสงโชติชวงอยู 
        เพราะพระญาณของพระองค    พระองคผูมีพระจักษ ุ
        เปนผูทรงบรรเทาความมืดมนของสัตวทั้งปวง ชนเปน 
        อันมากฟงธรรมของพระองคแลว จักนิพพานดังน้ีแลว 
        เราเอานํ้าผ้ึงรวง  อนัไมมีตัวผ้ึงใสเต็มหมอแลว   ประ- 
        คองดวยมือท้ังสอง  นอมถวายแดพระผูมีพระภาคเจา 
        พระมหาวีรเจา    ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวง  ทรงรับ 
        ดวยพระหัตถอันงาม     ก็พระสพัพัญูเสวยน้ําผ้ึงน้ัน 
        แลว  เสด็จเหาะขึ้นสูนภากาศ  พระศาสดาพระนามวา 
        อัตถทัสสีนราสภ     ประทับอยูในอากาศ      ทรงยังจิต 
        ของเราใหเล่ือมใส   ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา    ผูใด 
        ชมเชยญาณนี้   และชมเชยพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
        ดวยจิตอันเลื่อมใสน้ัน   ผูนั้นจะไมไปสูทุคติ   และผูนั้น 
        จักเสวยเทวรัชสมบติั    ๔๖   ครัง้      จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราช   ครอบครองแผนดิน   ๘๐๐  ครั้ง     จักได 
        เปนพระเจาจักรพรรดิ   ๕๐๐  ครั้ง    จักไดเปนพระเจา 
        ประเทศราช          เสวยสมบัติอยูในแผนดินนับไมถวน 
        จักเปนผูเลาเรียน     ทรงจํามนตรูจบไตรเพท    จักบวช 
        ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา       ทรงพระนามวา 
        โคดม  จักพิจารณาอรรถอันลึกซึ้ง    อันละเอียดไดดวย 
        ญาณ จกัเปนสาวกของพระศาสดา มีนามวา 'โมฆราช' 
        จักถึงพรอมวิชชา  ๓     ทํากิจท่ีควรทําเสร็จแลว    ไมม ี 
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            อาสวะ  พระโคดมผูทรงเปนยอดของผูนําหมู  จักทรง   
          ต้ังผูนั้นไว      ในเอตทัคคสถาน      เราละกิเลสเครื่อง 
          ประกอบของมนษุย  ตัดเครื่องผูกพันในภพ  กําหนดรู 
          อาสวะท้ังปวงแลว     ไมมีอาสวะอยู.      เราเผากิเลส 
          ทั้งหลายแลว ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา เรากระ- 
          ทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็พระเถระบรรลพุระอรหัตแลว     ทรงผาบังสุกุลจีวร    อันประกอบ 
ดวยความเศราหมอง ครบทั้ง๓ อยางคือ  เศราหมองดวยมีด  เศราหมองดวย 
ดาย (และ) เศราหมองดวยนํ้ายอม ดวยเหตุนั้น  พระศาสดาจึงทรงต้ังทานไว 
ในตําแหนงแหงภิกษุผูเลิศกวาบรรดาภิกษุผูทรงจีวรอันเศราหมองทั้งหลาย. 
ในเวลาตอมา    โรคทั้งหลายมีหิดเปอยและตอมนํ้าเหลืองเปนตน      เกิดลกุลาม 
ไปตามรางกายของพระเถระ    เพราะกรรมเกาเปนปจจัย  (และ)   เพราะไมทํา 
ความสะอาดรางกาย.   พระเถระคิดวา   เสนาสนะทําใหรางกายเดือดรอน   จึง 
เอาเครื่องลาดที่ทําดวยฟาง  ในนาของชาวมคธ  มาปูลาดนอนแมในเหมันตฤดู 
วันหน่ึง พระศาสดาตรัสถามทาน  ผูเขาไปสูที่บํารุง  ถวายบังคมแลวน่ัง ณ สวน 
ขางหน่ึง  โดยทํานองปฏิสันถาร  ดวยพระคาถาที่ ๑ ใจความวา 
                      ดูกอนโมฆราชภิกษุ     ผูมีผิวพรรณเศราหมอง 
          แตมีจติผองใส  ทานเปนผูมีใจต้ังมั่นเปนนิตย   จักทํา 
          อยางไรตลอดราตรี  แหงเวลาหนาวเย็นเชนนี้  ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ฉวิปาปก ความวา   ดูกอนทานผูชื่อวา 
มีผิวพรรณเศราหมอง  คือ  ชื่อวา   มีผิวพรรณไมผองใส    เพราะความเปนผู 
มีผิวพรรณ  แตกไหลเยิ้มไปดวย หิดเปอย หิตดาน  และตอมนํ้าเหลืองเปนตน.  
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         บทวา   จิตฺตภทฺทก  ความวา  ดูกอนทานผูชื่อวา  มีจิตงามคือมีจิต 
อันสุนทร   เพราะละกิเลสไดโดยไมเหลือ    และเพราะมีพรหมวิหารธรรมเปน 
เครื่องเสพ. 
          บทวา   โมฆราช   เปนคําเรียกพระเถระนั้น. 
          บทวา   สตต  สมาหิโต  ความวา  เปนผูมีมนัสประกอบแลว   ดวย 
อัครผลสมาธิ  ตลอดกาลเปนนิตย  คือเปนประจํา. 
          บทวา   เหมนฺตกสีตกาลรตฺติโย   ความวา    ตลอดรัตติกาลอัน 
หนาวเย็นในเหมันตสมัย.    ก็บทนี ้  เปนทุติยาวิภัตติ    ใชในอัจจันตสังโยคะ. 
(บางแหง)   บาลีเปน  เหมนฺติกาสีตกาลรตฺติโย   กม็ี. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เหมนฺติกา  ความวา   ยางเขาสูฤดูหนาว 
คือนับเนื่องในฤดูเหมันต. 
          บทวา   ภิกขฺุ   ตฺวส ิ   ความวา    ดูกอนภิกษุ     เธอจะเปนอยางไร 
คือเธอมีสภาพเปนอยางนี้    เมื่อผูอ่ืนไมทําเสนาสนะใหทาน    และทานก็ไมเขา 
ไปสูเสนาสนะอันเปนของสงฆ. 
          บทวา   กถ   กริสฺสสิ   ความวา   พระศาสดาตรัสถามวา   เธอจักยัง 
อัตภาพใหเปนไปไดอยางไร ในฤดูกาลอันหนาวเย็นเชนที่กลาวแลว.  ก็พระเถระ 
อันพระศาสดาตรัสถามแลวอยางนี้     เมื่อจะกราบทูลความน้ัน      จึงกลาวคาถา 
ความวา 
                    ขาพระองคไดฟงมาวา      ประเทศมคธลวนแต 
          สมบูรณดวยขาวกลา   ขาพระองคพึงคลุมกายดวยฟาง 
          แลวนอนใหเปนสขุ     เหมือนคนเหลาอื่น    ที่มกีารเปน 
          อยูอยางเปนสุข  ฉะนั้น   ดังน้ี.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สมฺปนฺนสฺสา   ความวา   มีขาวกลา 
สําเร็จแลว   (คือสุกพอจะเก็บเกี่ยวไดแลว). 
          พระเถระเรียกแควนมคธวา    มคธา    ราชกุมารชาวชนบทท้ังหลาย 
ชื่อวา  มคธ   ชนบทแมแหงเดียวอันเปนที่อยูของราชกุมารชาวชนบทเหลาน้ัน 
ทานก็เรียกเปนพหุวจนะวา  มคธา  เหมือนกัน  โดยเปน รุฬห ี ศัพท. 
          บทวา   เกวลา  ความวา  ไมมีสวนเหลือ. 
          บทวา   อิติ   เม   สตุ    ความวา  อันขาพระองคฟงมาแลวอยางนี้. 
          บทวา   สุต    ทานกลาวแลว    ดวยสามารถแหงประเทศท่ีทานยังไม 
เคยเห็น  ในบรรดาประเทศเหลาน้ัน.   ดวยบทวา  อิติ เม  สุต นี ้  พระเถระ 
แสดงความหมายวา   ในกาล    (อันหนาวเย็น)    เชนนี้     เราสามารถจะอยูใน 
แควนมคธ  ไดทุกแหงหน.       
          บทวา   ปลาลจฺฉนนฺโก   เสยฺย  ยถ ฺเ  สุขชีวิโน   ความวา 
พระเถระประกาศยถาลาภสันโดษของตนวา ภิกษุทั้งหลาย ผูอยูสุขสบายเหลาอ่ืน 
ไดเสนาสนะอันเปนที่สบายแลว     ยอมนอนโดยมีความสุข      เพราะเครื่องลาด 
และผาหมที่ดีฉันใด   แมขาพระองคก็ฉันนั้น    ชื่อวา  คลุมกายดวยฟาง   เพราะ 
เบื้องลางก็ปูลาดดวยฟางอยางเดียว     ขางบนและดานขวาง      ก็คลุมรางดวย 
เครื่องปกคลุมคือฟางเทานั้น     นอนไดอยางสบาย   คือ  นอนไดเปนสุข. 
 
                                จบอรรถกถาโมฆราชเถรคาถา  
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                ๕.  วิสาขปญจาลีปุตตเถรคาถา 
       วาดวยคาถาของพระวิสาขปญจาลีบุตรเถระ*  
            [๓๐๒]  ไดยินวา    พระวิสาขปญจาลีบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว 
อยางนี้วา 
                    พระธรรมกถึกประกอบดวยองค  ดังน้ีคือ ไมพึง 
          ยกตน ๑  ไมขมบุคคลเหลาอื่น ๑  ไมพึงกระทบกระท่ัง 
          บุคคลเหลาอื่น  ๑       ไมกลาวคุณความดีของตนในท่ี 
          ชมุนุมชน  เพ่ือมุงลาภผล  ๑   ไมมีจิตฟุงซานกลาวแต 
          พอประมาณ  มีวัตร  ๑   ภิกษุผูเปนธรรมกถึก  พึงเปน 
          ผูมีปกติเห็นเน้ือความอันสุขุมละเอียด          มีปญญา 
          เฉลียวฉลาด  ประพฤติออนนอม   มีศีลตามเย่ียงอยาง 
          ของพระพุทธเจาน้ัน พึงไดพระนิพพานไมยากเลย. 
    อรรถกถาวิสาขปญจาลปุตตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระวิสาขปญจาลบุตรเถระ  เริ่มตนวา น อุกฺขิเป โน 
จ   ปริกฺขิเป   ปเร.   เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้      ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    สั่งสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพน้ัน ๆ 
เกิดในตระกูลที่ยากจน ในปจจันตคาม  ในพุทธกปัตอแตนี้   บรรลุนิติภาวะแลว 
วันหน่ึง  ไปปา พรอมกับคนท้ังหลายในปจจันตคาม    ผูเที่ยวหาผลไม  เห็น 
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง  ในปาน้ัน    มีใจเลื่อมใส  ไดถวายผลวัลล.ิ 
 
*  อรรถกถาเปน  วิสาขปญจาลบุตรเถระ  
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            ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด   
ในตระกูลของพระเจามัณฑลิกะ แควนมคธ ในพุทธุปบาทกาลน้ีไดมีนามวา 
วิสาขะ   ภายหลังปรากฏนามวา   ปญจาลปุตตะ   เพราะความเปนพระโอรส 
แหงราชธิดาของพระเจาปญจาละ    เมื่อพระชนกสวรรคตแลว     เขาก็เสวยราช 
สมบัติ  เม่ือพระศาสดาเสด็จมาใกลวังของพระองค   ก็ไปสูสํานักของพระศาสดา 
ฟงธรรมแลว     ไดมีจิตศรัทธา  บวชแลว  ไปสูพระนครสาวัตถีกับพระศาสดา 
เริ่มต้ังวิปสสนาแลว    ไดเปนผูมีอภิญญา   ๖  ตอกาลไมนานนัก.   สมดังคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                    ในกาลน้ัน   ชนท้ังปวงชักชวนกันมาสูปา   เขา 
          เหลาน้ันแสวงหาผลไม  กห็าผลไมไดในกาลน้ัน    ใน 
          ปาน้ัน     เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูสยัมภู   ผูไมเคย 
          พายแพ   เรามีจิตเลื่อมใส   มใีจโสมนัส    ไดถวายผล 
          วัลล ิ ในกัปท่ี ๓๑   แตภัทรกัปนี้  เราไดถวายผลไมใด 
          ในกาลน้ัน   ดวยทานน้ัน   เราไมรูจักทุคติเลย   นี้เปน 
          ผลแหงการถวายผลไม. เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯลฯ   
          คําสอนของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว   ดังน้ี. 
            ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา  ๖   แลว    ไดกลับไปภูมิลาํเนาเดิม   เพ่ือ 
อนุเคราะหหมูญาติ   มนษุยทั้งหลายในท่ีนั้น    เขาไปหาพระเถระแลว  ฟงธรรม 
ตามกาลตามโอกาส  วันหนึ่ง  ถามพระเถระถึงลกัษณะของพระธรรมกถึกวา  ขา 
แตทานผูเจริญ  ภิกษุผูประกอบดวยองคคุณเทาไรหนอแล จึงจะเปนพระธรรม- 
กถึกได   พระเถระเม่ือจะบอกลักษณะของพระธรรมกถึก  แกเขาเหลาน้ัน     ได 
กลาวคาถา   ๒   คาถา   ความวา  
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                    พระธรรมกถึกประกอบดวยองค  ดังน้ีคือ ไมพึง 
          ยกตน ๑   ไมพึงขมบุคคลเหลาอ่ืน ๑     ไมพึงกระทบ 
          กระทัง่บุคคลเหลาอื่น ๑   ไมกลาวคุณความดีของตน 
          ในท่ีชมุนุมชน    เพ่ือมุงลาภผล  ๑      ไมมจีิตฟุงซาน 
          กลาวแตพอประมาณ  มีวัตร ๑  ภิกษุผูเปนธรรมกถึก 
          พึงเปนผูมีปกติ    เห็นเน้ือความอันสุขมุละเอียด     ม ี
          ปญญาเฉลียวฉลาด   ประพฤติออนนอม    มีศีลตาม 
          เย่ียงอยางของพระพุทธเจาน้ัน    พึงไดนิพพานไมยาก 
          เลย   ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   น   อุกฺขิเป   ความวา  ไมพึงยกข้ึนซึ่ง 
ตน  คือไมพึงทําการยกตน   ดวยตระกูลมีชาติเปนตน   และดวยคุณสมบัติ   ม ี
พาหุสัจจะเปนตน. 
            บทวา   โน   จ   ปริกฺขิเป   ปเร  ความวา   ไมพึงขมผูอ่ืน  คือ 
บุคคลอ่ืน    ดวยชาติเปนตนเหลาน้ันน่ันแล     คือไมพึงกดผูอ่ืนโดยปกปดคุณ 
หรือไมพึงกดผูอ่ืน     ดวยสามารถแหงการทําลายคุณความดี.     พึงเชื่อมความ 
อยางนี้วา   ไมพึงกระทบกระทั่งบุคคลเหลาอ่ืน   คือไมกระทบกระทั่งบุคคลอ่ืน 
ดวยสามารถแหงการเพงโทษ ไดแก ไมพึงมองผูอ่ืนอยางเหยียดหยาม   อธิบาย 
วา   น   อกฺุขเิป   ความก็อยางนั้นแหละ. 
             บทวา   ปารคต    ความวา    ไมพึงกระทบกระทั่ง    คือไมพึงหาม 
ไมพึงเสียดสี  ไดแก   ไมพึงดูหม่ิน     ซึ่งพระขีณาสพผูถึงฝงแหงวิชชา   ดจุถึง 
ฝงแหงสงสาร   ผูมีวิชชา   ๓   หรือมีอภิญญา   ๖.  
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          บทวา   น   จตฺตวณฺณ   ปริสาสุ   พฺยาหเร   ความวา  ผูมุงลาภ 
สักการะและความสรรเสริญ    ไมพึงกลาวสรรเสริญคุณของตน  ในบริษัทของ 
กษัตริยเปนตน. 
          บทวา   อนุทฺธโต    ความวา    เวนจากความฟุงซาน    อธบิายวา 
พระอริยเจาทั้งหลาย ยอมไมยินดีดวยคําของผูที่ฟุงซาน. 
          บทวา   สมฺมิตภาณี  ความวา   กลาวดวยคําพอประมาณ  โดยชอบ 
นั่นเทียว    อธิบายวา    มปีกติกลาวถอยคําท่ีประกอบไปดวยประโยชนเทาน้ัน  
มีที่อางอิง  มีที่สุด  ตามกาล.  ถอยคําของผูที่กลาว  นอกเหนือไปจากน้ี  ยอม 
ไมเปนที่เชื่อถือ. 
          บทวา   สุพฺพโต   ผูมีวัตรอันงาม   คือสมบูรณดวยศีล  พึงนําบท 
กิริยาวา   สิยา   มาประกอบเขาดวย. 
          พระเถระกลาวลักษณะของพระธรรมกถึก  โดยสังเขปเทาน้ัน    อยางนี้ 
แลว  นอมใจนึกถึงความท่ีคุณเหลาน้ัน  เปนเหตุใหตนไดรับความยกยองนับถือ 
รูวา มหาชนมีความเลื่อมใสจนเกินประมาณ เมื่อจะแสดงความวา พระนิพพาน 
ไมเปนคุณอันพระธรรมกถึกผูมีลักษณะอยางนี้     อาศัยวิมุตตายตนะแลวจะพึง 
ไดโดยยาก   คือหาไดงายโดยแทแล    จึงกลาวคาถาท่ี  ๒     มีอาทิวา   สุสุขมุ- 
นิปุณตฺถทสฺสินา  ดังนี้.   
          ความแหงคาถาที่สองนั้น    ขาพเจากลาวไวในหนหลังแลวท้ังน้ัน. 
                จบอรรถกถาวิสาขปญจาลปุตตเถรคาถา  
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                           ๖. จูฬกเถรคาถา 
         วาดวยคาถาของพระจูฬกเถระ 
            [๓๐๓]  ไดยินวา  พระจูฬกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                  นกยูงท้ังหลาย  มหีงอนงาม  ปกก็งาม  มีสรอยคอ 
          เขียวงาม    ปากก็งาม    มีเสียงไพเราะ   สงเสียงร่ํารอง 
          รื่นรมยใจ อนึ่ง  แผนดินใหญนี้   มีหญาเขยีวชอุมดูงาม 
          มีน้ําเอิบอาบท่ัวไป    ทองฟาก็มวีลาหกอันงาม   ทานก็ 
          มีใจเบกิบานควรแกงาน    จงเพงฌาน   ทีพ่ระโยคาวจร 
          ผูมใีจดีเจริญแลว   มีความบากบั่น  ในพระพุทธศาสนา 
          เปนอนัดี     จงบรรลุธรรมอันสูงสุด       อนัเปนธรรมขาว 
          ผุดผอง  ละเอียด  เห็นไดยาก  เปนธรรมไมจุติแปรผัน. 
 

                   อรรถกถาจูฬกเถรคาถา 
            คาถาของทานพระจูฬกเถระ    เริ่มตนวา    นทนฺติ   โมรา   สุสขิา 
สุเปขุณา.   เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้      ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    เขาไปส่ังสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพ 
นั้น  ๆ  เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกาลของพระผูมีพระภาคเจาทรงพระนามวา 
สิขี    ในกัปที่  ๓๑ แตภัทรกัปนี้   บรรลุนิติภาวะแลว  วันหน่ึง  เห็นพระศาสดา 
มีจิตเลื่อมใส  ไดถวายผลฉัตตปาณี.  
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            ดวยบุญกรรมนั้น       เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
บังเกิดในตระกูลพราหมณ    กรุงราชคฤห    ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดนามวา 
จูฬกะ   เจรญิวัยแลว   ไดความเลื่อมใสในพระศาสดา   ในคราวที่ทรงทรมาน 
ชาง ชื่อ ธนบาล   บวชแลว    บําเพ็ญสมณธรรมอยูในถ้ําอินทสาระ   วันหนึ่ง 
ทานน่ังอยูที่ประตูถ้ํา   แลดูนาของชาวมคธ.  
            ในขณะนั้น    เมฆท่ียังฝนใหตกตามฤดูกาล  สงเสียงรองดังกองไพเราะ 
หนาต้ังรอยชั้น พันชั้น ยงัฝนใหตกเต็มทั่วทองฟา งามสกาวเหมือนยอดอัญชัน 
และฝูงนกยูง    ฟงเสียงเมฆคํารน    พากันราเริงยินดี    สงเสียงร่ํารองรื่นรมย 
พากันเที่ยวรําแพนไปในประเทศน้ัน  ๆ.   ในเมื่อกรชกายสงบระงับแลว  เพราะ 
ความรอนในฤดูรอนผานไป    โดยสัมผัสแหงลมฝน    ทําใหหองอันเปนที่อยู 
แมของพระเถระถึงความเยือกเย็น    จิตก็เปนเอกัคคตารมณ    เพราะไดฤดูเปน 
ที่สบาย    หยั่งลงสูแนวกรรมฐาน.    พระเถระรูดังน้ันแลว     เม่ือจะยังจิตใหมี 
อุตสาหะในภาวนา โดยมุขคือการแสดงความถึงพรอมแหงกาลเปนตน   ไดกลาว 
คาถา ๒ คาถา   ความวา 
                      นกยูงท้ังหลาย  มหีงอนงาม  ปกก็งาม   มีสรอยคอ 
          เขียวงาม  ปากงาม  มีเสียงไพเราะ  สงเสียงร่าํรองรื่นรมย  
          ใจ   อนึ่ง   แผนดินใหญนี้    มีหญาเขียวชอุม    ดูงาม    ม ี
          น้ําเอิบอาบท่ัวไป    ทองฟาก็มีวลาหกงดงาม    ทานก็มใีจ 
          เบิกบานควรแกการงาน          จงเพงฌานท่ีพระโยคาวจร 
          ผูมใีจดีเจริญแลว        มีความบากบั่นในพระพุทธศาสนา 
          เปนอนัดี      จงบรรลุธรรมอันสูงสุด        อนัเปนธรรมขาว 
          ผุดผอง    ละเอียด   เห็นไดยาก     เปนธรรมไมจุติแปรผัน 
            ดังน้ี.                       
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           บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นทนฺติ  โมรา   สุสขิา   สุเปขุณา 
สนีลคีวา  สมุุขา  สุคชฺชิโน  ความวา   นกยูงท้ังหลายเหลาน้ี    ชื่อวา  ม ี
หงอนงาม   เพราะประกอบไปดวยหงอน  ซึ่งต้ังอยูบนหัวงดงาม   ชื่อวา  มปีก 
งดงาม   เพราะประกอบไปดวยขนหางอันเจริญ  มสีีตาง ๆ กันมิใชนอย  งดงาม 
นาดู  ชื่อวา  มีสรอยคอเขียวงาม   เพราะประกอบไปดวยคอมีสีเขียวงาม   คลาย 
กับมีสีลายพรอย.    ชื่อวามีปากงาม    เพราะมีปากงดงาม    ชื่อวามีเสียงไพเราะ 
เพราะมีเสียงรองเสนาะจับใจ.      นกยูงท้ังหลาย      มีหงอน      รองไพเราะ 
เหมือนเสียงดนตรี   เปลงศัพทสําเนียง   รองเสียงรื่นรมยใจ.  
          บทวา  สุสทฺทลา  จาป  มหามห ี อย ความวา  ก็ผืนแผนดินใหญนี้  
มีหญาแพรกดารดาษ   มติีณชาติเขียวชอุม. 
          บทวา  สุพฺยาปตมฺพู  ความวา   มีน้ําเอิบอาบท่ัวไป   คือมีชลาลัย 
ไหลแผไป    เพราะมีน้ําเหนือไหลหลาก    แผซานไปในท่ีนั้น  ๆ  โดยมีฝนตก 
ทําใหเกิดน้ําใหม.  ปาฐะวา สุสุกฺกตมฺพุ ดังน้ีก็มี  โดยมีอธิบายวา  มีชลาลัย 
ใสสะอาดบริสุทธิ์. 
          บทวา  สุวลาหก   นก  ความวา  ก็นภากาศน้ี   ชื่อวามีวลาหกงดงาม 
เพราะมีวลาหกคือเมฆ    งดงามต้ังอยูคลายกับมีกลีบอุบลเขียว    แผกระจายเต็ม 
ไปโดยรอบ. 
          บทวา  สุกลฺลรูโป สมุนสฺส ฌายต ความวา บัดนี้ ทานก็มีความ 
เหมาะสม   คือมีสภาพที่ควรแกการงาน   เพราะไดฤดูเปนที่สบาย  จงเพงฌาน 
ที่พระโยคาวจรผูชื่อวามีใจดี    เพราะมีจิตงอกงาม   โดยไมถกูนิวรณทั้งหลาย 
เบียดเบียน  เพงอยูดวยสามารถ แหงอารัมมณูปนิชฌาน และลักขณูปนิชฌาน. 
          บทวา  สุนิกฺกโม   ฯ เป ฯ   อจจฺุต   ปท  ความวา  ก็ทานเพงฌาน 
อยูอยางนี้    เปนความดี   คือเปนผูมีความพยายามดี   ในพระศาสนาของพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจาผูตรัสรูดีแลว  จงกระทบคือจงกระทําใหแจง  ดวยสัมมาปฏิบัติ   
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โดยกระทําใหประจักษดวยตนเอง  ซึ่งพระนิพพาน ชื่อวา บรสิุทธิ์ดวยดี  เพราะ 
ความเปนผูมีศีลบริสุทธิ์ดแีลว   ชื่อวา  สวางไสว   เพราะไมเขาไปถึงความโคจร 
ของความเศราหมองแมทั้งปวง    ชื่อวา  ละเอียด    เพราะความเปนอารมณของ 
ญาณอันละเอียด ชื่อวาเห็นไดโดยยาก  เพราะความท่ีธรรมลกึซึง้อยางยิ่ง ชื่อวา 
สูงสุด   เพราะความเปนของประณีต   และเพราะความเปนของประเสริฐ  ชือ่วา 
เปนอัจจุตบท  คือเปนธรรมที่ไมจุติแปรผัน  เพราะความเปนสภาพที่เที่ยง. 
            ก็พระเถระเม่ือกลาวสอนตนอยูอยางนี้แล เปนผูมีจิตต้ังมั่นแลว  เพราะ 
ไดฤดูเปนที่สบาย   ขวนขวายวิปสสนาแลว   บรรลุพระอรหัตผล.    สมดงัคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                   เราไดเห็นพระศาสดา ผูเปนนายกของโลก ทรง 
          รุงเรืองดังดอกกรรณิการ    โชติชวงเหมอืนพระจันทร  
          วันเพ็ญ   และดังดวงประทีป   เรามีจิตเล่ือมใส   มใีจ 
          โสมนัส      ไดถือเอาผลกลวยไปถวายแดพระศาสดา 
          ถวายบังคมแลวกลับไป    ในกปัท่ี  ๓๑   แตภัทรกัปนี้  
          เราไดถวายผลไมใดในกาลน้ัน       ดวยทานน้ันเราไม 
          รูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายผลไม.  เราเผา 
          กิเลสทั้งหลายแลว ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา  เรา 
          กระทาํสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
            ก็พระเถระบรรลพุระอรหัตแลว   พิจารณาขอปฏิบัติของตน   เกิดปติ  
และโสมนัส    กลาวซ้ําคาถาเหลาน้ันแหละ   โดยนยัมีอาทิวา  นทนฺติ  โมรา 
ดังน้ี.  ดวยเหตุนั้น   คาถาท้ังสองนั้นแล  จึงไดเปนคาถาพยากรณพระอรหัตผล 
ของพระเถระ. 
                                     จบอรรถกถาจูฬกเถรคาถา  
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                  ๗.  อนูปมเถรคาถา 
             วาดวยคาถาของพระอนูปมเถระ 
            [๓๐๔]  ไดยินวา  พระอนูปมเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    จิตถึงความเพลิดเพลิน เพราะธรรมใด ธรรมใด 
          ยกขึ้นสูหลาว   และจิตเปนดังหลาว   เปนดังทอนไม 
          ขอทานจงเวนธรรมนั้น  ๆ  ใหเด็ดขาด  ดูกอนจิต  เรา 
          กลาวธรรมนั้นวาเปนธรรมมีโทษ   เรากลาวธรรมนั้น  
          วาเปนเครื่องประทุษรายจิต พระศาสดาท่ีบุคคลหาได 
          โดยยาก  ทานก็ไดแลว  ทานอยามาชักชวนเราในทาง 
          ฉบิหายเลย. 
                   อรรถกถาอนูปมเถรคาถา 
            คาถาของทานพระอนูปมเถระ   เริ่มตนวา   นนฺทมานาคต  จิตฺต.  
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ?  
            แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลว   ในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ   ทั้งหลาย    เขาไปส่ังสมบุญอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวในภพ 
นั้น     เกิดในเรือนแหงตระกูล   ในกปัที่  ๓๑   แตภัทรกัปนี้    บรรลุนิติภาวะ 
แลว  วันหน่ึงเห็นพระปจเจกพุทธเจา   นามวา  ปทุมะ   เที่ยวบิณฑบาตไปใน 
ถนน  มีใจเลื่อมใส  บชูาดวยดอกปรู.  
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             ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด 
ในตระกูลอันมั่งค่ัง  แควนโกศล   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดนามวา  อนูปโม 
เพราะสมบูรณดวยรูปสมบัติ    ละกามทั้งหลาย   บวชแลว     เพราะความเปนผู 
สมบูรณดวยอุปนิสัย  กระทํากรรมในวิปสสนา   อยูในปา   จิตของทานแลนไป 
ในอารมณทั้งหลายมีรูปารมณเปนตน    ในภายนอก    กรรมฐานก็หมุนเปลี่ยน 
แปลงไป.    พระเถระเม่ือจะขมจิตอันว่ิงไปอยู   กลาวเตือนตน   ดวยคาถา  ๒ 
คาถาเหลาน้ี   ความวา 
        จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะธรรมใด   ธรรมใด 
          ยกขึ้นสูหลาว   และจิตเปนดังหลาว    เปนดังทอนไม 
          ขอทานจงเวนธรรมนั้น ๆ    ใหเด็ดขาด        ดูกอนจิต 
          เรากลาวธรรมนั้น วาเปนธรรมที่มีโทษ เรากลาวธรรม 
          นั้นวา  เปนเครื่องประทุษรายจิต   พระศาสดาท่ีบุคคล 
          หาไดโดยยาก   ทานก็ไดแลว   ทานอยามาชักชวนเรา 
          ในทางฉิบหายเลย  ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นนฺทมานาคต   จิตฺต  ความวา  จิต 
มาสูความเพลิดเพลิน  ไดแก  จิตที่ยินดีเพลิดเพลินภพนั้น  ๆ  แหงตัณหาอัน 
เปนตัวเหตุแหงความยินดีเพลิดเพลินในภพนั้น    ๆ    มาถึงความยินดี    ความ 
เพลิดเพลิน  จากภพนั้นไปสูภพน้ี. 
            บทวา   สูลมาโรปมานก  ความวา  จิตอันกรรมกิเลสทั้งหลาย  ยก 
ข้ึนสูภพน้ัน  ๆ  อันชื่อวาหลาว   เพราะเปนเชนกับหลาว  โดยฐานะเปนที่เกิด 
แหงทุกข   ตลอดกาลมีประมาณเทาน้ี. 
            บทวา   เตน   เตเนว   วชสิ  เยน   สูล    กลงฺิคร    ความวา 
ภพกลาวคือหลาว    แสะกามคุณกลาวคือทอนไม   อันไดนามวา   เขียงสําหรับ  
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สําเร็จโทษ  มีอยูในฐานะใด  ๆ  ทานจะดําเนินไป  คือเขาถึงฐานะนั้น ๆ   แหละ 
ดวยบาปจิตน้ัน ๆ  ทีเดียว  ไดแก  ไมกําหนดความฉิบหายของตน. 
           บทวา  ตาห  จิตฺตกลึ   พฺรูม ิ ความวา  เพราะฉะนั้น   เราจึงกลาว 
ธรรมนั้นวา    เปนโทษของจิต    คือเปนกาลกรรณีของจิต    เพราะเปนความ 
ประมาท   คือเราจะกลาว   คือจะบอกซ้ําถึงธรรมนั้น  วาเปนเคร่ืองประทุษราย 
จิต  คือบอนทําลายจิต   เพราะนํามาซึ่งความฉิบหาย   แกสันดานอันมีอุปการะ 
มากแกตน    กลาวคือจิต.    บางอาจารยกลาววา   จตฺิตทุพฺภคา  บาง  หมาย 
ความวา  สภาพจิตท่ีไมมีบุญวาสนา  (หรือ)   จิตท่ีมีบุญนอย.  ถาจะมีผูถามวา 
จะบอกวาอยางไร  ?   ตอบวา    จะบอกวา    พระศาสดาท่ีบุคคลหาไดโดยยาก 
ทานก็ไดแลว   คือ   โลกวางจากพระพุทธเจา     มาเปนเวลาหลายกัปนับไมถวน 
แมเม่ือพระศาสดาเสด็จอุบัติข้ึนแลว     สมบัติคือความเปนมนุษย     และการได 
เฉพาะซึ่งศรัทธาเปนตน      ก็ยังเปนของท่ีหาไดยากโดยแท    และเมื่อไดสมบัติ 
เหลาน้ันแลว     แมพระศาสดาก็ยังหาไมไดอยูนั่นเอง   พระศาสดาผูที่บุคคลหา 
ไดอยางนี้     ทานไดแลวในบัดนี้     เมื่อเราไดพระศาสดาน้ันแลว   ทานอยามา 
ชวนเราในอกุศล    อันมแีตโทษหาประโยชนมิไดในปจจุบัน    และนําความฉิบ 
หาย   นําความเดือดรอนมาให   ในเวลาตอไป.   พระเถระเม่ือกลาวสอนจิตของ 
ตนอยูอยางนี้     นั่นแล    เจริญวิปสสนา    บรรลุพระอรหัตแลว.   สมดังคาถา 
ประพันธที่ทานกลาวไวในอปทานวา 
                      ในกาลน้ัน    พระสมัพุทธเจานามวา  ปทุมะ  อยู 
          ที่ภูเขาจิตตกูฏ  เราไดเห็นพระสยัมภูพุทธเจา นั้นแลว 
          จึงเขาไปเฝา  ขณะนั้น   เราเห็นตนปรูมีดอกบาน   จึง 
          เลือกเก็บแลว  เอามาบูชาพระชินสัมพุทธเจา นามวา  
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            ปทุมะ  ในกัปท่ี ๓๗  แตภัทรกปัน้ี    เราไดทํากรรมใด 
          ไวในกาลน้ัน    ดวยกรรมนั้น     เราไมรูจักทุคติเลย  นี้ 
          เปนผลแหงพุทธบชูา. เราเผากิเลสแลว ฯลฯ  คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
                                    จบอรรถกถาอนูปมเถรคาถา 
 
 

                                ๔. วัชชิตเถรคาถา 
              วาดวยคาถาของพระวัชชิตเถระ 
            [๓๐๕]  ไดยินวา  พระวัชชิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      เมื่อเรายังเปนปุถุชน    มืดมนอยูไมเห็นอริยสัจ 
          จึงไดทองเท่ียววนเวียนไปมาอยูในคติทั้งหลาย  ตลอด 
          กาลนาน บัดน้ี เราเปนผูไมประมาทแลว  กําจัดสงสาร 
          ไดแลว      คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแลว     บัดนี้ภพใหม 
          มิไดมี.  
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                               อรรถกถาวัชชิตเถรคาถา   
            คาถาของทานพระวัชชิตเถระ    เริ่มตนวา    สสร    ทฆีมทฺธาน. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร  ?  
            แมพระเถระนี้    ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ  ทั้งหลาย    เขาไปส่ังสมบุญไวในภพน้ัน    ๆ   เกิดในปจจันตคามแหง 
หน่ึง  ในกัปท่ี ๖๕ แตภัทรกัปนี้   บรรลุนิติภาวะแลว   เปนพรานปาทองเที่ยว 
ไป วันหน่ึง  ไดเห็นพระปจเจกพุทธเจา   นามวา  อุปสันตะ  ผูอยูในถ้ําแหง 
ภูเขา   เขาเห็นความสงบระงับของทาน    แลวมีใจเลื่อมใส   ไดทําการบูชาดวย 
ดอกจําปา.       
            ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  เกิด 
ในตระกูลทีม่ั่งค่ัง   แควนโกศล     ในพุทธุปบาทกาลน้ี   จําเดิมแตวันที่เขาเกิด 
พอถึงมือมาตุคาม    ก็รองไห  ไดยินวา    เขาจุติจากพรหมโลก  มาในมนุษย- 
โลกนี ้    เพราะเหตุที่เขาทนการถูกตองของมาตุคามไมได   ฉะน้ัน  จึงไดนามวา 
วัชชิตะ   เพราะเวนจากการถูกตองของมาตุคาม   เขาเจริญวัยแลว    เห็นยมก- 
ปาฏิหาริยของพระศาสดา     แลวไดมจิีตศรัทธา     บวชแลว     เริ่มต้ังวิปสสนา 
ไดเปนผูมีอภิญญา  ๖    ในวันนั้นเอง.   สมดังคาถาประพันธที่ทานกลาวไวใน 
อปทานวา 
                      พระสมัพุทธเจา     ผูสงบระงับ     อาศัยอยูใน 
          ระหวางภูเขา   เราถือเอาดอกจําปาดอกหน่ึง    เขาไป 
          หาทานผูสูงสุดกวานระ    มีจิตเล่ือมใส     มใีจโสมนัส 
          ประคองดวยมือท้ังสอง    บูชาพระปจเจกพุทธเจา   ผู  
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            เปนมุนีอันอุดม   ผูไมเคยพายแพ    ในกัปท่ี  ๖๕   แต 
          ภัทรกปัน้ี  เราไดบชูาพระปจเจกพุทธเจา  ดวยดอกไม 
          ไดดวยการบูชาน้ัน  เราไมรูจกัทุคติเลย   นี้เปนผลแหง 
          พุทธบูชา.   เราเผากิเลสท้ังหลายแลว  ฯลฯ    คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  เรากระทําสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
            ก็พระเถระผูมีอภิญญา  ๖  แลว   ระลึกบุพเพนิวาสญาณ  ของตนได 
ไดกลาวคาถาสองคาถา   ดวยธรรมสังเวช   ความวา 
            เมื่อเรายังเปนปุถุชน   มืดมนอยู  ไมเห็นอริยสัจ 
          จึงไดทองเท่ียววนเวียนไปมาอยู ในคติทั้งหลาย  ตลอด 
          กาลนาน     บัดน้ี     เราเปนผูไมประมาทแลว     กําจัด 
          สงสารไดแลว    คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแลว     บัดน้ีภพ 
          ใหม  ไมม ี  ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  สสร   แปลวา  ทองเท่ียวไปอยู   ไดแก 
ว่ิงไป ๆ  มา  ๆ  ในภพน้ัน   ๆ  ดวยสามารถแหงการยึดถือไว  และการปลอย 
วาง. 
            บทวา   ทีฆมทฺธาน   ความวา   ทองเท่ียวไปในสงสาร  อันมีเบื้อง- 
ตนและที่สุดไมปรากฏ   ตลอดกาลนาน   คือตลอดกาลหาประมาณมิได.   บทวา 
คตีสุ   ความวา    ในสุคติและทุคติทั้งหลาย     ดวยสามารถแหงกรรมท้ังหลาย 
ที่คนทําดี  ทําชั่ว    บทวา  ปริตสฺส ความวา เมื่อหมุนไปรอบ ๆ  ดุจเครื่อง 
สูบน้ํา  ชื่อวา    วนเวียนไป  ๆ   มา  ๆ    ดวยสามารถแหงการจุติและอุปบัติ. 
ก็พระเถระกลาวเหตุแหงการทองเท่ียววนเวียนนั้นวา     เมื่อเรายังเปนปุถุชน 
มืดมนอยู   ไมเห็นอริยสัจท้ังหลาย  ดังนี้.  
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          ประกอบความวา     บุคคลเมื่อไมเห็นอริยสัจท้ังหลาย      มีทุกขสัจ 
เปนตน     ดวยญาณจักษุ    เพราะยังไมไดแทงตลอด    ชื่อวา    เปนคนบอด 
เพราะความมืดมน  คืออวิชชานั่นเอง   ชื่อวา  เปนปุถุชน  เพราะเหตุทั้งหลาย 
อันใหเกิดความหนา   (กิเลส)  เปนตน     จักวนเวียนไปในคติทั้งหลาย   เพราะ 
ความท่ีตนยังเปนปุถุชน.  สมดังคําที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เพราะเหตุที่ยังไมไดตรัสรู    ไมไดแทงตลอดซ่ึงอริยสัจ  ๔   ทั้งเรา 
และเธอท้ังหลาย   จึงว่ิงไปแลว   ทองเท่ียวไปแลว   อยางนี้ตลอดกาลนาน  ดงัน้ี. 
          เมื่อเรานั้น    ยังเปนปุถุชน  อยูในกาลกอน   โดยนัยดังกลาวแลวน่ันแล 
บัดนี้  ไมประมาทแลว   โดยนัยอันพระศาสดาทรงประทานแลว  ยังสมถภาวนา 
และวิปสสนาภาวนา   ใหถึงท่ีสุดแลว     ดวยขอปฏิบัติคือความไมประมาท  ต้ัง 
อยูแลว. 
          บทวา   สสารา   วนฬีกตา  ความวา    กรรมกิเลสทั้งหลายอันได 
นามวา  สงสาร    เพราะเปนที่ทองเที่ยวไปของสัตวทั้งหลาย   อันเรากระทําให 
หมดราก  เพราะตัดขาดไดแลวดวยมรรคอันเลิศ  ดงัไมออที่มีรากปราศไปแลว. 
          บทวา   สพฺพา  คตี  สมุจฺฉินฺนา  ความวา  คติทั้งหลายแมทั้งปวง 
มีนรกเปนตน    ชื่อวา    อันเราตัดขาดแลว  คือ  กาํจัดแลว     โดยชอบทีเดียว 
เพราะกรรมวัฏ     และกิเลสวัฎทั้งหลาย    เราตัดไดขาดแลวอยางนี้    เพราะเหตุ 
นั้นแล    บัดนี้จึงไมมีภพใหมอีกตอไป.    ก็และคาถาทั้งสองน้ีแหละ   ไดเปน 
คาถาพยากรณพระอรหัตผลของพระเถระ  ดังพรรณนามานี้แล. 
                        จบอรรถกถาวัชชิตเถรคาถา  
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                        ๙.   สันธิตเถรคาถา   

        วาดวยคาถาของพระสันธิตเถระ 
             [๓๐๖]  ไดยินวา  พระสันธิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                    เราเปนผูมีสติ     ไดอนิจจสัญญาอันสหรคตดวย 
          พุทธานุสติหน่ึง       อยูที่โคนอัสสัตถพฤกษอันสวางไสว 
          ดวยแสงแหงไฟ แกวมณี  และผามีสีเขียวงาม ความสิ้น 
          อาสวะเราไดบรรลุแลวเร็วพลัน     เพราะสัญญาที่เราได 
          แลวในครั้งน้ัน    ในกัปท่ี ๓๑  แตภัทรกัปนี้. 
                                        จบวรรคท่ี    ๕ 
                                         จบทุกนิบาต 
 

                อรรถกถาสันธิตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระสันธิตเถระ    เริ่มตนวา  อสฺสตฺเถ  หริโตภาเส. 
เรื่องราวของทานเปนอยางไร ? 
            แมพระเถระนี้     ก็เปนผูมีอธิการอันกระทําแลวในพระพุทธเจาองค 
กอน ๆ ทั้งหลาย  เขาไปส่ังสมบุญไวในภพน้ัน ๆ ไดเกิดเปนนายโคบาลผูหนึ่ง 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา    สขิี.    เมื่อพระศาสดาเสด็จ 
ปรินิพพานแลว      เขาเขาไปหาพระเถระรูปหน่ึง     ฟงธรรมอันปฏิสังยุตดวย  
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พระพุทธคุณในสํานักของพระเถระ  มีใจเลื่อมใส  ถามวา  พระผูมีพระภาคเจา   
ประทับอยู  ณ  ที่ไหน    ฟงความท่ีพระผูมีพระภาคเจาเสด็จปรินิพพานแลว 
กลับไดอนิจจสัญญาวา  แมข้ึนชื่อวา พระพุทธเจาทั้งหลายมีอานุภาพมากอยางนี้ 
ยังตองดําเนินไปสูอํานาจแหงความเปนของไมเที่ยง   โอ   สังขารทั้งหลายไม 
ยั่งยืนหนอ.  พระเถระใหเขาเกิดอุตสาหะ ในการบูชาโพธิพฤกษ. เขาไปสูที่ใกล 
โพธิพฤกษ     ตามกาลอันเหมาะสม    เจริญวิปสสนา    ระลึกถึงพระพุทธคุณ 
กราบไหวตนโพธิ์.   
            ดวยบุญกรรมนั้น    เขาทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   เกิด 
ในตระกูลทีม่ั่งค่ัง  ในแควนโกศล  ในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดนามวา  สันธิตะ 
เจริญวัยแลว   ฟงธรรมกถาอันปฏิสังยุตดวยอนิจจตา  เกิดความสลดใจบวชแลว 
เริ่มต้ังวิปสสนา  ไดเปนผูมีอภิญญา ๖ ตอกาลไมนานนัก   เพราะญาณถึงความ 
แกกลาแลว. 
            ทานเมื่อระลึกถึงบุพเพนิวาสญาณของตน     ระลึกถึงการกราบไหว 
โพธิพฤกษ  และการไดเฉพาะซึ่งอนิจจสัญญา  มีพุทธานุสติเปนอารมณ   เมื่อ 
จะประกาศการบรรลุคุณพิเศษของตน  ดวยการเขาไปอาศัยเหตุ ๒ ประการนั้น 
ไดกลาวคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                      เราเปนผูมสีติ   ไดอนิจสัญญาอันสหรคต    ดวย 
          พุทธานุสติหน่ึง อยูที่โคนอัสสตัถพฤกษ    อันสวางไสว 
          ไปดวยแสงแหงไฟ แกวมณ ีและผามีสีเขียวงาม ความ 
          สิ้นอาสวะเราไดบรรลุแลวเร็วพลัน  เพราะสัญญาท่ีเรา 
          ไดแลวในครั้งน้ัน    ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้  ดังนี้. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา อสฺสตฺเถ  ไดแก  ในท่ีเปนที่ประดิษฐาน 
ไมอัสสัตถะ.    ไมอัสสัตถะอันเปนไมที่ตรัสรู    ของพระผูมีพระภาคเจาแหงเรา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 227 

ทั้งหลาย ในบัดนี้  ต้ังอยูในที่ใด  ในทีซ่ึ่งมีไมอัสสัตถพฤกษต้ังอยูนั้น    ครั้งน้ัน 
มีไมบุณฑริก   อันเปนตนไมที่ตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา 
สิขี   ต้ังอยูแลว   เพราะเหตุนั้น   ไมโพธิพฤกษนั้น  ทานจึงเรียกวา  อัสสัตถะ 
เพราะเปนที่ต้ังแหงไมอัสสัตถะ.    อีกอยางหนึ่ง    บทวา  อสสฺตฺโถ   ไดแก 
ไมอัสสัตถะ      ที่ยังความเบาใจใหเกิดแกสัตวทั้งหลาย.      แตอาจารยบางพวก 
กลาววา  พระเถระกลาววา อสฺสตฺเถ เพราะเหตุที่ทานน่ัง ณ โคนตนอัสสัตถะ 
แลวเจริญพุทธานุสติในครั้งน้ัน. 
           บทวา   หริโตภาเส   ความวา    สวางไสวอยูดวยสีแหงแกวผลึกอัน 
เขียวสด. 
           บทวา   สวรุฬฺหมฺหิ ความวา  งอกงามดีแลว   คือประดิษฐานอยูแลว 
ดวยดี. 
           บทวา   ปาทเก  ไดแก  ตนไม. 
           บทวา   เอก   พุทฺธคต   สฺ   อภิลตฺถ   สฺ  ปฏิสฺสโต 
ความวา   เราชื่อวาเปนผูมีสติเฉพาะหนา   เพราะมีพระพุทธคุณเปนที่พ่ึง   ได 
แลวซ่ึงสัญญา    อันสหรคตดวยพุทธานุสติอันเปนไปแลว     โดยนัยมีอาทิวา 
อิติป  โส  ภควา ดังน้ี   มพีระพุทธเจาเปนอารมณ ชื่อวา หน่ึง เพราะความ 
เปนอารมณที่เกิดข้ึนหนเดียว. 
           ก็พุทธานุสติสําเร็จแลว    ดวยสัญญามีประมาณเทาใด   สัญญาน้ันอัน 
เราไดแลว   ในครั้งน้ัน  เพราะเหตุนั้น     พระเถระจึงกลาววา  เอกตึเส  อิโต  
กปฺเป  ในกัปที่ ๓๑ แตภัทรกัปนี้  คือ  ในกัปที่  ๓๑ โดยการจัดอันดับ  นับ 
แตภัทรกัปนี้ถอยหลังไป.  
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            บทวา   ย  สฺ  ไดแก  ไดสญัญาอันสหรคตดวยพุทธานุสติใด หรือ 
ไดอนิจจสัญญา  ในสังขารทั้งหลายท้ังปวง   ในครัง้น้ัน    ดวยการตามระลึกถึง 
พระพุทธคุณนั้น    เพราะเห็นความเปนของไมเที่ยงของพระพุทธเจาท้ังหลายใด. 
            บทวา   ตสฺสา  อฺาย  วาหสา  ความวา   กระทําสัญญาน้ันให 
เปนอุปนิสัย   เพราะความเปนเหตุแหงสัญญาตามท่ีกลาวแลวนั้น. 
บทวา   ปตฺโต  เม  อาสวกฺขโย  ความวา    ความสิ้นคือความดับ 
แหงอาสวะท้ังหลาย  อันเราบรรลุแลวในบัดนี้.  แมคาถาอปทานของพระเถระนี้ 
ก็คือ ๒ คาถาน้ีแหละ.   สมดังท่ีทานกลาวไววา   
                      เรามีสติเกิดขึ้นเฉพาะหนา ไดสัญญาอันสหรคต 
          ในพระพุทธเจาอยางหนึ่ง   ที่ไมอัสสัตถพฤกษ    อันม ี
          รัศมีเขียวสดงดงามดี   ในกัปท่ี ๓๑ แตภัทรกัปนี้   เรา 
          ไดสัญญาใดในกาลน้ัน    เพราะการไดสัญญาน้ันเปน 
          เหตุนาํมา   เราไดบรรลุความส้ินอาสวะ  ในกัปท่ี   ๑๓ 
          แตภัทรกัปน้ี        ไดเปนพระเจาจักรพรรดิจอมกษัตริย 
          พระนามวา     " ธมัมิกะ "        สมบรูณดวยรัตนะ    ๗ 
          ประการ     มีพลมาก.   เราเผากิเลสท้ังหลายแลว ฯ ล ฯ 
          คําสอนของพระพุทธเจา  เราทําสําเร็จแลว  ดังน้ี. 
                     จบอรรถกถาสันธิตเถรคาถา 
                         จบวรรควรรณนาท่ี   ๕ 
         แหงอรรถกถาเถรคาถา   ชื่อวา   ปรมัตถทีปนี 
                                      จบอรรถกถาทุกนิบาต  
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                ในวรรคนีร้วมพระเถระได  ๙  รูป  คือ 
        ๑.  พระกุมารกัสสปเถระ    ๒.  พระธรรมปาลเถระ    ๓.  พระพรหมาลิ 
เถระ    ๔.  พระโมฆราชเถระ    ๕.  พระวิสาขปญจาลีบุตรเถระ     ๖.  พระจูฬก 
เถระ    ๗.  พระอนูปมเถระ     ๘.  พระวัชชิตเถระ     ๙.  พระสันธิตเถระ  และ 
อรรถกถา. 
        ในทุกนบิาตน้ี    รวมคาถาได  ๙๘  คาถา    และรวมพระเถระผูฉลาด 
ในนัย  ผูภาษิตคาถาไวได ๔๙ รูป.  
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                                   ติกนิบาต 
                             เถรคาถา ติกนิบาต วรรคที่ ๑  

                             ๑.อังคณิกภารทวาชเถรคาถา 
                 วาดวยคาถาของพระอังคณิกภารทวาชเถระ 
           [๓๐๗]  ไดยินวา    พระอังคณิกภารทวาชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว 
อยางนี้วา 
                     ขาพเจาตามหาความบรสิุทธิ์อยู   โดยอุบายไม         
         แยบคาย    จึงไดบูชาไฟอยูในปา   เมื่อไมรูจักทางแหง 
         ความบริสุทธิ์     จึงไดบําเพ็ญอมรตบะ      ความสุขนั้น  
         ขาพเจาไดมาโดยงายดาย    ทานจงดูความท่ีพระธรรม 
         เปนธรรมท่ีดีเถิด  วชิชา ๓   ขาพเจาไดบรรลุแลว    คํา- 
         สั่งสอนของพระพุทธเจา   ขาพเจาปฏิบัติแลว   เมื่อกอน 
         ขาพเจาเปนเผาพันธุของพระพรหม            แตเด๋ียวน้ีแล 
         ขาพเจาเปนพราหมณ    มีวิชชา  ๓  ลางบาปแลว  เปนผู 
         มีความสวัสดี  และจบพระเวทแลว.          
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                         ติกนิบาตวรรณนา   

                      อรรถกถาอังคณิกภารทวาชคาถา 
          ในติกนิบาต   คาถาของทานพระอังคณิกภารทวาชเถระ  มีคําเริ่มตนวา 
สุทฺธิมเนฺวส  ดังน้ี.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร ?    
          แมทานพระอังคณิกภารทวาชเถระนี้      ก็ไดทําบุญญาธิการไวแลวใน 
พระพุทธเจาองคกอน ๆ เมื่อส่ังสมบุญท่ีเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ ในภพน้ัน   ๆ 
ในกัปที่   ๓๑  นับถอยหลัง  แตกัปนีไ้ป  ไดถือกําเนิดในคฤหาสนผูมีสกุล  ใน 
กาลของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา    สขิี    รูเดียงสาแลว 
อยูมาวันหน่ึง  ไดเห็นพระศาสดาเสด็จบิณฑบาต  มีใจเลื่อมใส  ประคองอัญชล ี
ไหว  ดวยเบญจางคประดิษฐ. 
          ดวยบุญกรรมอันนัน้      ทานทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของพราหมณ  ผูมีสมบัติสมบูรณ 
ในพระนครอุกกัฏฐะ  เจริญวัยแลว   ไดนามวา อังคณิกภารทวาชะ เรียน 
สําเร็จวิชาและศิลปะทั้งหลาย  บวชเปนปริพาชก  เพราะมีอัธยาศัยในเนกขัมมะ 
ประพฤติอมรตบะ    (ตบะเพ่ือไมตาย)    ทองเท่ียวไปมาในท่ีนั้น   ๆ  ไดเห็น 
พระสัมมาสมัพุทธเจา   กําลังเสด็จจาริกชนบท    มีใจเลื่อมใส    สดับพระ- 
ธรรมเทศนาในสํานักของพระศาสดา  แลวละการถือผิดนั้น   บวชในพระศาสนา 
บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน   ไมนานเลยก็ไดเปนพระขีณาสพ   ผูมีอภิญญา ๖. 
ดวยเหตุนั้น   ในคัมภีรอปทานทานจึงไดกลาวไววา  
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                      ขาพเจาผูชื่อวา  สุมนะ  มีจิตเล่ือมใสแลว   ขอ   
          วันทาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด      ทรงพระนามวา 
          เวสสภู ผูประเสรฐิ   องอาจ  กลาหาญ  ทรงมีชัยชนะ 
          ในกัปท่ี  ๓๑  แตภทัรกัปน้ี   ขาพเจาไดทํากรรมใดไว 
          ในกาลครั้งน้ัน   เพราะกรรมนัน้      ขาพเจาจึงไมรูจัก 
          ทุคติเลย นี้คือผลแหงการวันทา  ในกัปท่ี ๒๔ ขาพเจา 
          ไดเปนพระเจาจักรพรรดิ นามวาวิกตานันทะ สมบรูณ 
          ดวยรตันะ  ๗  ประการ   มีพลังมาก.    กิเลสท้ังหลาย 
          ขาพเจาไดเผาแลว  ฯลฯ       คําสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            อน่ึง  ขาพเจาไดเปนพระขีณาสพผูมีอภิญญา๖ พักผอนอยูดวยวิมุตติ- 
สุข   เพ่ืออนุเคราะหญาติทั้งหลาย   จึงไดไปยังชาติภูมิของตน   ใหญาติจํานวน 
มากประดิษฐานอยูในสรณะ    และศีลทั้งหลาย    แลวกลับจากชาติภูมินั้นมาอยู 
ในปา   ไมไกลจากนิคมชื่อวา   กุณฑยิะ   ในแควนกุรุ   ไดไปยังอุคคาราม 
ดวยกรณียกจิบางอยางเทาน้ัน       และไดพบพวกพราหมณผูเคยเห็นกันมาจาก 
อุตตราปถนิคม   ถูกพราหมณเหลาน้ัน     ถามวา  ทานภารทวาชะผูเจริญ 
ทานเห็นประโยชนอะไร จึงไดละทิ้งลัทธิพราหมณไปถือลัทธินี้  ?   เมื่อจะชี้แจง 
แกพราหมณเหลาน้ันวา    ไมมีความบริสุทธิ์ภายนอกจากพุทธศาสนานี้   ดงัน้ี  
จึงไดกลาวคาถาแรกไววา 
                      ขาพเจาตามหาความบริสุทธิ์อยู    โดยอุบายไม 
          แยบคาย   จึงไดบูชาไฟอยูในปา   เมื่อไมรูจักทางแหง 
          ความบริสุทธิ์    จึงไดบําเพ็ญอมรตบะ.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   อโยนิ  ความวา  โดยไมแยบคาย  คือ 
ไมใชโดยอุบาย.  บทวา  สุทธึ  ไดแก  สังสารสุทธิ คือการแลนออกไปจากภพ. 
บทวา  อเนฺวส  ความวา   เมื่อเสาะหาอยู    คือแสวงหาอยู.    บทวา   อคฺคึ  
ปริจรึ   วเน   ความวา    ขาพเจาสรางเรือนไฟแลวสรรเสริญการบูชาไปพลาง 
บําเรอพระอัคนิเทพไปพลาง     คือบูชาตามวิธีที่กลาวไวแลวในคัมภีรพระเวท 
ณ  สถานที่ ๆ  อยูในปาคือโรงบูชาไฟ   โดยอธิบายวา   นี้เปนทางแหงความ 
บริสุทธิ์. 
            ขอวา   สุทฺธิมคฺค  อชานนฺโต  อกาสึ   อมร  ตป   (ขาพเจาเมื่อ 
ไมรูจักทางแหงความบริสุทธิ์     ไดบําเพ็ญอมรตบะ)  ความวา   ขาพเจาเม่ือไม 
รูจักทางแหงความบริสุทธ์ิคือพระนิพพาน  จึงไดบําเพ็ญคือไดประพฤติ   ไดแก 
ไดปฏิบัติอัตตกิลมถานุโยค  มีการทรมานตนดวยตบะ ๕  อยางเปนตนตน   เหมือน 
การบูชาไฟ   ดวยเขาใจวาเปนทางแหงความบริสุทธิ์. 
            พระเถระครั้นแสดงความไมมีแหงความบริสุทธิ์ในภายนอกแลว   บดันี้  
เมื่อจะแสดงวา  ก็ความบริสุทธิ์   ขาพเจาบรรลุไดในศาสนานี้เทาน้ัน   เพราะ 
ความบริสุทธ์ิ   คนไมขยันแลวจะบรรลุไมได  ดวยการบูชาไฟเปนตน   ตามวิธี  
ที่กลาวไวแลวในคัมภีรพระเวท    เหมอืนไปสูอาศรมจากอาศรม    จึงไดกลาว 
คาถาท่ี  ๒ ไววา 
                      ความสขุนัน้   ขาพเจาไดมาโดยงายดาย ทานจง 
          ดูความท่ีพระธรรมเปนธรรมที่ดีเถิด วิชชา ๓  ขาพเจา   
          ไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาปฏิบัติ 
          แลว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ต เปนตน  ความวา ขาพเจาตามแสวงหา 
อยูซึ่งความบริสุทธิ์   เพ่ือประโยชนแกพระนิพพานใด   เมื่อไปสูทางแหงพระ-   
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นิพพานน้ัน  จึงไดบําเรอไฟ จึงไดประพฤติอมรตบะ   ความสุขคือพระนิพพาน   
นั้น    ขาพเจาไดมาแลวคือถึงแลว   ไดแกบรรลุแลวอยางงายดาย   คือดวยสมถะ 
วิปสสนา  ที่เปนปฏิปทางาย ๆ  ไมอาศัยอัตตกิลมถานุโยค. 
             บทวา  ปสฺส   ธมมฺสุธมมฺต  ความวา   พระเถระเอยถึงพระธรรม 
หรือเอยถึงตนเองวา  ทานจงดูเถิด  คือจงรูเถิด  ซึ่งศาสนธรรมของพระศาสดา 
วาเปนธรรมดี  คือ  ซึ่งสภาพของนิยยานิกธรรมที่ไมผิดพลาด  ดังนี้    แตเมื่อ 
จะแสดงถึงธรรมน้ัน     วาไดมาแลว   จึงไดกลาวไววา 
                      วิชชา  ๓ ขาพเจาไดบรรลุแลว   คําส่ังสอนของ 
          พระพทุธเจา   ขาพเจาปฏิบัติแลว.   
            คําน้ันมีอรรถาธบิายดังท่ีไดกลาวมาแลวน่ันเอง.     พระเถระเม่ือจะ 
แสดงวา  ต้ังแตนี้ไปขาพเจาเปนพราหมณโดยปรมัตถ   เพราะวาไดบรรลุความ 
บริสุทธิ์    ดวยประการอยางนี้   จึงไดกลาวคาถาที่  ๓ ไววา 
                      เมื่อกอนขาพเจา    เปนเผาพันธุของพระพรหม  
          แตเด๋ียวน้ีแล  ขาพเจาเปนพราหมณ    มีวิชชา ๓  ลาง 
          บาปแลว   เปนผูมคีวามสวัสดีและจบพระเวทแลว. 
            คาถาน้ันมีเนื้อความวา  เมื่อกอนน้ีขาพเจาไดชื่อวา   เปนเผาพันธุของ 
พระพรหม    ตามสมัญญาของพวกพราหมณ  เพราะเปนพราหมณเพียงแตโดย 
กําเนิด.  แตบัดนี้แล    ขาพเจาเปนพราหมณโดยปรมัตถ  เพราะไดบรรลุพระ 
อรหัตแลว.   กอนแตนี้       ขาพเจาชื่อวาเปนผูมีวิชชา   ๓   เพียงแตชื่อ   เพราะ 
เรียนวิชชา  ๓  เมื่อพระเวท  ๓  คัมภีร  ที่ทําการส่ังสมภพ  แตบัดนี้   ขาพ- 
เจามีวิชชา  ๓  โดยปรมัตถ  เพราะไดบรรลุวิชชา  ๓   ดวยสามารถแหงวิชชา 
ที่ทําความส้ินภพ.  
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          อน่ึง  กอนหนาน้ี ขาพเจาชื่อวาเปนผูลางบาปแลว  เพียงแตชื่อ  เพราะ 
สําเร็จดวยพรตของผูอาบนํ้าแลว   ที่ยดึถือไวดวยความชอบใจในภพ   แตบดันี้ 
ไดชื่อวาเปนผูลางบาปแลว    โดยปรมัตถ    เพราะมลทินคือกิเลสถูกลางสะอาด 
แลว   ดวยผลอันเกิดแตอัษฏางคิกมรรค. 
          เมื่อกอนน้ี    ขาพเจาชื่อวาเปนผูมีความสวัสดี   โดยเหตุเพียงการรอง- 
เรียกกัน เพราะการเรียนมนตที่มีความชอบใจในภพ ยังไมหลุดพนไป แตบัดนี้ 
ไดชื่อวาเปนผูมีความสวัสดีโดยปรมัตถ   เพราะการเรียนธรรมที่มีความชอบใจ 
ในภพ  อันหลุดพนไปแลว. 
          กอนหนาน้ี    ขาพเจาชื่อวาเปนผูจบพระเวท  ดวยเหตุเพียงจบพระเวท 
ที่ยังสลัดบาปธรรมออกไปไมได แตบัดนี้  ไดกลายเปนผูจบพระเวทโดยปรมัตถ 
เพราะไปถึงคือลุถึง    ไดแกรูฝงแหงหวงน้ําใหญคือสงสาร    ดวยมรรคญาณ 
กลาวคือพระเวท   และฝงแหงพระเวท   คือสัจจะ  ๔. 
          พราหมณทั้งหลายครั้นไดฟงคํานั้นแลว   ไดพากันประกาศความเลื่อม 
ใสในพระพุทธศาสนา  อยางโอฬาร.    
                          จบอรรถกถาอังคณิกภารทวาชเถรคาถา  
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               ๒.  ปจจยเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระปจจยเถระ    
            [๓๐๘]   ไดยินวา   พระปจจยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ขาพเจาบวชได  ๕  วัน   ไดเปนพระเสขะ  แต 
          ยังไมไดบรรลุพระอรหัตผล    ขาพเจาไดเขาไปวิหาร 
          แลว ไดมีความต้ังใจไววา ในเมือ่ถอนลูกศรคือตัณหา 
          ออกยงัไมได   ขาพเจาก็จักไมฉัน   ไมด่ืม  ไมออกไป 
          จากวหิาร     จักไมใหแมแตสีขางตกถึงพ้ืน    ไมเอน 
          หลัง  เมื่อขาพเจาพักอยูอยางน้ี  คนจะเห็นความเพียร 
          และความกาวหนา    วิชชา  ๓  ขาพเจาไดบรรลุแลว 
          คําส่ังสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาปฏิบัติแลว. 
 
                  อรรถกถาปจจยเถรคาถา 
            คาถาของทานพระปจจยเถระมีคําเริ่มตนวา   ปฺจาหาห  ปพฺพ- 
ชิโต   ดังน้ี.  มีเรื่องเกิดข้ึน  อยางไร  ? 
แมทานพระปจจยเถระ นี้  ก็มีบญุญาธิการท่ีทําไวแลวในพระพุทธ-   
เจาองคกอน ๆ   เมื่อส่ังสมบุญในภพนั้น ๆ    ในกปัที่   ๙๑     แตกัปนี้ 
ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล    ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงพระนามวา  วิปสสี  รูเดียงสาแลว   อยูมาวันหนึ่งไดเห็นพระศาสดากําลัง  
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เสด็จไปท่ีฝงแมน้ําชื่อวา  วินตา มีใจเลื่อมใส ไดเลือกเก็บผลมะเด่ือผลใหญ ๆ 
มีรสชื่นใจ  นอมเขาไปถวาย. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน  ทานทองเที่ยวไปมาในสุคติเทาน้ัน   ในภัทรกัปทีม่ี 
พระพุทธเจาเสด็จอุบัติข้ึนนี้    เมื่อพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา 
กัสสปะ  ไดเสด็จอุบัติข้ึนในโลก    ทรงประกาศพระธรรมจักร    ทรงทําการ 
อนุเคราะหเวไนยชน  ไดบวชในพระศาสนาของพระองค  เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา 
ประกอบการภาวนาเนือง ๆ   อยูมาวันหน่ึง    คิดถึงทุกขในสงสาร  เกิดความ 
สังเวชอยางยิ่ง    นั่งอยูในวิหารอธิษฐานจิตวา    เราไมไดบรรลพุระอรหัตแลว 
จักไมออกไปจากท่ีนี้    พยายามอยู     ก็ไมสามารถใหวิปสสนาเลื่อนสูงข้ึนได 
เพราะญาณยังไมแกกลา.   ทานมรณภาพแลว     ทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและ 
มนุษยโลก   ในพุทธุปบาทกาลน้ี     ไดถือกําเนิดในขัตติยสกุล  ในพระนคร- 
โรหินี    ไดรบัพระนามวา    ปจจยะ  ทรงเจริญวัยแลว    สิ้นรชัสมัยของพระ 
ชนก    ก็ไดเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบติั    อยูมาวันหน่ึง  ไดทรงปรารภจะทรง 
ประกอบพลีกรรมเพื่อเปนมหาราช.  มหาชนไดมาชุมนุมกัน ณ สถานที่นั้น. 
         เพ่ือจะใหเกิดความเลื่อมใส  แกมหาชนน้ัน  ในสมาคมน้ัน   พระศาสดา 
ประทับนั่งบนรัตนสิงหาสน  ในรัตนกูฎาคาร  ที่ทาวเวสวัณ   เนรมิตถวายแลว 
ไดทรงแสดงธรรมแกมหาซน   ผูเฝามองอยูนั่นแหละ.   การบรรลุธรรมไดมแีก 
ชุมนุมชนหมูใหญ. 
         แมพระเจาปจจยราช    ครั้นทรงสดับพระธรรมเทศนาแลว   ไดทรง 
สละราชสมบัติ    ถูกเหตุเกากอนกระตุนเตือน   จึงไดทรงผนวช.   พระองคได 
ทรงทําปฏิญญา     เหมือนท่ีไดกระทําไวแลว      ในครั้งกาลของพระผูมี- 
พระภาคเจา    พระนามวา   กัสสปะ    เสด็จเขาพระวิหาร    เจรญิวิปสสนา  
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แลว     ไดทรงบรรลุพระอรหัต    ในทันใดนั่นเอง    เพราะทรงทําพระญาณให 
แกกลา.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีร  อปทานวา 
                      พระผูมีพระภาคเจาพระองคใด   ผูทรงเปนอุดม 
          บรุุษ   ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้น   ผูทรง 
          เปนเอกอัครบุรุษ    มีพระทัยต้ังมั่นดีแลว    ทรงคลาย 
          ความกําหนัดแลว  ขาพเจามีใจเลื่อมใสในพระองค ผู 
          ทรงชาํระมลทินคือกิเลส  ไดถือผลมะเด่ือ ขอเปนทาส 
          พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด.  ในกัปท่ี  ๙๑ แตภัทรกัปนี้ 
          ขาพเจาไดถวายผลไมอันใดไวในครั้งน้ัน     เพราะการ          
          ถวายผลไมนั้น     ขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลย     นี้เปน 
          ผลของการถวายผลไม.       ในภัทรกัปน้ี        ขาพเจา 
          สังเวชสลดใจ           ไดบวชในพระศาสนาของพระผูม ี
          พระภาคเจา  ทรงพระนามวา   กัสสปะ. อนึง่  ขาพเจา 
          บวชแลวต้ังใจไววา     จักไมออกจากวิหาร       ไดพร่ํา 
          บําเพ็ญภาวนา  ไมไดบรรลุประโยชนสูงสุด     ถึงจะไม 
          ไดบรรลุในทันใดนั้น     แตบัดน้ี    ขาพเจาก็ดับกิเลสได 
          แลว    สัมผัสทางท่ีไมจุติ    ไดลุถึงสถานท่ีที่ไมหว่ันไหว       
          แลว.  กิเลสท้ังหลายขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ  คําสอน 
          ของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            อน่ึง    ครั้นบรรลพุระอรหัตแลว      เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล 
โดยการสรรเสริญขอปฏบิัติของตนเปนหลัก   จึงไดภาษิตคาถา   ๓  คาถาเหลา 
นี้ไววา  
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                      ขาพเจาบวชได   ๕ วัน  ไดเปนพระเสขะ   แตยัง 
          ไมไดบรรลุพระอรหัตผล        ขาพเจาเขาไปวิหารแลว 
          ไดมีความต้ังใจไววา   ในเมื่อถอนลูกศรคือตัณหาออก  
          ยังไมได    ขาพเจาก็จักไมฉัน    ไมด่ืม   ไมออกไปจาก 
          วิหาร   จักไมใหแมแตสีขางตกถึงพ้ืน    ไมเอนหลังเมื่อ 
          ขาพเจาน้ันพักอยูอยางน้ี   คนจะเห็นความเพียร   และ 
          ความกาวหนา    วชิชา  ๓   ขาพเจาไดบรรลุแลว    คํา 
          สั่งสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาปฏิบัติแลว. 
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปฺจาหาห   ปพฺพชิโต   ความวา   ขาพเจา 
เปนพระเสขะ   ๕   วัน   อธิบายวา  บวชแลว   ๕  วัน  ในวันที่   ๕   นับแต 
บวชแลว ก็ไดสําเร็จ. 
          บทวา   เสโข   อปฺปตฺตมานโส   ความวา    ชือ่วาเปนพระเสขะ 
เพราะศึกษาอธิสีลสิกขาเปนตน.    ธรรมใดส้ินมานะ คือ  ตัดมานะขาดออกไป 
โดยไมมีเหลือไว  เพราะฉะนั้น  ธรรมน้ันจึงชื่อวา  มานโส   ไดแก  มรรค 
ชั้นยอด  (อรหัตมรรค)   สิ่งท่ีมาจากธรรมท่ีสิ้นมานะ   เพราะเกิดจากธรรมน้ัน  
ชื่อวา มานัส ไดแกพระอรหัตผล ผูยังไมบรรลุพระอรหัตผลน้ัน  อีกอยางหนึ่ง 
มานัส (คืออรหัต) นั้น    ขาพเจาน้ียังไมไดบรรลุ   เพราะฉะนั้น  ขาพเจาจึง 
ชื่อวา  อัปปตตมานสะ  (ผูยังไมไดบรรลุพระอรหัตผล). 
          บทวา   วิหาร เม ปวิฏสฺส เจตโส ปณิธี   อหุ (ขาพเจาเขาวิหาร 
แลวไดมีความต้ังใจไววา)  ความวา  เมื่อขาพเจาผูเปนพระเสขะ   เขาไปสูวิหาร 
อันเปนที่อยูคือกระทอมอยางนี้  ไดมีความต้ังใจ    ที่มีอาการดังท่ีกําลังกลาวอยู 
ในบัดนี้   อธิบายวา  ขาพเจาไดต้ังใจไวอยางนี้.  
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          ดวยบทวา    นาสิสสฺ     เปนตนนี้   ทานแสดงถึงความต้ังใจ. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา    นาสิสฺส    ความวา  ขาพเจาจักไมฉัน 
คือจักไมบริโภคโภชนะอยางใดอยางหนึ่ง      ในเมื่อขาพเจาถอนลูกศรคือกิเลส 
ที่ปกใจขาพเจา   ยังไมออก  คือ  ถอนยังไมได   ผูศึกษาควรประกอบคําดังที่วา 
มาน้ีเขาในทุก ๆ บท.     บทวา  น  ปวิสฺสามิ  ความวา    เราจักไมดื่มน้ํา 
อยางใดอยางหนึ่งท่ีควรด่ืม.    บทวา   วิหารโต   น   นิกฺขเม    ความวา 
ขาพเจาจะไมออกไปจากท่ีนี้    คือจากหองที่ขาพเจาน่ังอยูแลวในขณะน้ี. 
          บทวา    นป   ปสฺส   นิปาเตสฺส   ความวา  บรรดาสีขางท้ัง  ๒ 
ของรางกายขาพเจา   แมขางเดียวขาพเจาก็จักไมเอน   เพ่ือบรรเทาความลําบาก 
กาย    อธิบายวา    จักไมนอน    แมโดยขาง ๆ   เดยีว.  บทวา   ตสฺส  เมว 
วิหรโต   ความวา   เมื่อขาพเจาน้ัน      ต้ังจิตไวอยางนี้แลว   พักอยูดวยอํานาจ 
แหงการต้ังวิริยาธิษฐานไวอยางมั่นคง   แลวพร่ําบําเพ็ญวิปสสนา. 
          บทวา    ปสฺส   วิริยปรกฺกม    ความวา  คนจะเห็น  คือจะรูความ 
พยายามที่ไดนามวา    วิรยิะ     เพราะจะตองใหเคลื่อนไหวไปตามวิธี    และได 
นามวา   ปรกักมะ     เพราะกาวไปสูที่ขางหนา     ที่เปนความอุตสาหะ.   แตวา 
วิชชา   ๓  ขาพเจาไดบรรลุแลว   คําส่ังสอนพระพุทธเจา   ขาพเจาไดปฏิบัติ 
แลว   ดวยอานุภาพความเพียรใด    เพราะฉะนั้น    ความเพียรนั้น   มีเนื้อความ 
ดังท่ีขาพเจาไดกลาวมาแลวน่ันแล. 
                                    จบอรรถกถาปจจยเถรคาถา  
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                ๓.  พากุลเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระพากุลเถระ 
            [๓๐๙]  ไดยินวา  พระพากุลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ผูใดไมทํางานท่ีจะตองทํากอน    แตมุงจะทําใน 
          ภายหลัง  ผูนั้น  จะพลาดจากท่ีที่จะใหเกิดความสุข  และ 
          จะเดือดรอนในภายหลัง         เพราะวาขาพเจาบอกงานที่ 
          บุคคลควรทํา    ไมบอกงานที่ไมควรทํา     เมื่อคนท้ังหลาย 
          บอกงานท่ีไมใชกําลังทํา     บัณฑิตท้ังหลายก็รูทัน     พระ- 
          นิพพานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา              ทรงแสดงไวแลว 
          เปนธรรมไมมีความโศก      สํารอกแลว      เปนแดนเกษม 
          เปนทีดั่บทุกข   แสนจะเปนสุขหนอ. 
 

                  อรรถกถาพากุลเถรคาถา 
            คาถาของทานพระพากุลเถระ มีคําเริ่มตนวา  โย ปุพฺเพ  กรณียานิ. 
มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
            เลากนัมาวา   แมทานพระพากุลเถระนี้   ในอดีตกาล   สุดอสงไขย 
แสนกัป    กอนแตพระผูมีพระภาคเจา   อโนมทัสสี       เสด็จอุบัติข้ึนนั่นเอง 
ไดเกิดในตระกูลพราหมณ   เจริญวัยแลว    ไดเรียนไตรเพทจบ   ไมเห็นสาระ 
ในไตรเพทน้ัน     จึงบวชเปนฤๅษี   ดวยคิดวา   เราจักแสวงหาประโยชนภาย-  
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ภาคหนา   พักอยูที่เชิงเขาไดอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘  อยูมาไดทราบการอุบัติ 
ข้ึนของพระพุทธเจา    ไดไปยังสํานักของพระศาสดา    สดับพระธรรมเทศนา 
แลวต้ังอยูในสรณะ    เมื่อพระศาสดาเกิดประชวรพระนาภีข้ึน    ไดนํายาจากปา 
มาถวาย    ใหพระโรคสงบแลว    ไดนอมซ่ึงบุญในการถวายยาน้ันไป    เพือ่ 
ประโยชนแกความไมมีโรค    จุติจากอัตภาพน้ัน      แลวไดไปเกิดในพรหมโลก 
ทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก      สิ้นเวลาอสงไขยหน่ึง      ในกาล 
ของพระปทุมุตตรพุทธเจา     ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล     ใน 
พระนครหงสาวดี   เห็นพระศาสดาทรงต้ังภิกษุรูปหน่ึงใหดํารงตําแหนงผูเลิศ 
กวาภิกษุทั้งหลาย ผูมีอาพาธนอย ตนเองตองการตําแหนงนั้น    ไดต้ังประณิธาน 
ไว  สั่งสมกุศลตลอดชีวิต  ทองเที่ยวไปมาในสุคติอยางเดียว   กอนแตพระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงพระนามวา  วิปสสี   เสด็จอุบัติข้ึนนั่นเอง  ไดเกิดในสกุล 
พราหมณ  ในพระนครพันธุมดี  บวชเปนฤาษี  ตามนัยกอนน่ันแหละ  ได 
ฌานและอภิญญา   พํานักอยูที่เชิงเขา  ไดทราบ(ขาว) พระพุทธเจาอุบัติแลว 
ไดไปยังสํานักพระศาสดา   สดับพระธรรมเทศนาแลว    ต้ังอยูในสรณะ    เมื่อ 
ภิกษุทั้งหลายเกิดอาพาธเพราะหญาและดอกไม   (ไขปา)   เขารักษาโรคน้ันให 
สงบ  แลวอยู ณ ที่นั้นตลอดชีวิต  จุติจากชาตินั้นไปเกิดในพรหมโลก  ทองเท่ียว 
ไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก   สิ้นเวลา   ๙๑   กปั     ในกาลของพระผูมี   
พระภาคเจา   พระนามวา    กัสสปะ   ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของผูมีสกุล 
ในเมืองพาราณสี  ครองเรือนอยูเห็นวัดใหญเกา ๆ  วัดหน่ึงกําลังจะราง   จึงได 
สรางที่อยูทั้งหมด    มีโรงอุโบสถเปนตน     ปรุงยาทุกอยางถวายพระสงฆในวัด 
นั้น    สรางกศุลตลอดชีวิต   ทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก    ตลอด 
เวลาหนึ่งพุทธันดร  กอนแตพระผูมีพระภาคเจาของเราท้ังหลาย  เสด็จอุบัติ 
ข้ึนนั่นเอง  ไดถือกําเนิดในคฤหาสนของเศรษฐี  ในเมืองโกสัมพี.  
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          ทานท่ีพ่ีเลี้ยงกําลังอาบนํ้าใหที่แมน้ํามหายมุนา     เพ่ือความไมมีโรค 
ถูกปลาฮุบไปจากมือของพ่ีเลี้ยง    เมื่อปลาตกถึงมือของพรานเบ็ด   ภรรยาของ 
เศรษฐีเมืองพาราณสีรับซื้อเอาไป   แมถูกผาทอง   (เอาออกมา)   ก็ยังมีชีวิตอยู 
นั่นเอง   เพราะกําลังบุญ   นางจึงรับเอาเปนลูกเลี้ยงไว   ไดนามวา  พากุละ 
(คนสองตระกูล)    เพราะเม่ือมารดาบิดาผูใหกําเนิด    ไดทราบประวัตินั้นแลว 
ทวงถามบอย ๆ วา  เด็กคนน้ีเปนลูกของเรา  ขอจงใหลูกแกพวกเรา  พระราชา 
ทรงมีพระราชวินิจฉัยใหต้ังอยู    โดยความเปนทายาทของ ๒ ตระกูลวา    เด็ก 
คนนี้เปนเหตุทั่วไป   สําหรับตระกูลแมทั้ง  ๒ ตระกูล  เจริญวัยแลว จึงไดเสวย 
สมบัติมากมาย   มีทรัพย  ๘๐ โกฏิ   ไดสดับพระธรรมเทศนาในสํานักของพระ- 
ศาสดาแลว  กลับไดความเชื่อ  บวชแลว   เปนปุถชุนชั่ว  ๗ วัน เทาน้ัน   รุงอรุณ 
วันที่  ๘  ก็ไดบรรลุพระอรหัต    พรอมดวยปฏิสัมภิทา.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึง 
ไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา 
                      ในท่ีไมไกลปาหิมพานต    มีภูเขาชื่อ    โสภิตะ 
          ขาพเจาพรอมดวยศิษยทั้งหลาย     ไดสรางอาศรมไว 
          อยางดี ที่ภูเขานั้นมณฑปก็มมีาก  ตนยางทรายก็ออก 
          ดอกบานสะพรั่ง   บนเขานั้นมะขวิดก็มีมาก  เทียนดํา 
          เทียนขาวก็ออกดอกบานสะพรั่ง     คนทิสอ,     พุทรา 
          มะขามปอมก็ชุกชมุ สวนหยอมก็มหีลาย น้าํเตาก็มาก 
          บัวขาวออกดอกบานสะพรั่ง  มะหวด,   มะตูม,  กลวย 
          มะง่ัวก็มีมาก  สะทอน   อัญชัน   และประยงคในที่นั้น  
          ก็ชมุ  โกสุม  ตนสน  สะเดา  ตนไทร   ตนกระสังก็มาก 
          อาศรมของขาพเจาก็เปนเชนนั้น  ขาพเจาพรอมทั้งศิษย  
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        ไดอยู  ณ  ที่นั้น    พระผูมีพระภาคเจา   ผูเปนสยัมภ ู
        ทรงเปนผูนําสัตวโลก  พระนามวา  อโนมทัสสี    เมื่อ 
        ทรงแสวงหาท่ีหลีกเรน       ไดเสด็จมาถึงอาศรมของ 
        ขาพเจา    เมื่อพระมหาวีระเสด็จเขาถึงแลว  อาพาธ 
        เกิดแตลม  ไดเกิดขึ้นชั่วขณะแกพระองคผูพระนามวา 
        อโนมทสัสี      มีพระยศมาก     ทรงเปนนาถะของโลก   
        ก็ครั้งน้ัน        ขาพเจาน่ันครั้นไดเห็นความเคลื่อนไหว 
        แลว    ก็กําหนดไดวา  ความจรงิ   พยาธิไดเกิดขั้นแก 
        พระพทุธเจาของเราทั้งหลายโดยไมสงสัย  ขาพเจาได 
         รีบมายงัอาศรม  ประสงคจะปรุงยา ในสํานักศิษย  
        ของขาพเจา   ครั้งน้ันจึงไดนิมนตศิษยทั้งหลาย  ศิษย  
        ทุกคนเชื่อฟงถอยคําของขาพเจา       มีคารวะประชุม 
        รวมกัน     เพราะมีความเคารพในพระศาสดาของเรา 
        ขาพเจาจึงรีบขึ้นภูเขา         บันเทิงใจกับยาทุกขนาน 
        ขาพเจาผสมยากับนํ้าด่ืมแลว (ถวาย) ไดเปนทาสของ 
        พระผูมพีระภาคเจา  ผูประเสริฐท่ีสุด  เมื่อพระมหาวีร- 
        สรรเพชญผูเปนโลกนารถเสวยแลว     โรคลมของพระ- 
        ศรีสุคตมหาฤๅษ ี    ก็สงบลงโดยเร็ว      พระอโนมทัสสี 
        สมัมาสมัพุทธเจาผูมีพระยศยิ่งใหญ       ทอดพระเนตร 
        เห็นความกระวนกระวายท่ีสงบลงแลว     จึงไดประทับ 
        นั่งบนพุทธอาสน  ตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา   ผูใดถวาย 
        เภสัชแกเราตถาคต   และใหพยาธิของเราสงบไป    เรา 
        ตถาคตจักสรรเสริญผูนั้น   เมื่อเราตถาคตกลาวอยู  ขอ  
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        เธอท้ังหลายจงฟงเถิด   เขาจักรืน่เริงบนเทวโลก   สิ้น 
        เวลาแสนกัป    ผูนี้จกับันเทิงใจทุกเมื่อบนเทวโลกน้ัน 
        เพราะเสียงบรรเลง  เสียงประโคม  เขามาสูมนุษยโลก 
        แลว      ถูกบุญเกาตักเตือนแลว     จักไดเปนพระเจา 
        จักรพรรดิถึงพันชาติ   ในกัปท่ี   ๕๕ จักไดเปนกษัตริย 
        นามวา     อโนมะ      เปนพระเจาจักรพรรดิผูยิ่งใหญ 
        เพรียบพรอมดวยรตันะท้ัง ๗  มีพลพยุหโยธามากมาย 
        ทรงชนะดินแดนชมพูทวีป     เสวยไอศุริยสมบัติ     แม 
        เทวดาชั้นดาวดึงสก็กระเทือน        เปนเทวดาหรือเปน 
        มนุษย   ก็จักมีอาพาธนอย  เวนความยึดมั่นถือมั่นแลว 
        จักขามพยาธิในโลกไดตลอดกัป นับไมถวน  แตกัปนี้ไป 
        เขาจักไดเปนโอรสผูเปนธรรมทายาท          ที่เนรมิตขึ้น 
        โดยธรรม    ของพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูทรงสมภพใน 
        ตระกูลโอกกากราช     เปนศาสดาในโลก   พระนามวา 
        โคดม    โดยพระโคตร  จักดับกิเลสเปนผูหาอาสวะมิได 
        เพราะกําหนดรูอาสวะท้ังมวล  ครั้นเผากิเลสแลว    จัก 
        ขามกระแสตัณหาไป    เปนสาวกของพระศาสดา     ม ี
        นามวา พากุละ พระสมณโคดม  ผูสูงสุดแหงศากยวงศ  
        ทรงทราบประวัติทั้งหมดน้ีแลว       จักประทบัน่ังในหมู 
        พระสงฆ   ทรงต้ังไวในตําแหนงเอตทัคคะ    พระสยัมภู 
        ผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  วิปสสี    นายกโลก   เมื่อ 
        ทรงตรวจดูที่วิเวก          ไดเสด็จเขามายังอาศรมของ  
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            ขาพเจา   ขาพเจาใหพระมหาวีรสรรเพชญ   นายกโลก 
          ผูเสด็จเขามาแลว ใหพอพระทยัดวยโอสถทุกอยาง  ขอ 
          พระองคจงทรงพอพระทัยดวยมือ       (ของขาพระองค) 
          ขาพเจาไดทํากรรมดีแดพระองคไว   ความสมบูรณแหง 
          พืช  ขาพเจาไดทําไวแลวในบุญเขตท่ีดี  ขาพเจาไมอาจ 
          จะใหหมดสิ้นไปไดเลย    เพราะในครั้งน้ัน    ขาพเจาได 
          ทํากรรมไวดีแลว    เปนลาภของเรา    เปนโชคดีของเรา 
          ที่ไดเห็นพระผูมพีระภาคเจา    ผูทรงเปนนายก  ดวยผล 
          กรรมที่เหลือ             ขาพเจาจึงไดลุถึงทางท่ีไมหว่ันไหว 
          พระสมณโคดมผูสูงสุดแหงศากยวงศ         ไดทรงทราบ 
          เรื่องท้ังหมดน้ีแลว      ไดประทัปน่ังในหมูสงฆ     ทรงต้ัง 
          ขาพเจาไวในตําแหนงเอตัคคะ         ขาพเจาไดทํากรรม 
          อันใดไวในครั้งน้ัน     เพราะกรรมน้ัน        ขาพเจาจึงไม 
          รูจักทุคติตลอดกัป      นับไมถวนนับถอยหลังแตกัปนี้ไป 
          นี้เปนผลแหงเภสัช.  กิเลสท้ังหลาย   ขาพเจาไดเผาแลว 
          ฯ ล ฯ  คําสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            อน่ึง   ครั้นไดบรรลุพระอรหัตแลว    อยูมาวันหน่ึง    ทานเปนผูอัน 
พระศาสดา  ผูกําลังทรงต้ังพระสาวกท้ังหลายของพระองคไวในฐานันดร   ตาม 
ลําดับไดทรงตั้งไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย   ผูมีอาพาธนอย   เมื่อจะ 
พยากรณอรหัตผล   ดวยโอวาทท่ีสําคัญแกภิกษุทั้งหลาย    ทามกลางสงฆ   ใน 
สมัยปรินิพพาน  จึงไดกลาวคาถาไว  ๓  คาถา วา  
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                     ผูใดไมทํางานท่ีจะตองทํากอน     แตมุงจะทําใน 
         ภายหลัง  ผูนั้นจะพลาดจากเหตุที่จะใหเกิดสุข และจะ 
         เดือดรอนภายหลัง เพราะวา  ขาพเจาบอกงานที่บุคคล 
         ควรทํา      ไมบอกงานท่ีไมควรทํา       เมื่อคนท้ังหลาย 
         บอกงานท่ีไมใชกําลงัทํา   บณัฑติท้ังหลายก็รูทัน  พระ- 
         นิพพานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวแลว    เปน 
         ธรรมไมมีความโศก   สํารอกแลว   เปนแดนเกษม   เปน 
         ที่ดับทุกข    แสนจะเปนสุขหนอ. 
           บรรดบทเหลาน้ัน     บทวา  โย  ปุพฺเพ  กรณยีานิ  ปจฺฉา  โส 
กาตุมิจฺฉติ    (ผูไมทํางานท่ีจะตองทําในตอนตน     ภายหลังประสงคจะทํา) 
ความวา  ผูใดเมื่อกอน  คือ  เมื่อเวลากอนแตที่ชราและโรคเปนตน   จะครอบงํา 
นั่นเอง   ไมทํางานท่ีควรทํา   ที่จะนําประโยชนเกือ้กูล   และความสุขมาใหตน 
ภายหลังแล  คือ  เลยเวลาที่จะตองทําไปแลวจึงอยากทํา.   คําวา  โส  เปนเพียง 
นิบาต.    แตในกาลน้ัน      เขาไมอาจจะทําได    ไมอาจทําได     เพราะวาเขาถูก 
ชราและโรคเปนตน    ครอบงําแลว. 
           บทวา   สุขา  โส  ธสเต  านา  ปจฺฉา  จ  มนุตปฺปติ  (ผูนั้น 
จะพลาดจากที่ที่จะใหเกิดความสุขและจะเดือดรอนภายหลัง)   ความวา   บคุคล 
นั้นจะเส่ือมจากท่ีที่เปนสุข  คือจากสวรรค   และจากนิพพาน   เพราะอุบายท่ีจะ 
ใหถึงสถานท่ีนั้น   ตนยังไมไดใหเกิดข้ึน  ทั้งจะเดือดรอน  คือถึงความวิปฏิสาร 
ภายหลัง   โดยนัยมีอาทิวา   เราไมไดทํากรรมดีไว. 
           ม  อักษรทําการเชื่อมบท.   ก็พระเถระเม่ือจะแสดงวา    ขาพเจาทํากิจ 
ที่ควรจะทําแลวน่ันแหละ    จึงบอกทานท้ังหลายอยางน้ี   ดังน้ีแลว   จึงไดกลาว 
คาถาท่ี ๒ วา  ยฺห ิ  กยิรา  เปนตนไว.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปริชานนฺติ  ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
รูเด็ดขาดวา   คนนี้มีเทาน้ี      อธิบายวา   ไมรูมากไปกวานี้.     ดวยวา   คนพูด 
อยางใด    ทาํอยางนั้นเทาน้ัน    ยอมงดงามโดยอํานาจสัมมาปฏิบัติ    ไมใชงาม 
โดยอยางอ่ืนจากสัมมาปฏิบัตินั้น    บดันี้    เพ่ือจะแสดงเน้ือความที่ทานไดกลาว 
มาแลว   โดยตรงคือกิจท่ีจะตองทําโดยทั่วไปไวโดยสรุป    พระเถระจึงไดกลาว 
คาถาท่ี  ๓ ไว  โดยนัยมีอาทิวา  สุสุข  วต    ดังน้ี. 
          คาถาท่ี ๓ นั้น  มีเนื้อความวา   พระนิพพานที่พระผูมีพระภาคเจา 
พระนานวา สัมมาสัมพุทธะ เพราะตรัสรูพระธรรมท้ังมวล  ดวยพระองคเอง 
โดยชอบ    ทรงแสดงไวแลว     ชื่อวาไมมีความเศราโศก    เพราะไมมีเหตุแหง 
ความเศราโศก    โดยประการท้ังปวง    ชื่อวาสํารอกแลว     เพราะสํารอกราคะ 
เปนตนออกไปแลว   เปนสุขดีจริงหนอ   เพราะเหตุไร ?    เพราะพระนิพพาน  
เปนที่ดับไปโดยไมมีเหลือ  คือ  เปนทีส่งบระงับไป  โดยสวนเดียวน่ันเอง  แหง 
วัฏทุกขทั้งส้ิน. 
                                    จบอรรถกถาพากุลเถรคาถา  
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                  ๔. ธนิยเถรคาถา 
             วาดวยคาถาของพระธนิยเถระ 
            [๓๑๐]  ไดยินวา  พระธนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ถาภิกษมุุงความเปนสมณะ    ควรปรารถนาเพ่ือ 
          ดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ ไมควรดูหมิ่นจีวร   ปานะและ 
          โภชนะท่ีเขาถวายเปนของสงฆ    ถาหากภิกษุมุงความ 
          เปนสมณะ  ควรปรารถนาเพ่ือดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ 
          ควรใชที่นอนและที่นั่ง   (งาย ๆ)      เหมือนงูอาศัยรูหนู         
          ฉะนั้น  ถามุงความเปนสมณะ   ควรปรารถนาเพ่ือดํารง 
          ชีวิตอยูอยางงาย ๆ พอใจดวยปจจัยตามมีตามได  และ 
          ควรเจริญธรรมอยางเอกดวย. 
 

          อรรถกถาธนิยเถรคาถา 
            คาถาของทานพระธนิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สุขฺจ  ชวีิตุ  อิจฺเฉ. 
มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร ? 
            แมทานพระธนิยเถระ  ก็ไดทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาองคกอนๆ 
เมื่อส่ังสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ  ไดบังเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล      ในกาล 
ของพระผูมีพระภาคเจา ทรงพระนามวา วิปสสี   มีนามวา  ธนิยะ เจริญวัย 
แลว   เลี้ยงชพีดวยการเปนชางหมอ.   ก็สมัยนั้น     พระศาสดาประทับนั่งท่ีศาลา  
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ของนายธนิยะชางหมอ  ทรงแสดงฉธาตุวิภังคสูตร แกกุลบุตรชื่อปุกกุสาติ. 
เขาไดฟงพระสูตรนั้นแลว   ไดสําเร็จกิจ.   (สวน)  นายธนิยะไดทราบวา  ทาน 
ปุกกุสาตินั้นปรินิพพานแลว   กลับไดศรัทธา   ดวยคิดวา   พระพุทธศาสนานี้ 
นําออกไป  (จากวัฏฎะ)  จริงหนอ    ถงึแมดวยการอบรมคืนเดียว   ก็สามารถ 
พนจากวัฏทุกขได ดังน้ี  บวชแลว   ขยันแตงกุฎีอยู   ถูกพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตําหนิ   เพราะอาศัยการสรางกุฏี   จึงอยูที่กุฏีของสงฆ    เจริญวิปสสนาแลว 
ไดบรรลุพระอรหัตผล.  ดวยเหตุนั้น    ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา 
                      ขาพเจาไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูมีพระ- 
          ฉวีวรรณประดุจสีทอง      ทรงรับส่ิงของท่ีเขาบูชาอยู 
          ผูทรงเปนนายกโลก กําลังเสด็จไปทางปลายปาใหญ 
          และขาพเจาไดถือเอาดอกเลา  เดินออกไป  ทันใดนั้น  
          ไดเหน็พระสัมาสัมพุทธเจา     ผูทรงขามโอฆะไดแลว 
          หาอาสวะมิได ณ ที่นั้น     ไดมจีิตเล่ือมใสดีใจ   จึงได 
          บชูาพระองคผูมหาวีระ       ผูทรงเปนทักขิไณยบุคคล 
          ทรงอนุเคราะหสัตวโลกทุกถวนหนา       ในกัปท่ี  ๓๑ 
          แตกัปนี้    ขาพเจาไดรอยดอกไมใด   (บูชา)   ดวยผล 
          ของการรอยดอกไมนั้น      ขาพเจาจึงไมรูจักทุคติเลย 
          นี้เปนผลของพุทธบูชา.กิเลสท้ังหลายขาพเจาเผาแลว 
          ฯลฯ  คําสอนของพระพุทธเจา  ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.  
            อน่ึง    ครั้นไดบรรลุพระอรหัตผลแลว    ทานเมื่อจะพยากรณพระ- 
อรหัตผล   โดยตรงคือการใหโอวาทแกเหลาภิกษุ   ผูยกตนข้ึนขมภิกษุเหลาอ่ืน 
ผูยินดีสังฆภัตเปนตน   ดวยการสมาทานธุดงค   จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา  
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                       ถาภิกษุมุงความเปนสมณะ  ควรปรารถนาเพ่ือ 
          ดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ ไมควรดูหมิ่นจีวร  ปานะและ 
          โภชนะท่ีเขาถวายเปนของสงฆ    ถาหากภิกษุมุงความ 
          เปนสมณะ  ควรปรารถนาเพ่ือดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ 
          ควรใชที่นอนและที่นั่งงาย ๆ           เหมือนงูอาศัยรูหนู  
          ฉะนั้น  ถามุงความเปนสมณะ   ควรปรารถนาเพ่ือดํารง 
          ชีวิตอยูอยางงาย ๆ พอใจดวยปจจัยตามมีตามได  และ 
          ควรเจริญธรรมอยางเอกดวย. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา  สุขฺจ  ชีวิตุ  อิจฺเฉ  สามฺสฺม ึ
อเปกฺขวา   (ผูมุงความเปนสมณะ   ควรปรารถนาเพื่อดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ 
ดวย) ความวา  ภิกษุเปนผูมุงความเปนสมณะ  คือสมณภาวะ   ไดแกเปนผูมี 
ความเคารพแรงกลาในสิกขา      ถาหากปรารถนาเพ่ือดํารงชีวิตอยูอยางงาย ๆ 
ไซร   อธิบายวา  ถาหากตองการจะละอเนสนามีชีวิตอยูอยางงาย ๆ  ตามสามัญ 
ไซร. 
            บทวา   สงฺฆิก  นาติมฺเยฺย จีวร ปานโภชน (ไมควรดูหม่ินจีวร 
ปานะและโภชนะท่ีเขาถวายเปนของสงฆ)  ความวา  ไมควรดูหม่ินจีวร  อาหาร 
ที่นํามาจากสงฆ  อธิบายวา   ธรรมดาวาลาภที่เกิดข้ึนแกสงฆ   เปนการเกิดข้ึน 
โดยบริสุทธิ์    เพราะฉะนั้น   เมื่อจะบริโภคลาภน้ัน     ความสุขอยางสามัญก็เปน 
อันอยูในเง้ือมมือทีเดียว   เพราะเกิดจากอาชีวปาริสุทธิศีล. 
            บทวา   อหิ  มูลิกโสพฺภว   ความวา    ควรเสพคือใชสอยเสนาสนะ 
เหมือนงูใชรูที่หนูขุดไว.    อธิบายวา    อุปมาเสมือนวางูไมทําท่ีอยูอาศัยเอง 
สําหรับตน   แตอาศัยที่อยูที่หนูหรือสัตวอ่ืนทําไวแลว     ตองการอยางใดก็หลีก 
ไปได  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันน้ันเหมือนกัน   ไมควรตองความเศราหมอง  เพราะ 
การสรางเสนาสนะอยูเอง   อยูไดทุกแหงแลวก็หลีกไป.  
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            บัดนี ้ ทานพระธนิยเถระเมื่อจะแสดงวา   ความสุขอยางสามัญยอมมี 
โดยความพอใจปจจัยตามท่ีไดมา     ทัง้ท่ีกลาวมาแลวและไมไดกลาวถึงเทานั้น 
ไมใชมีโดยประการอ่ืนดังน้ี  จึงไดกลาวไววา  อิตเรน  อิจฺเฉยฺย   อธิบายวา 
ภิกษุควรถึงความพอใจ  (สันโดษ)    ดวยปจจัยทุกอยางตามท่ีไดมา  ไมวาเลว 
หรือประณีต.   
            บทวา  เอกธมมฺ ไดแกความไมประมาท.  เพราะวาความไมประมาท 
นั้น     ไมมีโทษสําหรับผูหม่ันประกอบ    และทั้งโลกิยสุขและโลกุตรสุขท้ังหมด 
เปนอันอยูในเง้ือมมือทีเดียว.   เหตุนั้น    พระผูมพีระภาคเจาจึงไดตรัสไววา 
เพราะผูไมประมาทเพงอยู   ยอมประสบความสุขอันไพบูลย.  
                                   จบอรรถกถาธนิยเถรคาถา 
 

               ๕. มาตังคปตุตเถรคาถา 
      วาดวยคาถาของพระมาตังคบุตรเถระ 
            [๓๑๑]  ไดยินวา  พระมาตังคบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ขณะทั้งหลายยอมลวงเลยคนท้ังหลาย  ผูทอดทิ้ง 
          การงาน    โดยอางเลศวา  เวลานี้    หนาวนกั    รอนนัก 
          เย็นมากแลว      สวนผูใดไมสําคัญหนาวและรอนใหยิ่ง 
          ไปกวาหญา   ผูนั้นจะทํางานอยูอยางลูกผูชาย    จะไม 
          พลาดไปจากความสุข        ขาพเจาเมื่อจะเพิ่มพูนวิเวก  
          จักแหวกแฝกคา หญาดอกเลา หญาปลอง และหญามุง 
          กระตายดวยอุระ.  
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                                 อรรถกถามาตังคปุตตเถรคาถา   
            คาถาของทานพระมาตังคบุตรเถระ   มีคําเริ่มตนวา  อติสีต.  มีเรื่อง 
เกิดข้ึนอยางไร  ? 
            เลากนัมาวา    ทานพระมาตังคบุตรเถระนี้    ในกาลของพระผูมี 
พระภาคเจา  ทรงพระนามวา ปทุมุตตระ  ไดเกิดเปนพญานาค  ผูมีอานุภาพ 
มากในนาคพิภพใหญ  ภายใตชาตสระใหญ   ใกลปาหิมพานต   อยูมาวันหน่ึง 
ออกจากนาคพิภพไปเที่ยว  (หากิน)  เห็นพระศาสดาผูเสด็จมาทางอากาศ  มีใจ 
เลื่อมใส  ไดทําการบูชาดวยแกวมณีที่หงอนของตน. 
            ดวยบุญกรรมนั้น  ทานทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก  ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี    ไดเกดิเปนบุตรของกุฎมพี  ชือ่  มาตังคะ  ในโกศลรัฐ 
จึงปรากฏนามวา    มาตังคบุตรนั่นเอง.     ทานรูเดยีงสาแลว     กลายเปนคน 
เกียจคราน ไมทําการงานอะไร ถูกญาติและคนเหลาอ่ืนพากันตําหนิ  คิดเห็นวา 
สมณศากยบุตรเหลาน้ี    เปนอยูอยางงาย ๆ   มุงหวังจะเปนอยูงาย ๆ   เปนผูที่ 
ภิกษุทั้งหลายทําการอบรมแลว      ไดเขาไปเฝาพระศาสดาฟงพระธรรมเทศนา 
มีศรัทธาแลวบวช    เห็นภิกษุอ่ืน ๆ  มฤีทธิ์     ปรารถนาพลังฤทธ์ิ     จึงเรียน 
กรรมฐานในสํานักของพระศาสดา  หม่ันประกอบภาวนา    แลวไดอภิญญา  ๖. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงไดกลาวไวในคัมภีรอปทานวา 
                      พระชินศรสัีมมาสัมพุทธเจา     พระนามวา 
          ปทุมุตตระ    ทรงถึงฝงแหงพระธรรมทั้งหมด    ทรง 
          ประสงควิเวก  กําลงัเสด็จไปในอากาศ  ภพท่ีอยูของ 
          ขาพเจาท่ีประกอบพรอมดวยบญุกรรม ไดมอียูที่ชาต  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 254 

        สระใหญ ที่อยูไมไกลปาหิมพานต ขาพเจาออกจาก   
        ที่อยูไปไดเห็นพระพุทธเจา        ผูทรงเปนนายกโลก 
        เหมือนดวงไฟท่ีลุกโชน     โชติชวงดังแกววิเชียรของ 
        พระอินทร   ขาพเจาเมื่อไมเห็นดอกไมที่จะเลือกเก็บ 
        จึงยังจิตของตนใหเลื่อมใส ในพระองคผูทรงเปนนายก 
        แลวไดไหวพระศาสดา ดวยคิดวา เราจักบูชา ขาพเจา 
        จึงหยบิเอาแกวมณีบนหงอนของขาพเจาแลว      บูชา 
        พระองคผูทรงเปนนายกโลก        ผลของการบูชาดวย 
        แกวมณนีี้    เปนผลที่จําเริญ  พระปทุมุตตระ  ศาสดา 
        ผูทรงรูแจงโลก  ทรงรับเครื่องบชูา   ประทับบนอากาศ 
        ไดตรัสพระคาถานี้วา ขอใหความดําริของเธอจงสําเร็จ 
        ขอจงไดรับความสุขอันไพบูลย   ขอจงเสวยยศยิ่งใหญ 
        ดวยการบูชาดวยแกวมณีนี้   พระผูมีพระภาคเจาครั้น 
        ตรัสพระคาถานี้แลว    ทรงมีพระนามวา    ชลชุตตมะ 
        (ผูสูงสุดกวาสัตวน้ําพญานาค)    ทรงเปนพระพุทธเจา 
        ผูประเสริฐท่ีสุด  ไดเสด็จไปยังท่ี ๆ     ต้ังพระทัยจะทรง 
        วางแกวมณีไว        ขาพเจาไดเปนทาวสักกะจอมเทพ 
        เสวยเทวราชสมบัติเปนเวลา  ๖๐  กัป       และไดเปน 
        พระเจาจักรพรรดิหลายรอยชาติเมื่อขาพเจาเปนเทวดา 
        ระลกึถึงบุรพกรรม   แกวมณีเกิดแกขาพเจา   สองแสง 
        สวางใหขาพเจา    สนมนารี ๘๖,๐๐๐ นางท่ีหอมลอม 
        ขาพเจา    มีวัตถาภรณแพรวพราวประดับแกวมณีและ 
        แกวกุณฑล  มีขนตางอน,  ยิ้มแยม,  เอวบางรางนอย,  
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           ตะโพกผาย,  หอมลอมขาพเจาเนืองนิจ  นี้เปนผลของ 
         การบูชาดวยแกวมณี  อนึ่ง   สิ่งของเครื่องประดับของ 
         ขาพเจา     ตามท่ีขาพเจาตองประสงค     ทําดวยทอง 
         ประดับดวยแกวมณีและทับทิม  เปนสิ่งท่ีชางประดิษฐ 
         ดีแลว    ปราสาทเรอืนท่ีรื่นรมย     และที่นอนท่ีควรคา 
         มาก รูความดําริของขาพเจาแลว เกิดขึ้นตามท่ีตองการ 
         ชนเหลาใด  ไดรับการสดับตรับฟง   เปนลาภ   และเปน 
         การไดอยางดีของชนเหลาน้ัน      การไดนั้นเปนบุญเขต         
         ของมนุษยทั้งหลาย    เปนโอสถของปวงปาณชาติ   แม 
         ขาพเจาก็มีกรรมทีท่ําไวดีแลว       ที่ไดเห็นพระพุทธเจา  
         ผูทรงเปนนายก  ขาพเจาพนแลวจากวินิบาต    ไดบรรล ุ
         พระนพิพานท่ีไมหว่ันไหว      ขาพเจาเขาถึงกําเนิดใด ๆ 
         จะเปนเทวดาหรอืมนุษยก็ตาม     แสงสวางของขาพเจา 
         จะมีอยูทุกเมื่อในภพน้ัน    ๆ     ทั้งกลางวันและกลางคืน 
         ดวยการบูชาดวยแกวมณีนั้นนั่นเอง   ขาพเจาจึงไดเสวย 
         สมบัติ      แลวไดเห็นแสงสวางคือญาณ      และไดบรรล ุ
         พระนพิพานท่ีไมหว่ันไหว        ในกัปท่ีแสน        แตกัปนี้ 
         เพราะขาพเจาไดบูชาดวยแกวมณีไว        จึงไมรูจักทุคติ 
         เลย        นี้เปนผลแหงการบูชาดวยแกวมณี.        กิเลส 
         ทั้งหลายขาพเจาเผาแลว  ฯ ล ฯ      คําส่ังสอนของพระ- 
         พุทธเจา  ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
           ก็พระเถระเปนผูมีอภิญญา   เมือ่จะตําหนิความเกียจคราน   สรรเสรญิ 
การปรารภความเพียรของตนดวยบุคลาธิษฐาน   จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา  
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                      ขณะทั้งหลายยอมลวงเลยคนท้ังหลาย   ผูทอดท้ิง 
          การงาน     โดยอางเลศวา   เวลานี้    นาวนัก    รอนนกั 
          เย็นมากแลว      สวนผูใดไมสําคัญหนาวและรอนใหยิ่ง 
          ไปกวาหญา ผูนั้นจะทํางานอยูอยางลูกผูชาย  ไมพลาด 
          ไปจากความสุข ขาพเจาเมื่อจะเพ่ิมพูนวิเวก   จักแหวก 
          แฝกคา หญาดอกเลา หญาปลอง และหญามงุกระตาย 
          ดวยอรุะ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อติสีต ความวา  นําความมาเชื่อมกันวา 
หนาวเหลือเกิน  เพราะหิมะตกและฝนพรําเปนตน   คนเกียจครานอางขอนี้. 
            บทวา   อติอุณฺห   ความวา   รอนเหลือเกิน    เพราะแดดแผดเผาใน 
ฤดูรอนเปนตน.     แมดวยคําท้ัง   ๒ นี้    พระเถระไดกลาวถึงเหตุเปนที่ต้ังแหง 
ความเกียจคราน  ดวยอํานาจฤดู. 
            บทวา   อติสาย  ความวา   เย็นมากแลว    เพราะกลางวันผานพนไป 
ก็ดวยวาสายนั้นเทียว   แมเวลาเชา    ก็เปนอันสงเคราะหเขาในคาถานี้ดวย  ดวย 
คําท้ังสองน้ัน   (สาย   และ   ปาโต)  พระเถระไดกลาวถึงเหตุเปนที่ต้ังแหงความ 
เกียจคราน   ดวยอํานาจกาลเวลา. 
            บทวา   อิติ  ความวา  ดวยประการฉะน้ี.  ดวยอิติศัพทนี้  พระเถระ 
สงเคราะหเอาเหตุเปนที่ต้ังแหงความเกียจครานเขาไวดวย     ทีพ่ระผูมีพระ 
ภาคเจา   ไดตรัสไวโดยนัยมีอาทิวา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กรรม   (การงาน) 
เปนสิ่งท่ีภิกษุ   ในพระศาสนาน้ีควรทํา.  
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            บทวา   วิสฺสฏกมฺมนฺเต  ไดแก   ผูสลัดทิ้งซ่ึงการงานท่ีประกอบ. 
บทวา    ขณา   ไดแก โอกาสแหงการอยูประพฤติพรหมจรรย     มีโอกาสเกิด 
ข้ึนของพระพุทธเจาเปนตน.   บทวา   มาณเว   ไดแก  สัตวโลกท้ังหลาย. 
บทวา  ติณา   ภิยฺโย  น   มฺติ ความวา    ไมสําคัญเหนือไปกวาหญา 
คือสําคัญ  (หนาว,รอน)    เหมือนหญา     ไดแก   ขมหนาวและรอนไว  ทํา 
งานที่ตนจะตองทําไป.   บทวา กร  ไดแก กโรนฺโต   แปลวา ทําอยู.  บทวา 
ปุริสกิจฺจานิ   ไดแก  ประโยชนของตนและของผูอ่ืน   อันวีรบรุุษจะตองทํา. 
บทวา  สุขา  ไดแก จากความสุข  อธิบายวา    จากนิพพานสุข.   เนื้อความ 
ของคาถาที่   ๓  ขาพเจาไดกลาวมาแลวในหนหลังน่ันแล. 
                              จบอรรถกถามาตังคบุตรเถรคาถา 
           ๖. ขุชชโสภิตเถรคาถา 
     วาดวยคาถาของพระขุชชโสภิตเถระ 
            [๓๑๒]  ไดยินวา   พระขุชชโสภิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      สมณะเหลาใดกลาวธรรมอันวิจิตร    เปนปกติ 
          เปนพหูสูต   เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร  ทานขุชชโสภิตะ 
          ซึ่งยืนอยูที่ประตูถํ้า       นี้เปนรปูหนึ่งในจํานวนสมณะ 
          เหลาน้ัน.   สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรม   อันวิจิตร 
          เปนปกติ  เปนพหสููต  เปนชาวเมืองปาฏลีบตุร     ทาน 
          รูปน้ี  ผูมากดวยฤทธิ์  ดุจลมพัด  ยืนอยูที่ประตูถํ้า เปน  
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            ผูหนึง่ในจํานวนสมณะเหลาน้ัน. ทานผูนี้ประสบความ 
          สขุ    ดวยอาการอยางน้ีคือ   ดวยการรบอยางดี   ดวย 
          ความปรารถนาดี   (ของกัลยาณมิตร)  ดวยชัยชนะใน 
          สงคราม     และดวยพรหมจรรย      ที่ประพฤติมาแลว 
          ตามลําดับ. 
 

                           อรรถกถาขุชชโสภิตเถรคาถา 
            คาถาของทานพระขุชชโสภิตเถระ    มีคําข้ึนตนวา  เย    จิตฺตกถี 
พหุสฺสุตา.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ? 
            ไดทราบวา ทานพระขุชชโสภิตเถระนี้  ในกาลของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา ทรงนามวา ปทุมุตตระ ไดเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล รูเดียงสาแลว 
วันหน่ึง  เห็นพระผูมีพระภาคเจา    เสด็จไปกับภิกษุสงฆจํานวนมาก   มีใจ 
เลื่อมใสไดกลาวชมเชยดวยคาถา   ๑๐   คาถา. 
            ดวยบุญกรรมนั้น     ทานไดทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก 
มาในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดเกิดในตระกูลพราหมณ   ในนครปาฏลีบุตร  ได 
มีนามวาโสภิตะ.  แตเพราะเปนผูคอมเล็กนอย จึงปรากฏ  ชื่อวาขุชชโสภิตะ 
นั่นเทียว.      ทานเจริญวัยแลว       เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว     ไดบวช 
ในสํานักของทานพระอานนทเถระ     ไดอภิญญา    ๖.    ดวยเหตุนั้นใน 
อปทาน  ทานจึงไดกลาวไววา  
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                 พระนราสภ  ผูทรงเปนเทพเจาของเทพท้ังหลาย 
        เสด็จดําเนินไปบนถนน  งดงามเหมือนเครื่องราชกกุธ- 
        ภัณฑ   ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส   พระสัมมาสัม- 
        พุทธเจา       ผูทรงยงัความมืดมนอนธการใหพินาศไป 
        ใหคนจํานวนมากขามฟากได  ทรงโชติชวงอยูดวยแสง 
        สวาง   คือ  พระญาณ    ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส 
        พระสมัมาสัมพุทธเจา    ผูทรงเปนนายกโลก    ทรงนํา 
        สัตวโลกไป  ทรงยกสัตวโลกจํานวนมากขึ้นดวย  (พระ 
        ปรีชาญาณ)  จํานวนแสน  ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อม 
        ใส พระสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงย่ํากลอง  คือ  พระธรรม 
        บดขยีห้มูเดียรถีย   บันลือสหีนาทอยู   ใครเลาเห็นแลว 
        จะไมเลือ่มใส     ทวยเทพพรอมทั้งพระพรหม     ต้ังแต 
        พรหมโลก  พากันมาทูลถามปญหาที่ละเอียด  ใครเลา 
        เห็นแลวจะไมเลื่อมใส  เหลามนุษยพรอมทั้งเทวดาพา 
        กันมาประนมมือทูลวิงวอนตอพระผูมีพระภาคเจาพระ 
        องคใด   ก็ไดบุญ    เพราะพระผูมีพระภาคเจา     พระ 
        องคนั้น  ใครเลาเห็นแลวจะไมเลื่อมใส   ปวงชนพากัน 
        มาชุมนุม  หอมลอมพระองคผูมีพุทธจักษุ    พระองคผู 
        อันเขาทูลเชิญแลว    ก็ไมทรงสะทกสะทาน    ใครเลา 
        เห็นแลวจะไมเลื่อมใส   เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระ 
        องคใด    เสด็จเขาพระนคร     กลองจะดังขึ้นมากมาย 
        ชางพลายท่ีเมามัน  ก็พากันบันลือ ใครเลาเหน็พระสัม- 
        มาสัมพุทธเจา   พระองคนั้นแลว   จะไมเลื่อมใส    เมื่อ  
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            พระสัมมาสัมพุทธเจาพระองคใด  เสด็จดําเนินไปตาม 
          ถนน  พระรัศมีของพระองค    จะพวยพุงขึ้นสูง     สม่ํา 
          เสมอทุกเมื่อ  ใครเลาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจา    พระ 
          องคนัน้  แลวจะไมเลื่อมใส    เมือ่พระพุทธเจาตรัสออก 
          ไป     จะไดยินกันทั้งจักรวาล     ใหสรรพสตัวเขาใจกัน 
          ทั่ว  ใครเลาเห็นพระองคแลวจะไมเลื่อมใส       ในกัปท่ี 
          แสน       แตกัปนี้       ขาพเจาไดสรรเสริญพระพุทธเจา 
          พระองคใดไว    ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย     นี้คือผลแหง 
          การสรรเสริญพระพุทธเจาพระองคนั้น.   กิเลสท้ังหลาย 
          ขาพเจาไดเผาแลว ฯ ล ฯ     คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            อน่ึง   ทานเปนผูมีอภิญญา  ๖  ในสมัยมหาสังคายนาคร้ังแรก  ทาน 
ถูกพระสงฆ  ผูประชุมกันที่ถ้ําสัตตบรรณคูหา  กรุงราชคฤห  มบีัญชาวา ทาน 
จงไปนิมนตทานพระอานนทเถระมา    จึงไดดําดินลงไป    โผลข้ึนตรงหนาพระ 
เถระ     กราบเรียนใหทราบแลว     ตนเองไดลวงหนาไปทางอากาศถึงประตูถ้ํา 
สัตตบรรณคูหากอน.   กส็มัยนั้น    เทวดาบางองค    ที่หมูเทวดาสงไปเพ่ือหาม 
พญามาร  และพรรคพวกของพญามาร  ไดยืนที่ประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา  พระ 
ขุชชโสภิตเถระ    เมื่อจะบอกการมาของตนแกเทวดาองคนั้นไดกลาวคาถาแรก 
ไววา   
                      สมณะเหลาใดกลาวถอยคําไพเราะ    เปนปกติ 
          เปนพหสูต    เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร   ทานพระขุชช- 
          โสภิตะ   ซึ่งยืนอยูที่ประตูถํ้าน้ี   เปนรูปหนึง่ในจํานวน 
          สมณะเหลาน้ัน.  
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            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   จิตฺตกถี     คือเปนผูแสดงธรรมไพเราะ 
เปนปกติ    อธิบายวา     เปนผูมีปกติพูดธรรม     เหมาะกับอัธยาศัยของผูอ่ืน 
โดยนัยตาง ๆ   มีอาทิอยางนี้คือ   ยอ  พิสดาร  ทําใหลึกซ้ึง  ทําใหต้ืน (งาย) 
บรรเทาความสงสัยได  ใหผูฟงต้ังม่ันอยูในธรรมได. 
            บทวา   พหุสฺสุตา  ความวา   ชือ่วาเปนพหูสูต  เพราะบริบูรณดวย 
ความเปนพหูสูต   ทั้งทางปริยัติและปฏิเวธ  ชื่อวา เปนสมณะ  เพราะระงับบาป 
ได  โดยประการท้ังปวง.   
            บทวา   ปาฏลิปุตฺตวาสิโน  เตสฺตฺโร  ความวา  ภิกษุทั้งหลาย 
ชื่อวาอยูประจํากรุงปาฏลีบุตร    เพราะอยูที่นครปาฏลีบุตร   เปนปกติ  บรรดา 
ภิกษุเหลาน้ัน   ทานผูมีอายุ  คือทานผูมีอายุยืนนี้  เปนรูปใดรูปหน่ึง. 
            บทวา   ทฺวาเร  ติฏ ิ  ความวา   ยืนอยูที่ประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา 
อธิบายวา   เพ่ือจะเขาไปตามอนุมัติของสงฆ.   เทวดาครั้นไดฟงคําน้ันแลว   จึง 
ประกาศการมาของพระเถระใหพระสงฆทราบ   ไดกลาวคาถาท่ี  ๒   วา 
                      สมณะเหลาใด    เปนผูกลาวธรรมวิจติร    เปน 
          เปนปกติ    เปนพหูสูต   เปนชาวเมืองปาฏลีบุตร   ทาน 
          รูปน้ีมาดวยฤทธิ์   ดุจลมพัด   ยนือยูที่ประตูถํ้า  เปนรูป 
          หน่ึงในจํานวนสมณะเหลาน้ัน.  
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   มาลุเตริโต   ความวา  ผูมาแลว  ดวย 
ลมที่เกิดจากฤทธ์ิของจิต  อธิบายวา  มาแลวดวยกําลังฤทธิ์. 
            พระเถระผูที่พระสงฆใหโอกาสแลว   ตามท่ีเทวดาองคนั้น   ไดประกาศ 
ใหทราบอยางนี้แลว  เมื่อไปสํานักสงฆ   ไดพยากรณพระอรหัตผล   ดวยคาถา 
ที่  ๓  นี้วา  
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                      ทานผูนี้   ประสบความสุข   ดวยอาการอยางน้ี 
          คือ ดวยการรบอยางดี  ดวยความปรารถนา  (ของกัล 
          ยาณมติร)    ดวยชยัชนะในสงคราม   และดวยพรหม 
          จรรย  ที่ประพฤติมาแลว  ตามลําดับ. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สุยุทฺเธน   ความวา   ดวยการรบอยางดี 
กับกิเลสทั้งหลาย     ดวยอํานาจแหงตทังคปหาน     (การละไดดวยองคนั้น) 
และวิกขัมภนปหาน  (การละดวยการขมไว). 
            บทวา   สุยิฏเน  ความวา ดวยธรรมทานเปนที่สบาย ที่กัลยาณมิตร 
ทั้งหลายใหแลว   ในระหวาง ๆ.  บทวา   สงฺคามวิชเยน   จ   ความวา  และ 
ดวยชัยชนะในสงความท่ีไดแลว   ดวยอํานาจแหงสมุจเฉทปหาน  (การละไดโดย 
เด็ดขาด).  บทวา  พฺรหฺมจริยานุจิณฺเณน   ความวา ดวยมรรคพรหมจรรย 
ชั้นยอด  ที่พระพฤติมาแลวตามลําดับ.   บทวา   เอวาย   สขุเมธติ  ความวา 
ทานพระขุชชโสภิตเถระนี้  ยอมประสบ  อธิบายวา เสวยอยูซึ่งความสุขคือพระ 
นิพพานและความสุขอันเกิดแตผลสมาบัติ  ดวยประการอยางนี้  คือ ดวยประการ 
ดังท่ีกลาวมาแลว.  
                                  จบอรรถกถาขุชชโสภิตเถรคาถา  
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                ๗. วารณเถรคาถา 
          วาดวยคาถาของพระวารณเถระ                          
            [๓๑๓]  ไดยินวา  พระวารณเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      บรรดามนษุยในโลกนี้      นรชนใดเบียดเบียน 
          สัตวเหลาอื่น    นรชนน้ันจะกาํจัดหิตสุขในโลกท้ัง    ๒ 
          คือ ทั้งในโลกน้ีและโลกหนา สวนนรชนใด  มีเมตตาจิต 
          อนุเคราะหสัตวทั้งมวล  นรชนนั้นผูเชนนั้น   จะประสบ 
          บุญต้ังมากมาย  เขาควรศึกษาธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัส  
          ไวดีแลว    การเขาไปนั่งใกลสมณะ     การอยูแตผูเดียว 
          ในท่ีลบั   และธรรมเครื่องสงบระงับจิต. 
                  อรรถกถาวารณเถรคาถา 
            คาถาของพระวารณเถระ    มีคําเริ่มตนวา   โยธ   โกจิ   มนุสฺเสสุ. 
มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ? 
            แมทานพระวารณเถระนี้    มบีุญญาธิการท่ีไดทําไวแลว    ในพระ- 
พุทธเจาองคกอน ๆ  เมื่อทําบุญไวในภพน้ัน  ๆ  ในกัปที่ ๙๒  (นับถอยหลงั) 
แตกัปนี้ไป  กอนแตการเสด็จอุบัติข้ึน ของพระผูมีพระภาคเจา พระนามวา 
ติสสะน่ันเอง     ไดเกิดในตระกูลพราหมณ     เปนผูถึงฝงในวิชาและศิลปะ  
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ของพราหมณ บวชเปนฤาษี บอกมนตแกอันเตวาสิก   ประมาณ ๕๔,๐๐๐ คน 
อยู. 
            ก็สมยันั้น     ไดมีการไหวแหงมหาปฐพี   เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  ติสสะ  ผูยังเปนพระโพธิสัตว  จุติจากหมูเทพชั้นดุสิต  กาวลงสู 
คัพโภทรของพระพุทธมารดาในภพสุดทาย.     มหาชนเห็นเหตุการณนั้นแลว 
ตกใจกลัว   จึงพากันไปหาฤาษี   ถามถึงเหตุที่ทําใหแผนดินไหว.   ทานบอกถึง 
บุรพนิมิตแหงการอุบัติข้ึนของพระพุทธเจาวา     พระมหาโพธิสัตวกาวลงสู 
คัพโภทรของพระพุทธมารดา แผนดินไหวนี้มีดวยเหตุนั้น   เพราะฉะนั้น อยาพา 
กันกลัว    แลวใหเขาเบาใจกัน    และไดประกาศใหทราบถึงปติ   มีพระพุทธเจา 
เปนอารมณ. 
            เขา  ทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก   ดวยบุญกรรมน้ัน    มา 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    ไดเกิดในตระกูลพราหมณ    ในแควนโกศล    มีชื่อวา 
วารณะ   เจริญวัยแลว   ไดฟงธรรมในสํานักของพระเถระผูอยูปารูปหน่ึง  ได 
ความเลื่อมใส บวชบําเพ็ญสมณธรรม.  อยูมาวันหน่ึง ทานไปเฝาพระพุทธเจา 
เห็นงูเหากับพังพอนตอสูกัน     ตายท่ีระหวางทาง   สังเวชสลดใจวา   สัตวเหลาน้ี 
ถึงความส้ินชีวิต    เพราะโกรธกันดังนี้แลว    ไดไปถึงสํานักของพระผูมีพระ- 
ภาคเจา  พระผูมีพระภาคเจา    ครั้นทรงทราบอาจาระอันงามของทานแลว 
เมื่อจะทรงประทานพระโอวาทให    เหมาะกับอาจาระนั้นนั่นแหละ   จึงไดทรง 
ภาษิตพระคาถา ๓ คาถาวา 
                      บรรดามนษุยในโลกนี้      นรชนใดเบียดเบียน 
          สัตวเหลาอื่น  นรชนนั้นยอมกาํจัดหิตสุขในโลกท้ัง  ๒ 
          คือ       ทั้งในโลกนีแ้ละโลกหนา     สวนนรชนใดมี   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 265 

            เมตตาจิต     อนุเคราะหสัตวทั้งมวล   นรชนนั้นผูเชน 
          นั้น  ยอมประสบบญุต้ังมากมาย  เขาควรศึกษาธรรม 
          ที่พระพุทธเจาตรัสไวดีแลว   การเขาไปนั่งใกลสมณะ 
          การอยูแตผูเดียวในที่ลับ    และธรรมเครื่องสงบระงับ 
          จิต. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา โยธ โกจิ  มนุสฺเสสุ   ความวา  บรรดา 
มนุษยทั้งหลายในโลกนี้   คนใดคนหน่ึงจะเปนกษัตริยก็ตาม   พราหมณก็ตาม 
แพศยก็ตาม   ศูทรก็ตาม  คฤหัสถก็ตาม  บรรพชิตก็ตาม.   ศัพทวา   มนุสฺส 
ในคําวา  โยธ  มนุสฺเสสุ  นี้  พึงทราบวา  เปนตัวอยางของสัตวชั้นอุกฤษฎ. 
            บทวา  ปรปาณานิ   หึสติ  ความวา ฆาและเบียดเบียนสัตวอ่ืน. บทวา 
อสฺมา โลกา ความวา  ในโลกนี.้  บทวา  ปรมหฺา  ความวา  ในโลกหนา. 
            บทวา  อุภยา ธสเต  ความวา   ยอมกําจัด (หิตสุข)   ในโลกท้ัง  ๒ 
อธิบายวา      ยอมเสื่อมจากความเกื้อกูลและความสุขที่นับเนื่องในโลกท้ัง  ๒. 
บทวา  นโร  ไดแก สัตว. 
            พระผูมีพระภาคเจา ครั้นทรงแสดงบาปธรรมท่ีมีลกัษณะเบียดเบียน 
ผูอ่ืนอยางนี้แลว    บัดนี ้   เมื่อจะทรงแสดงกุศลธรรม  ที่มีลกัษณะหามการ 
เบียดเบียนผูอ่ืน จึงไดตรัสคาถาที่ ๒ ไวโดยนัยมีอาทิวา โย จ เมตฺเตน ดังน้ี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  เมตฺเตน  จิตฺเตน  ความวา   มีจิตท่ี 
ประกอบดวยเมตตา  หรือมีจิตนอกจากน้ี   ทีถ่ึงอัปปนา. 
            บทวา   สพฺพปาณานุกมฺปติ  ความวา   เมตตาสัตวทั้งหมดเหมือน 
บุตรเกิดแตอกของตน.  
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          บทวา   พหุ  หิ  โส  ปสวติ  ปฺุ  ตาทิโส  นโร   ความวา 
บุคคลน้ันคือ  ผูอยูดวยเมตตาแบบน้ัน    ยอมประสบคือไดเฉพาะ   ไดแกบรรล ุ
กุศลมาก  คือมากมาย   ไดแกไมนอย. 
          บัดนี ้  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงประกอบทานไวในธรรม 
คือ  สมถะและวิปสสนา    พรอมดวยองคประกอบ    จึงไดตรัสคาถาที่  ๓  ไว 
โดยนัยมีอาทิวา  สุภาสิตสฺส  ดังนี้. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุภาสิตสฺส  สิกฺเขถ ความวา  พึงศึกษา 
สุภาษิตซึ่งแยกเปนกถาของผูมักนอยเปนตน    คือปริยัติธรรม  ดวยสามารถแหง 
การฟง   การทรงจําและการสอบถามเปนตน. 
          บทวา   สมณูปาสนสฺส  จ   ความวา    พึงศึกษาการเขาไปน่ังใกล 
สมณะผูระงับบาปแลว  (และ) อุบาสกผูเปนกัลยาณมิตร ตามกาลเวลาท่ีสมควร 
และจริยาที่ใกลเคียงของทานเหลาน้ัน    ดวยขอปฏิบัติ. 
          บทวา   เอกาสนสฺส  จ  รโห  จิตฺตวูปสมสฺส  จ  ความวา พึงศึกษา 
อาสนะ  คือที่นั่งของคน ๆ เดียว  ผูไมมีเพ่ือน  หม่ันพอกพูนกายวิเวก   ดวย 
อํานาจการหม่ันประกอบกรรมฐานในท่ีลับ.     เมื่อหมั่นประกอบกรรมฐานอยู 
อยางนี้   และยังภาวนาใหถึงที่สุด    ศึกษาความสงบแหงกิเลส    และความสงบ 
แหงจิต   ดวยอํานาจการตัดขาด  (สมุจเฉทปหาน).   กิเลสทั้งหลายท่ีสงบไปแลว 
โดยสวนเดียวน่ันเอง   เปนอันทานละไดแลว   ดวยสิกขาเหลาใด  มีอธิสลีสิกขา 
เปนตน    เม่ือทานศึกษาสิกขาเหลาน้ัน     คือสิกขาที่เกี่ยวเนื่องกับมรรคและผล 
จิตก็ชื่อวาสงบไปแลวโดยสวนเดียว.    ในที่สุดแหงคาถา    ทานเจริญวิปสสนา 
แลว   ไดบรรลุพระอรหัตผล.   ดวยเหตุนั้น  ในอปทานทานจึงไดกลาวไววา  
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               ครัง้น้ัน  ขาพเจายึดอาศัยปาหิมพานต   สอนมนต 
        ศิษยของขาพเจา  จํานวน  ๕๔,๐๐๐ คน   ไดอุปฏฐาก 
        ขาพเจา   เขาเหลาน้ันทั้งหมดไดสําเร็จ   จบพระเวทถึง 
        บารม ี  มีองค   ๖  ควรจะบรรลุดวยวิชาของตน  จึงพา 
        กันอยูในปาหิมพานต  เทพบุตรผูมียศมาก  จุติจากหมู 
        เทวดาชั้นดุสิต    มีสติมีสัมปชัญญะ     เกิดในทองของ 
        มารดา        เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นมา 
        หมื่นโลกธาตุหว่ันไหว     คนตาบอดไดดวงตา    ในเมื่อ 
        พระผูเปนนายกโลกเสด็จอุบัติขึ้น    ผืนแผนดินนี้ทั้งผืน 
        หว่ันไหวไปทั่วทุกอาการ    มหาชนไดสดับเสียงกึกกอง 
        หวาดกลัว         มวลชนหลั่งมาชมุนุมกันยังสํานักของ 
        ขาพเจา  (ถามวา)   พสุธาน้ีไหว      จักมีผลอยางไร  ? 
        ครั้งน้ัน   ขาพเจาไดบอกพวกเขาวา  สูเจาท้ังหลายอยา 
        พากันนอน   สูเจาท้ังหลายจะไมมภีัย     สูเจาแมทุกคน 
        จะประเสริฐ         นี้เปนการเกิดขึ้นที่อํานวยความสวัสดี 
        พสุธาน้ีไหวตองดวยเหตุ   ๘   ประการ     นิมติอยางน้ัน  
        แสดงใหเห็น   จะมแีสงสวางท่ีไพบูลยมาก     พระพุทธ- 
        เจาผูประเสริฐสุด    ผูมีพุทธจักษ ุ    จักเสด็จอุบัติขึ้นแน 
        ไมตองสงสัย  พระองคจะตรัสบอกศีล  ๕    ใหชมุนุมชน 
        เขาใจ   เขาเหลาน้ันไดยินศีล  ๕     และการเกิดขึ้นแหง 
        พระพทุธเจาท่ีหาไดยาก   เกิดความต่ืนเตนดีใจ    ไดพา  
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            กันราเริงหรรษา    ในกัปท่ี   ๙๒   แตกัปนี้      ขาพเจาได 
          พยากรณนิมิตใดไว  ดวยการพยากรณนิมิตน้ัน  ขาพเจา 
          จึงไมรูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการพยากรณ.    กิเลส 
          ทั้งหลายขาพเจาเผาแลว  ฯ ล ฯ        คําส่ังสอนของพระ- 
          พุทธเจา   ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.  
                        จบอรรถกถาวารณเถรคาถา 
 

                   ๘. ปสสิกเถรคาถา 
             วาดวยคาถาของพระปสสิกเถระ 
            [๓๑๔]  ไดยินวา  พระปสสิกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      คนผูมีศรัทธา    มีปญญา    ดํารงอยูในธรรม    ถึง 
          พรอมดวยศีลแมคนเดียว            ก็มีประโยชนแกญาติ 
          พวกพองท้ังหลาย ผูไมมีศรัทธาในโลกน้ี ญาติทั้งหลาย 
          เหลาน้ัน ที่ขาพระองคขูตักเตือน  ดวยความอนุเคราะห 
          เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ     จงึพากันทํา 
          สักการะแกภิกษุทัง้หลาย      ถึงแกกรรมลวงลับไปแลว 
          ก็ประสบความสุขท่ีเปนไตรทิพย   พ่ีนองและโยมผูหญิง 
          ของขาพระองคผูรักกามสุข  กพ็ากันบันเทิงใจ.  
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                                       อรรถกถาปสสิกเถรคาถา 
            คาถาของพระปสสิกเถระ มีคําเริ่มตนวา เอโกป  สทฺโธ  เมธาวี 
ดังน้ี.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ? 
            แมพระเถระนี้    มีบุญญาธิการไดทําไวแลว     ในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ  เมื่อทําบุญท้ังหลายไว    ในภพน้ัน ๆ  มาในกาลของพระผูมี- 
พระภาคเจา    ทรงพระนามวา  อัตถทัสสี    ไดเกิดในคฤหาสนของผูมีสกุล 
บรรลุนิติภาวะแลว   อยูมาวันหน่ึง  ไดเห็นพระศาสดา  มีจิตเลื่อมใส  ไดถวาย 
ผลไมมิลักขะ  (แดพระองค). 
            ดวยบุญกรรมนั้น     ทานเมื่อทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก 
ไดเกิดในตระกูลพราหมณมีนามวา  ปสสิกะ  เจริญวัยแลว   ไดเห็นยมกปาฎิ- 
หาริยของพระศาสดา  กลับมีศรัทธา  บวชแลว  บําเพ็ญสมณธรรมอยู   ไดเปน 
ผูอาพาธ  ครั้งน้ัน     ญาติทั้งหลายไดพากันอุปฏฐากทานใหหายโรค  ตามวิธียา 
ที่หมอไดรอบรูเห็นมาแลว    ทานหายอาพาธแลว    เกิดสลดใจรีบเรงภาวนาข้ึน 
ไดเปนพระอริยเจา  ผูมีอภิญญา  ๖.  ดวยเหตุนั้นในอปทาน   ทานจึงไดกลาว 
ไววา 
                      ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจา   พระนามวา   อัตถ- 
          ทัสสี   ผูมีพระยศมาก  ทีร่ะหวางปา  มีจิตเล่ือมใส  ดีใจ 
          ไดถวายผลไมมิลักขะในกัปท่ี ๑,๘๐๐  ขาพเจาไดถวาย 
          ผลไมใดในครั้งน้ัน    ดวยทานน้ัน    ขาพเจาไมรูจักทุคติ 
          เลย   นี้เปนผลของการถวายผลไมนั้น.    กิเลสท้ังหลาย 
          ขาพเจาไดเผาแลว  ฯลฯ      คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.  
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            อน่ึง ทานมีอภิญญา  ๖   แลว   ไดไปสํานักของพวกญาติทางอากาศ   
สถิตอยูแลวบนอากาศ       แสดงธรรมใหญาติเหลาน้ันดํารงอยูในสรณะและศีล 
ทั้งหลาย    บรรดาญาติเหลาน้ัน       บางพวกถึงแกกรรมแลว   ไดเกิดในสวรรค 
เพราะไดดํารงอยูแลวในสรณะและศีลทั้งหลาย.   ครั้งน้ัน       พระศาสดาไดตรัส 
ถามทานปสสิกเถระนั้น    ผูเขามาถึงที่บํารุงของพระพุทธเจาวา   ดูกอนปสสิกะ 
ญาติทั้งหลายของเธอไมมีโรคหรือ ?  ทานเมื่อจะทูลถึงอุปการะ  ที่ตนไดทําแก 
ญาติทั้งหลาย   แดพระศาสดา   จึงไดกลาวคาถาไว    ๓   คาถาวา 
                      คนผูมีศรัทธา   มีปญญา   ดํารงอยูในธรรม   ถึง 
          พรอมดวยศีล  แมคนเดียว  ก็มปีระโยชนแกญาติพวก 
          พองท้ังหลาย    ผูไมมีศรัทธาในโลกน้ี   ญาติทั้งหลาย 
          เหลาน้ันที่ขาพระองคขูตักเตือน ดวยความอนุเคราะห 
          เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ    จึงพากันทํา 
          สักการะแกภิกษุทัง้หลาย    ถึงแกกรรมลวงลับไปแลว 
          ก็ประสบความสุขท่ีเปนไตรทิพย        พ่ีนองและโยมผู 
          หญิงของขาพระองค   ผูรกักามสุข   ก็พากันบันเทิงใจ.  
            บรรดาคาถาเหลานั้น      ในคาถาแรก    มีเนื้อความดังตอไปนี้   ผูใดมี 
ศรัทธา   ดวยอํานาจความเชื่อในกรรมและผลของกรรม   และความเชื่อในพระ- 
รัตนตรัย   ชือ่วาผูมีปญญา    เพราะประกอบดวยกัมมัสสกตาญาณ  เปนตนนั้น  
นั่นเอง   ชื่อวาผูดํารงในธรรม  เพราะต้ังอยูในพระธรรม   คือพระพุทธโอวาท 
ไดแก นวโลกุตรธรรม     ชื่อวาถึงพรอมดวยศีล    ดวยอํานาจศีลที่เนื่องดวย 
อาจาระ  ศีลที่เนื่องดวยมรรค    และศีลที่เนื่องดวยผล   ผูนั้นแมคนเดียว    กม็ี 
ประโยชนเกือ้กูลแกพวกพอง    ผูไดนามวา    ชื่อวาญาติ   เพราะหมายความวา  
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ตองรูกันวา  คนเหลาน้ีเปนคนของเรา  และชื่อวาเผาพันธุ   เพราะหมายความวา 
ผูกพันกันดวยเครื่องผูกมัด  คือ ความรักอยางนั้น   ในที่นี้คือในโลกน้ี   ผูชื่อวา 
ไมมีศรัทธาดังท่ีกลาวมาแลว.   
          เพ่ือแสดงเนื้อความท่ีทานกลาวไวแลว  โดยท่ัวไปอยางนี้แลว  ใหนอม 
เขามาสูตน    ทานพระปสสิกเถระ    จึงไดกลาวคาถานอกจากนี้ไว  โดยนัยวา 
นิคฺคยฺห  ดังน้ีเปนตน. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา นิคฺคยฺห  อนุกมปฺาย โจทิตา ญาตโย 
มยา ความวา ญาติทั้งหลายอันขาพระองค ไดขูตักเตือนไววา แมในปจจุบันน้ี  
ทานท้ังหลายเปนคนยากจน  เพราะไมไดทํากุศลไว  ตอไป  อยาไดเสวยผล  ที ่
เศราหมองตํ่าตอยอีก. ญาติเหลาน้ัน  เมื่อไมสามารถฝาฝนโอวาทของขาพระองค 
ได   เพราะความรักกันฉันญาติและเผาพันธุ   คือ   เพราะความรักที่เปนไปแลว 
อยางนี้วา   ผูนี้เปนเผาพันธุของพวกเราดังน้ี    จึงพากันทําสักการะ  แลวเปนผูมี 
จิตเลื่อมใสในภิกษุทั้งหลาย      คือ   พากันทําสักการะและความนับถือในภิกษุ 
ทั้งหลาย   ดวยการถวายปจจัยมีจีวรเปนตน   และดวยการอุปฏฐาก   เปนผูถึงแก 
กรรมลวงลับไปแลว   ไดผานโลกน้ีไปแลว.   คําวา   เต   (ที่กลาว)   อีก   เปน 
เพียงนิบาต. 
          บทวา   ติทิว  สุข  ไดแกความสุขที่นับเนื่องในเทวโลก.    อีกอยาง 
หน่ึง  ไดประสบความสุขที่เปนไตรทิพย    ที่นาปรารถนา.  (เพ่ือจะแกคําถาม) 
วา  ก็ทานเหลาน้ัน    คือใคร ?  พระเถระจึงไดกลาววา   พ่ีนองและโยมผูหญิง 
ของขาพระองค  ผูรักความสุข    พากันบันเทิงใจ  อธิบายวา  เปนผูพรั่งพรอม 
ดวยวัตถุกาม  ตามท่ีตนตองการพากันรื่นเริงใจ. 
                                    จบอรรถกถาปสสิกเถรคาถา  
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             ๙. ยโสชเถรคาถา   

        วาดวยคาถาของพระยโสชเถระ 
            [๓๑๕]  ไดยินวา  พระยโสชเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      นรชนผูมีใจไมยอทอ  เปนผูรูจักประมาณในขาว 
          และน้าํ   ซบูผอม   มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น   เหมือน 
          กบัเถาหญานาง    ภิกษุถูกเหลือบและยุงในปาใหญกัด 
          ควรเปนผูมีสติอดกลั้นในอันตรายเหลาน้ัน         เหมือน 
          ชางในสงคราม    ภกิษุอยูรูปเดียวยอมเปนเหมือนพรหม  
          อยู    ๒  รูปเหมือนเทวดา     อยู   ๓  รูปเหมือนชาวบาน 
          อยูดวยกันมากกวาน้ัน       ยอมมีความโกลาหลมากขึ้น 
          เพราะฉะน้ัน  ภิกษคุวรเปนผูอยูแตรูปเดียว. 
 
                  อรรถกถายโสชเถรคาถา 
            คาถาของทานพระยโสชเถระ    มีคําเริ่มตนวา   กาลปพฺพงฺคสงฺ- 
กาโส.   มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ? 
            แมทานพระยโสชเถระนี้   มบีุญญาธิการท่ีไดทําไวแลว    ในพระ- 
พุทธเจาองคกอน  ๆ  เมื่อส่ังสมบุญท้ังหลายในภพนั้น   ๆ   มาในกาลของ 
พระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา  วิปสสี    ไดเกิดในตระกูลของผูเฝาสวน 
รูเดียงสาแลว    วันหน่ึง  ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา  พระนามวา  วิปสสี 
กําลังเสด็จมาทางอากาศ  มีใจเลื่อมใส  ไดถวายผลขนุนสํามะลอ  (แดพระองค).  
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          ดวยบุญกรรมนั้น  ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก  มา   
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    จึงไดเกิดเปนบุตรของชาวประมง   ผูเปนหัวหนาของตน 
๕๐๐ สกลุ  ในหมูบานของชาวประมง  ใกลประตูพระนครสาวัตถี.  มารดาบิดา 
ไดขนานนามทานวา ยโสชะ.  ทานเจริญวัยแลว  ไดไปลงอวนที่แมน้ําอจิรวดี 
เพ่ือจะเอาปลาพรอมกับลูกชาวประมง ที่เปนเพ่ือนของตน. บรรดาปลาเหลาน้ัน 
ปลาใหญตัวหนึ่ง  มีสีเหมือนทองเขาอวน.  ชาวประมงเหลาน้ัน   พากันเอาปลา 
ไปใหพระเจาปเสนทิโกศล  ทอดพระเนตร.    พระองคตรัสวา   พระผูม-ี 
พระภาคเจา  (เทาน้ัน)   จึงจะทรงทราบเหตุแหงสีของปลาสีทองตัวนี้     แลว 
ทรงใหพวกเขาเอาปลาไปใหพระผูมพีระภาคเจา  ทอดพระเนตร.  พระผูม ี
พระภาคเจาตรัสวา  ปลาตัวน้ี   เมื่อพระศาสนาของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา 
เสื่อมถอยลง   บวชแลวปฏิบัติผิด   ทําใหศาสนาเส่ือมถอยลง    (มรณภาพแลว) 
ไปเกิดในนรก  ไหมอยูในนรกส้ินพุทธันดรหนึ่ง   จุติจากนรกน้ันแลว    จึงมา 
เกิดเปนปลาในแมน้ําอจิรวดี   แลวทรงใหปลานั้นนั่นเอง   บอกความท่ีเขาและ 
นองของเขาเกิดในนรก และบอกความที่พระเถระผูเปนพ่ีชายของเขาปรินิพพาน 
แลว   จึงทรงแสดงกบิลสูตร   เพราะเกิดเรื่องนี้ข้ึน. 
          นายยโสชะ    ครั้นไดฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแลว   เกิด 
สังเวชสลดใจ    จึงไดบวชในสํานักของพระศาสดา    พรอมดวยสหายของตน 
พักอยู  ณ ที ่ๆ  สมควร  อยูมาวันหน่ึง   เปนผูมีบริวารไดไปยังพระเชตวัน 
เพ่ือถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา.  ในการมาของทาน  ไดมีเสียงอึกทึกคึก 
โครมไปดวยการปูเสนาสนะเปนตน   ในวิหาร   ผูศึกษาควรทราบเรื่องทั้งหมด 
โดยนัยที่มีมาแลวในคัมภีรอุทานวา    พระศาสดาคร้ันไดทรงสดับเสียงนั้นแลว 
ไดทรงประณามทานยโสชะ   พรอมดวยบริวาร  สวนทานยโสชะผูถูกประณาม  
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แลวสลดใจ   เหมือนมาอาชาไนย     ตัวดีถูกหวดดวยแส    จึงพักอยูที่ฝงแมน้ํา 
วัดคุมุทา   พรอมดวยบรษัิทบริวาร    พยายามสืบตอบําเพ็ญวิปสสนา   แลวได 
เปนพระอริยเจา   ผูมีอภิญญา  ๖  ในภายในพรรษานั่นเอง.   ดวยเหตุนั้น ทาน 
จึงไดกลาวไวในอปทานวา 
                      ในครั้งน้ัน  ขาพเจาไดเปนคนเฝาสวน  ในนคร 
          พันธมุดี   ไดเห็นพระพุทธเจา   ผูทรงปราศจากความ 
          กําหนดั   กําลังเสด็จดําเนินไป   ขาพเจาไมไดหลีกไป 
          ไดเอาผลขนุนสํามะลอไปถวายพระพุทธเจา    ผูประ- 
          เสริฐท่ีสุด  พระองคผูมีพระยศยิ่งใหญ   มพีระทัยสงบ 
          แลว   ประทับบนอากาศน่ันเอง    ทรงรับเอาผลไมนั้น 
          พระองคทรงยังความปลื้มใจใหเกิดแกขาพเจา     ทรง 
          นําความสุขในปจจุบันมาใหขาพเจา เพราะถวายผลไม 
          แดพระพุทธเจา  ดวยใจเลื่อมใส  ในครั้งน้ัน   ขาพเจา 
          จึงประสบปติที่ไพบูลย และความสุขอยางสูงสุด รัตนะ 
          เกิดขึน้แกขาพเจาผูเกิดในภพนั้น  ๆทีเดียว ในกัปท่ี  ๙๑ 
          แตภัทรกัปน้ี  ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย   เพราะเหตุที่ได 
          ถวายผลไมแกพระพุทธเจา  ในครั้งน้ัน     นี้คือผลแหง 
          การใหทานผลไม.     กิเลสท้ังหลายขาพเจาไดเผาแลว 
          ฯ ล ฯ คําส่ังสอนของพระพุทธเจา ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            ก็พระศาสดาไดตรัสสั่งใหหาทานยโสชะ  พรอมดวยบริวารผูมีอภิญญา 
๖  แลว    ไดทรงทําการตอนรับดวยอาเนญชสมาบัติ     (สมาบัติที่ไมหว่ันไหว) 
ทานสมาทานธุดงคธรรมแมทุกขอแลวประพฤติ.  ดวยเหตุนั้น  รางกายของทาน  
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จึงผายผอม  เศราหมอง  ผิวพรรณคล้ําไป.  พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรง 
สรรเสริญทาน      ดวยความเปนผูมีความปรารถนานอยอยางยิ่ง      จึงไดตรัส 
พระคาถาที่  ๑   ไววา 
                      นรชนผูมีใจไมยอทอ เปนผูรูจักประมาณในขาว 
          และน้าํ ซูบผอม  มตัีวสะพร่ังไปดวยเสนเอ็น   เหมือน 
          กบัเถาหญานาง. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   กาลปพฺพงฺสงฺกาโส  ความวา  มีตัว 
คลายขอเถาหญานาง     เพราะมีอวัยวะรางกายผอม    ดํารงอยูโดยยาก    โดย 
ปราศจากกลามเน้ือ ดวยเหตุนั้น   พระองคจึงไดตรัสไววา กิโส  ธมนิสนฺถโต 
ผอมมีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น. 
            บทวา   กิโส ไดแก มีรูปรางผอม  เพราะบําเพ็ญโมเนยยปฏิปทา ขอ 
ปฏิบัติเพ่ือเปนมุนีใหบริบรูณ.  
            บทวา   ธมนิสนฺถโต  ความวา  มีตัวสะพรั่งดวยเสนเอ็น  อธิบายวา 
มีรูปรางเกลื่อนไปดวยเสนเอ็นใหญ ๆ ที่ปรากฏชัด  เพราะมีเนื้อและเลือดนอย.  
            บทวา   มตฺตฺู  ไดแก  เปนผูรูประมาณในการแสวงหา   การรับ 
การฉัน   และการเสียสละ. 
            บทวา   อทีนมานโส   ไดแก   ผูมีใจไมหดหู    เพราะไมถูกความ 
เกียจครานเปนตนครอบงํา  คือเปนผูมีพฤติกรรมไมเกียจคราน. 
            บทวา   นโร ไดแก ผูชาย คือผูสมบูรณดวยลักษณะของผูชาย เพราะ 
นําธุระของลูกผูชายไปได   อธิบายวา  ชายที่เอางานเอาการ. 
พระเถระผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญอยางน้ีแลว    เมื่อจะกลาวธรรม 
ที่เหมาะสมกับความท่ีตนเปนผูอันพระศาสดาทรงสรรเสริญแลว      แกภิกษุ  
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ทั้งหลาย  โดยการสรรเสริญอธิวาสนขันติ   วิริยารัมภะ   และความยินดีในวิเวก 
ของตนเปนสําคัญ  จึงไดภาษิตคาถา ๒ คาถาไววา 
                      ภิกษุถูกเหลือบและยุงในปาใหญกัด   ควรเปนผู 
          มีสติอดกลั้นในอันตรายเหลาน้ัน         เหมือนชางใน 
          สงความ  ภกิษุอยูรปูเดียว ยอมเปนเหมือนพรหม อยู 
          ๒ รูป  เหมือนเทวดา อยู ๓ รูป เหมือนชาวบาน    อยู 
          ดวยกนัมากกวาน้ัน       ยอมมคีวามโกลาหลมากขึ้น 
          เพราะฉะน้ัน    ภิกษุควรเปนผูอยูแตรูปเดียว. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา นาโค  สงฺคามสีเสว  ความวา  อุปมา 
เสมือนหนึ่งวา  ชางตัวประเสริฐอาชาไนย  สูทนเครื่องประหัตประหาร  มีดาบ 
หอกแทงและหอกซัดเปนตนในสนามรบแลว      กําจัดแสนยานุภาพฝายขาศึก 
(ปรเสนา)  ได  ฉันใด  ภิกษุก็ฉันนั้น     ควรมีสติสัมปชัญญะ   อดทนอันตราย 
มีเหลือบเปนตนในปาใหญ  คือพงไพรไว  และครัน้ทนไดแลว   ก็จะพึงกําจัด 
มารและพลมารได   ดวยกําลังแหงภาวนา. 
            บทวา   ยถา  พฺรหฺมา ความวา พระพรหมโดดเดี่ยวเดียวดาย เวนจาก 
ผูกวนใจ  อยูสําราญดวยฌานสุขเนืองนิจทีเดียว   ฉันใด.  บทวา  ตถา เอโก 
ความวา  แมภิกษุอยูรปูเดียว  ไมมีเพ่ือนก็เชนนั้นเหมือนกัน   จะเพ่ิมพูนความสุข 
เกิดแตวิเวกอยูอยางสําราญ.    จริงดังท่ีกลาวไววา  ความสุขธรรมดาสามัญของ 
คน ๆ เดียว เปนความสุขท่ีประณีต. ดวยคําวา ยถา พฺรหฺมา ตถา เอโก นี ้
พระเถระชื่อวาใหโอวาทวา     ภิกษุผูอยูรูปเดียวเปนปกติ     เปนผูเสมอเหมือน 
พระพรหม. 
            บทวา   ยถา  เทโว  ตถา  ทุเว  ความวา   เทวดาทั้งหลายก็คงมีความ 
วุนวายใจเปนระยะ ๆ ฉันใด   แมการกระทบกระท่ังกัน   เพราะการอยูรวมกัน  
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ก็คงมีแกภิกษุ ๒ รูป  ฉันนั้น.   เพราะฉะนั้น  ภิกษุทานกลาววา  เปนผูเสมอ 
เหมือนเทวดา  โดยการอยูมีเพ่ือนสอง.   
          บทวา   ยถา  คาโม  ตถา  ตโย  ความวา   ในบาลีแหงนี้เทานั้น  
การอยูรวมกันของภิกษุ  ๓  รูป    เปนเสมือนการอยูของชาวบาน    อธิบายวา 
ไมใชการอยูอยางวิเวก. 
          บทวา   โกลาหล   ตรุตฺรึ   ความวา   การอยูรวมกันเกิน  ๓  คน 
หรือมากกวานั้น    เปนความโกลาหล  อธิบายวา  เปนเสมือนการชุมนุมของคน 
จํานวนมาก    ที่มีเสียงอึกทึกครึกโครม    เพราะฉะนั้น      ภิกษุควรจะเปนผูอยู 
คนเดียวเปนปกติ.   
                                    จบอรรถกถายโสชเถรคาถา 
 

                      ๑๐. สาฏมิัตติกเถรคาถา 
        วาดวยคาถาของพระสาฏิมัตติกเถระ 
            [๓๑๖]  ไดยินวา  พระสาฏิมัตติกเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      เมื่อกอนโยมท้ังหลายไดมีศรัทธา แตวันนี้ศรัทธา 
          นั้นของโยมไมมี    สิ่งใดเปนของโยม    สิ่งน้ันก็เปนของ 
          โยมน่ันแหละ    ทจุริตของอาตมาไมม ี    เพราะศรัทธา 
          ไมเท่ียงแท   กลับกลอก   ศรัทธาน้ันอาตมาเคยเห็นมา 
          แลว  คนท้ังหลายประเด๋ียวรัก  ประเด๋ียวหนาย   ผูเปน 
          มุนีจะเอาชนะไดอยางไร  ?     ในเพราะความรักความ-  
          หนายของเขาน้ัน   บุคคลยอมหงุหาอาหารไว   เพ่ือมุนี  
          ทุก  ๆ  สกุล      สกลุละเล็กละนอย      อาตมาจักเท่ียว 
          บณิฑบาต   เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู.  
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                               อรรถกถาสาฏิมัตติกเถรคาถา 
            คาถาของทานพระสาฏิมัตติกเถระ  มีคําเริ่มตนวา อหุ ตุยฺห ปุเร 
สทฺธา.   มีเรือ่งเกิดข้ึนอยางไร ? 
            แมทานสาฏิมัตติกเถระ ไดมีบุญญาธิการท่ีไดทําไว ในพระพุทธเจา 
องคกอน ๆ เมื่อส่ังสมบุญในภพนั้น ๆ  ไดไปเกิดในสกุลพราหมณ  ในแควน 
มคธ   ในพุทธุปบาทกาลน้ี   มีชื่อวา  สาฏิมัตติกะ เจริญวัยแลว   ไดบวชใน 
สํานักของพระวัดปา  เพราะเปนผูถึงพรอมดวยเหตุ  บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน 
ไดเปนพระอริยบุคคลผูมีอภิญญา  ๖.     ดวยเหตุนั้น    ทานจึงไดกลาวไวใน 
อปทานวา 
                      ขาพเจาไดถวายพัดใบตาล     แดพระผูมีพระ- 
          ภาคเจา   ทรงพระนามวา   สิทธัตถะ     กั้นเครื่องกั้นที่  
          คลุมดวยดอกมะลทิี่มีคามาก    ในกัปท่ี  ๙๔    แตภัทร 
          กัปนี้   ขาพเจาไมรูจักทุคติเลย      เพราะเหตุที่ไดถวาย 
          พัดใบตาล   นี้คือผลของการถวายพัดใบตาล.      กิเลส 
          ทั้งหลายขาพเจาไดเผาแลว  ฯ ล ฯ         คําส่ังสอนของ  
          พระพทุธเจา   ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.   
            อน่ึง  ทานครั้นเปนพระอริยบุคคล  ผูมีอภิญญา  ๖  แลว     จึงกลาว 
ตักเตือนภิกษุทั้งหลาย   และใหสัตวจํานวนมาก   ดํารงอยูในสรณะและศีล  โดย 
กลาวธรรมกถา  ทั้งไดทําตระกูลอ่ืนที่ไมมีศรัทธาใหมีศรัทธา   ที่ไมเลื่อมใสให 
เลื่อมใส   เพราะเหตุนั้น    คนทั้งหลายในตระกูลน้ัน   จึงไดเลื่อมใสในพระเถระ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 279 

มาก.   บรรดาคนเหลาน้ัน    หญิงสาวคนหน่ึง   มีรปูรางงามนาทัศนา   อังคาส   
พระเถระผูเขาไปบิณฑบาต ดวยโภชนะโดยเคารพ. 
            ครั้นอยูมาวันหน่ึง  มารคิดวา ความเส่ือมยศจักมีแกพระเถระนี้   ดวย 
วิธีการอยางนี้    พระเถระนี้ก็จักดํารงอยูไมได   ในพระศาสนาน้ี   แลวไดปลอม 
เปนรูปพระเถระไปจับมือหญิงสาวคนน้ัน.  หญิงสาวรูไดวา  นี้ไมใชสัมผัสของ 
มนุษย    และไดใหเขาปลอยมือ   คนในเรือน ไดเห็นเหตุการณนั้นแลว    เกิด 
ความไมเลื่อมใสในพระเถระ. 
            ในวันรุงข้ึน    พระเถระเม่ือไมทราบเหตุการณนั้น     กไ็ดไปยังเรือน 
หลังน้ัน   (เชนเคย)    คนท้ังหลายในเรือนหลังน้ัน    ไมไดทําความเอ้ือเฟอ. 
พระเถระเม่ือรําลึกหาเหตุการณนั้นอยู   ก็ไดเห็นกิรยิาของมาร   จึงไดอธิษฐาน 
วา  ขอใหศพลูกสุนัขจงไปสวม  ที่คอของมารน้ัน  ไดใหมารผูเขามาหา  เพ่ือให 
แกศพลูกสุนขัออก   บอกกิริยาที่ตนทําแลว   ในวันที่แลวมา    แลวไดขูมารน้ัน 
แลวจึงแกให.  เจาของเรือนไดเห็นเหตุการณนั้น   แลวไดพากันขอขมาพระเถระ 
วา  ขาแตทานผูเจริญ    ขอไดกรุณาใหอภัยโทษเถิด  แลวจึงเรียนทานวา  ขาแต- 
ทานผูเจริญ   ต้ังแตวันนี้เปนตนไป    กระผมคนเดียวขออุปฏฐากพระคุณเจา. 
พระเถระเม่ือกลาวธรรมกถาแกเขา   ไดกลาวคาถา ๓ คาถาไววา  
                      เมื่อกอนโยมท้ังหลายไดมีศรัทธา แตวันนี้ศรัทธา 
          นั้นของโยมไมมี    สิ่งใดเปนของโยม    สิ่งน้ันก็เปนของ 
          โยมน่ันแหละ    ทจุริตของอาตมาไมม ี   เพราะศรัทธา 
          ไมเท่ียงแท  กลบักลอก    ศรัทธาน้ันอาตมาเคยเห็นมา         
          แลว  คนท้ังหลายประเด๋ียวรัก   ประเด๋ียวหนาย  ผูเปน 
          มุนีจะเอาชนะไดอยางไร  ?        ในเพราะความรักและ  
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            ความหนายของเขาน้ัน     บุคคลยอมหุงหาอาหารไว 
          เพ่ือมนุีทุก ๆ สกุล    สกุลละเล็กละนอย    อาตมาจัก 
          เท่ียวบิณฑบาต  เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อหุ  ตุยฺห  ปุเร  สทฺธา  สา  เต   อชฺช 
น  วิชฺชติ    (เมื่อกอนโยมทั้งหลายไดมีศรัทธา    แตวันนี้ศรัทธานั้นของโยม 
ไมมี)  ความวา  ดูกอนอุบาสก  กอนแตนี้   โยมไดมีศรัทธาในอาตมา  โดยนัย 
มีอาทิวา  พระผูเปนเจาประพฤติธรรม  ประพฤติสม่ําเสมอ  แตวันนี้คือเด๋ียวนี้  
ศรัทธานั้นของโยมคือทานหามีไม  เพราะเหตุนั้น   บทวา  ย  ตุยฺห  ตุยฺหเม- 
เวต  จึงมีอธิบายวา    การถวายปจจัย  ๔  อันใด   อันนี้ก็เปนของโยมนั่นแหละ 
อาตมาไมมีความตองการส่ิงน้ัน  เพราะวา  ธรรมดาทานผูมีจิตเลื่อมใสโดยชอบ 
จึงควรให. 
            อีกอยางหน่ึง  บทวา  ย    ตุยหฺ  ตุยฺหเมเวต   มีเนื้อความวา  วันนี้  
ความไมเคารพในอาตมาอันใดของโยม      ความไมเคารพอันนั้นก็เปนของโยม 
นั่นแหละ   ผลของความไมเคารพ   โยมน่ันเองตองเปนผูเสวย   ไมใชอาตมา. 
            บทวา   นตฺถิ  ทุจจฺริต  มยา ความวา  ก็ข้ึนชื่อวา  ทุจริตของอาตมา 
ไมมี    เพราะกิเลสทั้งหลายท่ีเปนเหตุของทุจริต    อาตมาตัดขาดแลว     ดวย 
อริยมรรค. 
            บทวา   อนิจฺจา  หิ  จลา  สทฺธา  ความวา   เพราะเหตุที่ศรัทธา 
ซึ่งเปนของปุถุชน   เปนของไมเที่ยง   ไมเปนไปโดยสวนเดียว   ฉะน้ันเองจึง 
เปนของกลับกลอกไป เหมือนลูกฟกวางไวบนหลังมา  และไมหนักแนนเหมือน 
หลักที่ปกไวบนกองแกลบ. 
            บทวา   เอว  ทิฏา  ห ิ สา  มยา  ความวา  และศรัทธานั้นที่เปน 
อยางนี้   อาตมาเห็นแลว   คือ  ทราบประจักษชัดแลวในตัวโยม.  
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          บทวา   รชชฺนฺติป    วิรชฺชนฺติ    ความวา    สตัวทั้งหลายเหลาน้ี 
บางครั้งรัก    คือทําแมซึ่งความเสนหา   ในบางอยาง    ดวยอํานาจความคุนเคย 
ฉันมิตร  แตบางคราวก็หนาย  คือ  มีจิตคลายรัก   เพราะศรัทธาไมมั่นคง  ดวย 
ประการอยางนี้. 
          บทวา   ตตฺถ  กึ  ชิยยฺเต  มุนิ  ความวา  ก็ผูเปนมุนี  คือผูบวชแลว 
จะชนะไดอยางไร  อธิบายวา  มุนีนั้นจะมีความเสื่อมเสียอะไร  ในเพราะความ 
รักและความหนายของปุถุชนนั้น. 
พระเถระเม่ือจะแสดงวา   โยมอยาคิดอยางนี้วา   ถาหากพระคุณเจาไม 
รับปจจัยของเรา   พระคุณเจาจะยังชีวิตใหเปนไปไดอยางไร   จึงไดกลาวคาถา 
วา  ปจฺจติ  เปนตนไว. 
          เนื้อความของคาถาน้ันมีวา   ธรรมดาวา   ภัตตาหารของมุนีคือผูบวช 
แลว   คนเขาหุงหาไวทุกวัน    ตระกูลละเล็กละนอย   ตามลําดับเรือน  ไมใชหุง 
แตในบานของโยมเทาน้ัน. 
          บทวา   ปณฺฑิกาย   จริสฺสามิ   อตฺถิ  ชงฺฆพล   (อาตมาจักเที่ยว 
บิณฑบาต   เพราะกําลังแขงของอาตมายังมีอยู)   ความวา   พระเถระแสดงวา 
อาตมายังมีกําลังแขง   อาตมาไมใชคนแขงหัก  ไมใชคนเปลี้ย     และไมใชคนมี 
โรคเทา  เพราะฉะนั้น   อาตมาจักเดินไปบิณฑบาต เพ่ือภิกษาหารท่ีเจือปนกัน 
คือ  อาตมาจักเดินบิณฑบาตเลี้ยงชีพ    ตามนัยที่พระศาสดาตรัสไววา  ยถาป 
ภมโร  ปุปผ  เหมือนภมร  ไมทําดอกไมใหชอกช้ํา  ฉะนั้น. 
                                 จบอรรถกถาสาฏิมัตติกเถรคาถา  
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                                       ๑๑.   อุบาลีเถรคาถา 
                        วาดวยคาถาของพระอุบาลีเถระ 
            [๓๑๗]   ไดยินวา   พระอุบาลีเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                      ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ  ดวยศรัทธา   ยังใหมตอ 
          การศึกษา    ควรคบหากัลยาณมิตร  ผูมีอาชีพบริสุทธิ ์
          ไมเกียจคราน.   ภิกษุผูออกบวชใหม ๆ      ดวยศรัทธา 
          ยังใหมตอการศึกษา  ควรพํานักอยูในหมูสงฆ    เปนผู 
          ฉลาดศึกษาพระวินัย.   ภิกษุผูออกบวชใหม  ๆ     ดวย 
          ศรัทธา  ยังใหมตอการศึกษา   ตองเปนผูฉลาดในส่ิงท่ี  
          ควรและไมควร      ไมควรประพฤติตนเปนคนออกหนา 
          ออกตา. 
 
                                      อรรถกถาอุบาลีเถรคาถา 
            คาถาของทานพระอุบาลีเถระ   มีคําเริ่มตนวา   สทฺธาย  อภินิกฺ- 
ขมมฺ.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร ?  
            แมทานพระอุบาลีเถระนี้       ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  ปทุมุตตระ  ไดเกิดข้ึนในคฤหาสนของผูมีสกุล   ในนครหงสา- 
วดี  วันหน่ึง ฟงพระธรรมเทศนาของพระศาสดา ไดเห็นพระศาสดาทรงแตงต้ัง 
ภิกษุรูปหน่ึงใหดํารงตําแหนง    ผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลาย    ผูทรงไวซึ่งพระวินัย  
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ทํากรรมคือบุญญาธิการแลว  ไดปรารถนาฐานันดรน้ัน.  ทานบําเพ็ญกุศลตลอด 
ชีวิตแลว     ทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก    มาในพุทธุปบาทกาลน้ี  
ไดถือปฏิสนธิในเรือนของชางกัลบก    มารดาและบิดาไดขนานนามของทานวา 
อุบาลี.  ทานเจริญวัยแลว   เปนที่เลื่อมใสของกษัตริยทั้ง  ๖ มีทานอนุรุทธะ 
เปนตน   เมื่อพระตถาคตเจา    ประทับอยูที่อนุปยอัมพวัน    ไดออกบวช 
พรอมกับกษัตริยทั้ง  ๖  องค  ที่ออกไปเพื่อตองการบวช.  วิธีบวชของทานมี 
มาแลวในพระบาลี. 
            ทานครั้นบรรพชาอุปสมบทแลว    ไดรับเอากรรมฐาน  ในสํานักของ 
พระศาสดาแลวกลาววา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองคจงทรงอนุญาต  
ใหขาพระองคอยูปาเถิด    พระองคตรัสวา    ดกูอนภิกษุ   เมื่อเธออยูปา  ธุระ 
อยางเดียวเทาน้ันจักเจริญ   แตเมื่อปฏิบัติอยูในสํานักของเราทั้งหลาย  ทั้งคันถ- 
ธุระและวิปสสนาธุระ   จักบริบูรณ.   พระเถระรับพระพุทธดํารัสแลว   บําเพ็ญ 
วิปสสนากรรมฐานอยูไมนานเลย  ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล.  ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงไดกลาวไวในอปทานวา 
                      ในหงสาวดีนคร  พราหมณชื่อวา สุชาต  สะสม 
          ทรัพยไว  ๘๐  โกฏ ิ   มีทรัพยและขาวเปลือกเพียงพอ 
          เปนนกัศึกษา    จําทรงมนตไวได    ถึงฝงแหงไตรเพท 
          จบลักษณะอิติหาส  และบารมใีนธรรมของตน  สาวก 
          ของพระโคดมพุทธเจา      เปนผูมีธรรมเปนเครื่องเวน 
          มีสิกขาอยางเดียวกัน   เปนทั้งผูจาริก    เปนท้ังดาบส 
          ทองเที่ยวไปตามพื้นดินในครั้งน้ัน.  ทานเหลาน้ันหอม 
          ลอมขาพเจา ชนจํานวนมากบูชาขาพเจา ดวยสําคัญวา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 284 

        เปนพราหมณ ผูเปรือ่งปราชญ  แตขาพเจาไมบูชาอะไร.  
        ในกาลครั้งน้ัน  ขาพเจามีมานะ กระดาง ไมเห็นผูที่ควร 
        บชูา  คําวา  พุทฺโธ   ไมมีตลอดเวลาท่ีพระชินเจา  ยังไม 
        เสด็จอบุัติขึ้น.    วันคืนลวงไปๆ    พระพุทธเจาพระนาม         
        วา  ปทุมุตตระ  ผูทรงมีจักษ ุ  เสด็จอุบติขึ้นในโลก  ทรง 
        ขจัดความมืดท้ังมวลออกไป.    เมื่อศาสนาแผออกไปใน 
        หมูกษตัริยและหนาแนนขึ้น    ในครั้งน้ัน   พระพุทธเจา 
        ไดเสด็จเขามายังนครหงสาวดี.      พระองคผูทรงมีจักษ ุ
        ไดทรงแสดงธรรม     เพ่ือประโยชนแกพระบดิา      เวลา 
        นั้นบรษิัทท้ังหลายโดยรอบประมาณ  ๑ โยชน.    บรรดา 
        มนุษยทั้งหลาย ทานผูเขาสมมติแลวในครั้งน้ัน     ไดแก 
        ดาบส      ชื่อสุนันทะ      ไดใชดอกไมบัง     (แสงแดด) 
        ตลอดท่ัวท้ังพุทธบริษัท     ในครัง้น้ัน.       และเมื่อพระ 
        พุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุด  ทรงประกาศสัจจะทั้ง  ๔    ที่  
        ปะรําดอกไม      บรษิัทแสนโกฏไิดบรรลุธรรม.      พระ 
        พุทธเจา    ทรงหลั่งฝนคือพระธรรม     เปนเวลา  ๗ วัน 
        ๗  คืน      ครั้นถึงวันที่   ๘  พระชินเจา    ทรงสรรเสริญ 
        สุนันทดาบส.    สุนนัทดาบส  นี ้     เมื่อทองเที่ยวไปมา 
        ในภพท่ีเปนเทวโลกหรือมนุษยโลก    จักเปนผูประเสริฐ  
        กวาสรรพสัตว    ทองเท่ียวไปในภพทั้งหลาย.     ในแสน 
        กัปจักมพีระศาสดาในโลก      ผูทรงสมภพจากราชตระ-  
        กูลพระเจาโอกกากราช    พระนามวา   โคดม   โดยพระ  
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        โคตร.    พระองคจักทรงมีพุทธชิโนรส   ผูเปนธรรม 
        ทายก    ที่พระธรรมเนรมิตขึ้น  เปนพุทธสาวกโดย 
        นามวา ปุณณมันตานีบุตร. พระสัมมาสัมพุทธเจา เมื่อ 
        จะทรงใหชนท้ังหมดกระหยิ่มใจ    ทรงแสดงพระญาณ 
        ของพระองค    จึงไดทรงสรรเสริญสุนันทดาบส    อยาง 
        นี้ในครัง้น้ัน.        ชนทั้งหลายพากันประนมมือนมัสการ 
        สุนันทดาบส      กระทําสักการะในพระพุทธเจา      แลว 
        ชําระคติของตนใหผองใส.          ขาพเจาไดฟงพระดํารัส 
        ของพระมุนีแลว    ไดมีความดําริในเรื่องน้ันวา     แมเรา 
        จักทําสักการะ           โดยวิธีที่จะเห็นพระโคดมพุทธเจา. 
        ขาพเจาครั้นคิดอยางนี้แลว    จึงไดคิดถึงกิริยาของขาพ- 
        เจาวา     เมื่อไรหนอ     เราจึงจะประพฤติธรรม    ในบุญ 
        เขตที่ยอดเย่ียม.       ก็ภิกษุผูเปนนักปาฐกรูปน้ี      พูดได 
        ทุกอยาง      ในพระศาสนาถูกยกยองวา       เปนผูเลิศใน 
        พระวินยั       เราปรารถนาตําแหนงน้ัน.       โภคะของเรา 
        ไมมีผูนบัได      ไมมผูีใหกระเทือนได       เปรยีบเหมือน 
        สาคร    เราจะสรางวัดถวายพระพุทธเจา      ดวยโภคะ 
        นั้น.    ขาพเจาไดชื้อสวนชื่อวา    โสภณะ   ดานหนาพระ- 
        นครดวยทรัพยแสนหน่ึง       สรางสังฆารามถวาย.  ขาพ- 
        เจาไดสรางสังฆารามแตงเรือนยอดปราสาท       มณฑป 
        ถํ้า    คูหา   และที่จงกรมใหเรียบรอย.    ขาพเจาไดสราง  
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        เรือนอบกาย     โรงไฟ     โรงเกบ็นํ้าและหองอาบนํ้า 
        ถวายแดพระภิกษุสงฆ.    ขาพเจาไดถวายปจจัยน้ีทุก 
        อยางคือ    ต่ัง    เตียง   ภาชนะ   เครื่องใชสอยและยา 
        ประจําวัด.  ขาพเจาครั้นเริ่มต้ังอารักขา  ก็ใหสรางกํา- 
        แพงอยางมั่นคง  ขออะไร   ๆ    อยาไดเบียดเบียนทาน 
        เลย    ขาพเจาไดสรางท่ีอยูอาศัย     ใหทานผูมจีิตสงบ 
        ผูคงท่ีไวในสังฆาราม   ดวยทรัพยจํานวนแสน   สรางท่ี 
        อยูอาศัยน้ันอยางไพบูลยแลว     ไดนอมถวายพระสัม- 
        มาสัมพุทธเจาวา     ขาพระองคสรางพระอารามสําเร็จ 
        แลว   ขาแตพระมุนี     ขอพระองคจงทรงรับ    ขาพระ- 
        องคจักถวายพระอารามน้ัน        ขาแตพระองคผูทรงมี 
        ความเพียร       ผูทรงมีจักษ ุ     ขอพระองคทรงรับพระ 
        วิหารน้ัน.   พระผูมพีระภาคเจา พระนามวา ปทุมุตตระ 
        ผูทรงรูแจงโลก    ทรงเปนนายก     ทรงทราบความดําริ 
        ของขาพเจาแลว    ทรงรับเครื่องบูชาท้ังหลาย    ทรงรบั 
        พระอารามน้ัน.   ขาพเจาไดทราบการทรงรับ   ของพระ 
        สรรเพชญผูแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญแลว   ไดเตรียม 
        โภชนะไว    ไดทูลใหทรงทราบเวลาแหงภัต.   เมื่อขาพ- 
        เจาทูลใหทรงทราบเวลาแลว       พระปทุมุตตรพุทธเจา 
        ผูทรงเปนนายก     พรอมดวยพระขีณาสพพันหน่ึง    ได 
        เสด็จเขาไปสูอารามของขาพเจา.   ขาพเจารูกาลเวลาท่ี  
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        พระองคและพระขณีาสพท้ังหลาย       ประทบัน่ังแลว 
        จึงไดใหทานเหลาน้ันอิ่มหนําสําราญ  ดวยขาวและน้ํา 
        ครั้นทราบกาลเวลาที่เสวยแลว   จึงไดทูลคําน้ีวา  อา- 
        รามซ่ึงวา  โสภณะ     ขาพระองค    ซื้อดวยทรัพยแสน 
        หน่ึง  สรางดวยทรัพยจํานวนเทานั้นเหมือนกนั   ขาแต 
        พระมุนเีจา      ขอพระองคจงทรงรับอารามนัน้.     ดวย 
        การถวายอารามนี้  และดวยเจตนาและประณิธาน  ขา-  
        พระองคเมื่อเกิดในภพ          ขอใหไดสิ่งท่ีขาพระองค 
        ปรารถนา.     พระสมัมาสัมพุทธเจา       ครั้นทรงรับสัง- 
        ฆารามที่สรางเรียบรอยแลว     ไดประทับน่ังท่ีทามกลาง 
        สงฆ       ไดตรัสคําน้ีไววา    เขาผูใด        ไดมอบถวาย 
        สังฆารามท่ีสรางเรียบรอยแลว     แดพระพุทธเจา   เรา 
        ตถาคตจะกลาวสรรเสริญเขาผูนั้น   ขอทานท้ังหลายจง 
        ฟงคําของเรา     ผูกลาวอยู.    จตุรงคเสนา     คือ     พล 
        ชาง    พลมา    พลรถ      และพลเดินเทา    จกัแวดลอม 
        ผูนี้อยูเปนนิตย           นี้เปนผลแหงการถวายสังฆาราม. 
        เครื่องดุริยางคหกหมื่น    และกลองทั้งหลาย    ที่ตกแตง 
        ไวอยางเหมาะสม     จักประโคม       หอมลอมผูนี้อยู 
        เปนนิจ   นี้เปนผลของการถวายสังฆาราม.      หญิงสาว 
        แปดหมื่นหกพันนางแตงตัวอยางสวยสม        นุงหมพัส-   
        ตราภรณที่สวยงาม      ประดับประดาดวยแกวมณี     และ  
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        แกวกุณฑล  มีขนตางอน  หนาตายิ้มแยม    มตีะโพก 
        ผ่ึงผาย        เอวบางรางนอย       หอมลอมผูนีเ้ปนนิจ 
        นี้เปนผลของการถวายสังฆาราม.        ผูนี้จักรื่นเริงใจ 
        อยูในเทวโลกเปนเวลาสามหมื่นกปั  จักเปนทาวสักกะ 
        เสวยเทวราชสมบัติถึงพันครั้ง      จักไดเสวยสมบัติทั้ง- 
        หมด     ที่ราชาแหงทวยเทพจะพึงประสบ    จักเปนผูมี  
        โภคทรพัยไมบกพรอง      เสวยเทวราชสมบัติ    จักเปน 
        พระเจาจักรพรรดิ      ในแวนแควนต้ังพันครั้ง       เสวย  
        ราชสมบัติอันไพบูลยในแผนดิน     นับครั้งไมถวน.   ใน 
        (อีก)   แสนกัป     จกัมีพระศาสดาในโลก   ผูทรงสมภพ 
        ในราชตระกูลโอกกากราช    พระนามวา  โคตมะ    โดย 
        พระโคตร.    พระองคจักทรงมีพุทธชิโนรส     ผูเปนธรรม 
        ทายาท       ที่พระธรรมเนรมิตขึน้      เปนพุทธสาวกโดย 
        นามวา  อุบาลี.  เธอจักบําเพ็ญบารมีในพระวนิัย     เปน 
        ผูฉลาดในฐานะ    และอฐานะ      ดํารงไวซึ่งพระศาสนา 
        ของพระชินะ      และเปนผูหาอาสวะมิได.      พระสมณ- 
        โคดมผูล้ําเลิศในหมูศากยะ         ทรงรูยิ่งซ่ึงส่ิงท้ังหมดนี้ 
        แลว    จักประทับนัง่ในทามกลางภิกษุสงฆ       ทรงแตง 
        ต้ังเธอไวในเอตทัคคะ.    ขาพระองคปรารถนาคําส่ังสอน 
        ของพระองค         โดยหมายเอาประโยชนใดท่ีนับไมถวน 
        ประโยชนนั้นคือธรรมเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง  



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

        ขาพระองคไดบรรลุแลว.    คนตองราชทัณฑถูกหลาว 
        แทง  เมือ่ไมประสบความสบายเพราะหลาวก็ปรารถนา 
        จะใหพนไปทีเดียว     ฉันใด     ขาแตพระมหาวีระ   ขา- 
        พระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน    ตองอาชญาของภพ     ถูก 
        หลาวคือกรรมแทง        ถูกเวทนาคือความหิวระหาย 
        รบกวน     ไมประสบความสําราญในภพ     ขาพระองค 
        ถูกไฟ   ๓   กองเผาลน  จึงแสวงหาความรอดพน   ดุจผู 
        ตองราชทัณฑฉะนัน้   ชายผูกลาหาญถูกยาเบื่อ  เขาจะ 
        เสาะแสวงหายาขนานศักด์ิสิทธิ์      ที่จะแกยาเบื่อรักษา 
        ชีวิตไว        เมื่อแสวงหาก็จะพบยาขนานศักด์ิสิทธิ์ที่แก 
        ยาเบื่อได  ครั้นด่ืมยานั้นแลวก็จะสบาย   เพราะรอดพน 
        ไปจากพิษยาเบื่อ  ฉนัใด ขาแตพระมหาวีระ  ขาพระองค  
        ก็ฉันนัน้เหมือนกัน    เปนเหมือนนรชนผูถูกยาเบื่อ     ถูก 
        อวิชชาบีบค้ันแลว         ตองแสวงหายาขนานศักด์ิสิทธิ์ 
        คือพระสัทธรรม     เมื่อแสวงหายาขนานศักด์ิสิทธิ์     คือ 
        พระธรรม      ก็ไดพบคําส่ังสอนของพระศากยมุนี     คํา- 
        สั่งสอนน้ันล้ําเลิศกวาโอสถทุกอยาง           บรรเทาลูกศร 
        ทั้งมวลได        ครั้นด่ืมธรรมโอสถที่ถอนพิษทุกอยางได 
        แลว    ขาพระองคก็สัมผัสพระนิพพาน    ที่ไมแกไมตาย 
        มีภาวะเยือกเย็น      คนท่ีถูกผีสิงเดือดรอนเพราะเคราะห  
        คือผี   ตองเสาะแสวงหาหมอไลผี     เพ่ือใหรอดพนจากผี  
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         เมื่อแสวงหาก็พึงพบหมอผูฉลาดในทางภูตวิทยา  หมอ 
        นั้นตองขับภูตผีพรอมท้ังมูลเหตุใหเขา       เพ่ือใหพินาศ 
        ไป    ฉนัใด    ขาแตพระมหาวีระ     ขาพระองคก็ฉันนั้น 
        เหมือนกัน   เดือดรอนเพราะเคราะหคือความมืด   เสาะ 
        แสวงหาแสงสวางคือญาณ      เพ่ือใหรอดพนจากความ 
        มืด  จึงไดพบพระศากยมุนี    ผูทรงกําจัดความมืด    คือ 
        กิเลสออกไปได       พระองคไดทรงกําจัดความมืดใหขา 
        พระองคเหมือนหมอผี  ขบัผีฉะน้ัน   ขาพระองคตัดทอน 
        กระแสแหงสงสารไดขาด            กั้นกระแสตัณหาไวได 
        ถอนภพท้ังหมดขึน้ได       เหมอืนหมอผีขบัผีออกไปโดย 
        มูลเหตุฉะนั้น       นกครุฑโฉบเอางูไปเปนอาหารของตน   
        ยังสระใหญรอยโยชน     โดยรอบใหกระเพ่ือม    มันจับงู 
        ไดแลว   จะจิกใหตายเอาหัวหอยลงพาบินหนีไป     ตาม 
        ที่นกตองการฉันใด      ขาแตพระมหาวีระ     ขาพระองค  
        ก็เชนนัน้เหมือนกัน   เปนเหมือนนกครุฑท่ีมีกาํลัง     เมื่อ 
        แสวงหาอสังขตธรรม           ขาพระองคคายโทสะออกไป 
        แลว      ไดเห็นสันติบทที่เปนธรรมอันประเสริฐ       อยาง 
        ยอดเยี่ยม      นําเอาพระธรรมนัน้ไปพํานักอยู      เหมือน 
        นกครฑุนําเอางูไปพักอยูฉะนั้น      เถาวัลลี  ชื่อ  อาสาวดี 
        เกิดในสวนจิตรลดา     เถาวัลลีนั้น     หน่ึงพันปจึงจะออก 
        ผล  ๑ ผล   ทวยเทพจะพากันเฝาแหนผลของเถาอาสาวดี   
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        นั้น    เมื่อมันมีผลระยะนานขนาดนั้น    เถาวัลลีนั้นจึง 
        เปนที่รกัของทวยเทพ   เมื่อเปนอยางน้ี     เถาอาสาวดี 
        จึงเปนเถาวัลลีชั้นยอด    ขาแตพระมุนี      ขาพระองค 
        หมายใจไวแสนกัป  ขอบํารุงพระองค   นมัสกาลท้ังเชา 
        ทั้งเย็น      เหมือนทวยเทพมุงหมายเถาอาสาวดีฉะนั้น 
        การปรนนิบัติและการนมัสการของขาพระองค        ไม 
        เปนหมนัไมเปนโมฆะ    ขาพระองคผูสงบแลว    แมมา 
        แตไกลก็ไมแคลวคลาดขณะไปได      ขาพระองคคนหา 
        อยูก็ไมพบปฏิสนธิในภพ       ขาพระองคปราศจากอุปธิ 
        หลุดพนแลว  สงบระงับแลว    ทองเท่ียวไปอยู     อุปมา 
        เสมือนวา     ดอกปทุมบานเพราะแสงพระอาทิตยฉันใด 
        ขาแตพระมหาวีระ          ขาพระองคก็เชนนั้นเหมือนกัน 
        เบิกบานแลว   เพราะพุทธรัศมี      ในกําเนิดนกกระยาง 
        จะไมมตัีวผู    ทุกครั้งท่ีฟารอง      มันจะต้ังทองทุกคราว 
        ต้ังทองอยูนาน     จนกวาฟาจะไมรอง   จะพนจากภาระ 
        (ตกฟอง)     ตอเมื่อฝนตกฉันใด       ขาพระองคก็ฉันนั้น 
        เหมือนกัน    ไดต้ังครรภคือพระธรรม      เพราะเสียงฟา 
        คือพระธรรม        ทีร่องเพราะเมฆคือพระธรรมของพระ 
        ปทุมุตตรสัมมาสัมพุทธเจา      ขาพระองคทรงครรภคือ 
        บุญอยู   เปนเวลาแสนกัป จะพนภาระ (คลอด) จนกวา 
        ฟาคือพระธรรมจะหยุดรอง  ขาแตพระศากยมุนี เมื่อใด  
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        พระองค     (ผูเสมอืนฟา)    ทรงรองท่ีกรุงกบลิพัสดุ 
        บรุีรมย  เมื่อนั้น ขาพระองคจึงจะพนจากภาระ  เพราะ 
        ฟาคือพระธรรม    (หยุดรอง)    ขาพระองคไดคลอด 
        พระธรรมท้ังหมด  เหลาน้ี  คือ สญุญตะ (วิโมกข)  ๑ 
        อนมิิตตะ (วิโมกข) ๑     และอปณิหิตะ   (วิโมกข)  ๑ 
        (โลกุตระ)  ผล  ๔  อยาง  ๑. 
               ขาพระองคปรารถนาคําส่ังสอนของพระองค  
        มุงหมายถึงประโยชนอันใด  ที่นบัประมาณไมถวน 
        ประโยชนนั้นคือสันติบท   (พระนิพพาน)   อันยอด 
        เย่ียม     ขาพระองคไดบรรลุแลว   ขาพระองคไมม ี
        ผูเสมอเหมือน  ขาพระองคประสบบารมใีนพระวินัย 
        แลว จําทรงคําสอนไวได  เหมือนภิกษุผูแสวงหาคุณ 
        ผูเปนนักพูดแมฉะนัน้ ขาพระองคไมมีความเคลือบ- 
        แคลง  ในพระวินัยท้ัง ๕ คัมภีร   คือท้ังขันธกะและที่  
        แบงออกเปน  ๓  คัมภีร    (จุลวรรค  มหาวรรค  และ 
        บริวารวรรค)     หรอืท้ังในอักขระ     ทั้งในพยัญชนะ 
        ในพระวินัยน้ี   ขาพระองคเปนผูฉลาด  ทั้งในนิคคห- 
        กรรม ปฏิกรรม ฐานะและอฐานะ โอสารณกรรม และ 
        วุฏฐาปนกรรม  ถึงบารมีในพระวินัยท้ังหมด อีกอยาง 
        หน่ึง ขาพระองคยกบทขึ้นมาต้ังแลว  ไขความออกไป 
        โดยกิจ ๒ อยาง  แลววางไวในขันธกะ     ในพระวินัย 
        ขาพระองคเปนผูฉลาดล้ําในนิรุตติศาสตร   ฉลาดท้ัง  
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        ในส่ิงท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน     ไมมีสิ่ง   
        ที่ขาพระองคไมรู        ขาพระองคเปนผูเลิศผูหน่ึงใน 
        พระศาสนาของพระศาสดา  วันนี้  ขาพระองคเปนผู 
        ฉลาดในรูป บรรเทาขอกังขาทุกอยาง ตัดความสงสัย 
        ทั้งส้ินในพระศาสนาของพระสมณศากยบุตร    ทั้งท่ี 
        เปนบท (ใหญ) บทยอย ทั้งท่ีเปนอักขระเปนพยัญชนะ 
        ขาพระองคเปนผูฉลาดในทุกอยาง    ทั้งในเบือ้งตน 
        ทั้งในเบือ้งปลาย   พระราชาผูทรงมีกําลัง   ทรงกําราบ 
        การรบกวนของผูอื่น   ทรงชนะสงครามแลว   ทรงให 
        สรางพระนครขึ้น ณ ที่นั้น     ทรงใหสรางกําแพงบาง 
        คูบาง  เสาเขื่อนบาง  ซุมประตูบาง  ปอมบาง   นานา 
        ชนิด เปนจํานวนมากไวในพระนครนั้น    ทรงใหสราง 
        ทางส่ีแยก  สนาม  ตลาดจาย  และสภาสําหรบัวินิจฉัย 
        สิ่งท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชนไวในพระนคร 
        นั้นพระองคทรงต้ังเสนาและอํามาตยไว  เพ่ือปราบหมู 
        อมิตร  เพ่ือรูชองทางและมิใชชองทาง    และเพ่ือรักษา 
        พลนิกายไว         พระองคทรงต้ังคนผูฉลาดในการเก็บ 
        สิ่งของใหเปนภัณฑารักษไว     เพ่ือใหเปนผูเฝาส่ิงของ 
        ดวยพระราชประสงควา  สิ่งของของเราอยาไดสูญหาย 
        ไป   ผูใดสําเร็จ   (การศึกษา)    แลว      และปรารถนา 
        ความเจริญแกพระราชาพระองคใด  พระราชาพระองค  
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        นั้น   จะประทานเรื่องใหเขา เพ่ือปฏิบัติตอมิตร  (ประ- 
        ชาชน).    เมื่อนมิิตเกิดขึ้น    พระองคจะทรงต้ังผูฉลาด 
        ในลักษณะท้ังหลาย     ผูเปนนักศึกษาและจําทรงมนต  
        ไวได   ใหดํารงอยูในความเปนปุโรหิต     ผูสมบูรณดวย 
        องคคุณเหลาน้ี     เรยีกวากษัตริย      พวกเขาจะพากัน 
        พิทักษรักษาพระราชาทุกเมื่อ เหมือนนกจากพรากรักษา 
        ญาติตนท่ีเปนทุกขฉะนั้น      ฉนัใด    ขาแตพระมหาวีระ 
        พระองคก็ฉันนั้นเหมือนกัน          ทรงเปนเสมือนกษัตริย  
        ผูกําจัดอมิตรไดแลว  เรียกไดวา  พระธรรมราชาของชาว 
        โลกพรอมท้ังเทวโลก      พระองคทรงกําจัดเหลาเดียรถีย 
        บาง   มารพรอมทั้งเสนาบาง    ความมืดมนอนธการบาง 
        ไดแลว     ไดทรงเนรมิตนครธรรมขึ้น     ทรงทําศีลใหเปน 
        กําแพง      ทรงทําพระญาณของพระองคใหเปนซุมประตู 
        ไวที่พระนครนั้น         ขาแตพระธีรเจา        สทัธาของ 
        พระองคเปนเสาระเนียด       การสังวรเปนนายทวารบาล 
        สติปฏฐานเปนปอม     ขาแตพระมุนี      พระปญญาของ 
        พระองคเปนสนาม        และพระองคไดทรงสรางธรรมวิถี 
        มีอิทธิบาทเปนทางส่ีแยก   พระวนิัย  ๑   พระสูตร  ๑ 
        พระอภธิรรม  ๑    พระพุทธพจนทั้งส้ินมีองค   ๙   นี้เปน 
        ธรรมสภาของพระองค       สุญญตวิหารสมาบัติ   ๑ 
        อนมิิตตวิหารสมาบัติ   ๑  อปณิหิตสมาบติั   ๑  อเนญช-  
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        ธรรม ๑  นิโรธธรรม  ๑   นี้เปนกฎีุธรรมของพระองค  
        ธรรมเสนาบดีของพระองค  มนีามวา  สารบีุตร  ผูถูก 
        ยกยองวาเปนผูเลิศทางปญญา    และเปนผูฉลาดใน 
        ปฏิภาณ   ขาแตพระมุนี  ปุโรหติของพระองค  มีนามวา 
        โกลิตะ  ผูฉลาดในจตูุปปาตญาณ  ผูถึงบารมีดวยฤทธิ์  
        ขาแตพระมุนี     ผูพิพากษาของพระองค     มีนามวา 
        กัสสปะ  เปนผูเลิศในธุดงคคุณเปนตน    เปนผูทรงไว 
        ซึ่งวงศเกาแก   มีเดชสูงยากท่ีจะเขาถึงได  ขาแตพระ-  
        มุนี  ผูรกัษา (คลัง) พระธรรมของพระองค    มีนามวา 
        อานนท  เปนพหูสูต   ทรงจําพระธรรมไวได     และรู 
        ปาฐะทุกอยางในพระศาสนา   พระผูมีพระภาคเจาผู 
        ทรงเปนมหาฤๅษ ี  ทรงต้ังพระเถระเหลาน้ันไปทั้งหมด  
        แลวทรงมอบหมายการวินิจฉัย  (อธิกรณ) ทีท่านผูเปน 
        ปราชญแสดงไวแลว      ในพระวนิัยใหแกขาพเจา 
        พุทธสาวกรูปใดรูปหนึ่งก็ตาม   ถามปญหาในพระวินัย 
        ขาพเจาไมมีความคิดในเรื่องน้ัน      วาจะบอกเรื่องอื่น 
        นั่นแหละแกเขาในพุทธเขต  มพุีทธสาวกประมาณเทา 
        ใดในพุทธสาวกจํานวนเทาน้ัน ไมมีผูเสมอกบัขาพเจา 
        ในทางพระวินัย   เวนไวแตพระมหามุน ี  และผูยิ่งกวา 
        จักมีแตที่ไหน     พระสมณโคดมประทับน่ัง  ณ   (ทาม 
        กลาง) ภิกษุสงฆทรงเปลงพระสุรเสียงอยางน้ี  วา  พระ  
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        อบุาลีไมมีผูเสมอเหมือน   ทั้งในพระวินัยและขันธกะ 
        ทั้งหลาย    นวังคสตัถุศาสนที่พระพุทธเจาตรัสไว 
        ทั้งหมดน้ัน   หย่ังลงในพระวินัย  พุทธสาวกมีประมาณ 
        เทาใด  มีปกติเปนพระวินัยวา  พระวินัยเปนรากเหงา 
        (ของนวังคสัตถุศาสนนั้น) พระสมณโคดมผูประเสริฐ 
        กวาศากยราช   ทรงระลึกถึงกรรมของขาพเจาแลว  ได 
        ประทับน่ัง  (ทามกลาง) ภิกษุสงฆ  ทรงแตงต้ังขาพเจา 
        ไวในตําแหนงเอตทัคคะ ขาพเจาไดปรารถนาตําแหนง 
        นีม้าเปนเวลาแสนกัป   ขาพเจาไดบรรลุประโยชนนั้น  
        แลวถึงบารมีในพระวินัยแลว    ขาพเจาไดเปนชางกัล- 
        บกผูสรางความเพลิดเพลินใหศากยราชมากอน     ละ 
        ทิ้งชาตินั้นแลว   มาเกิดเปนบุตรพระมหาฤาษี  (พุทธ- 
        ชิโนรส)   ในกัปท่ี  ๒ นับถอยหลังแตกัปนี้ไป   ไดม ี
        กษัตริยผูปกครองแผนดิน  พระนามวา  อัญชสะ  ผูม ี
        เดชไมมีที่สิ้นสุด  มพีระบริวารนับไมถวน  มีทรัพยมาก 
        ขาพเจาไดเปนขัตติยราชสกุลของพระองค     มีนามวา 
        จันทนะ  เปนผูเยอหยิ่ง  เพราะความเมาในชาติ  และ 
        ความเมาในยศ  และโภคะ   ชางจํานวนแสน   ประดับ 
        ประดาดวยคชาภรณพรอมสรรพ     ตระกูลมาตังคะ 
        ตกมัน ๓ แหง    หอมลอมขาพเจาทุกเมื่อ    ขาพเจา  



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

        ประสงคจะไปอุทยาน  มีพลนิกายของตนออกหนาไป 
        จึงไดขึน้ชางตน  (ชางมิ่งขวัญ)  ออกจากพระนครไป 
        ในครั้งน้ัน   พระปจเจกสัมพุทธเจา   นามวา  เทวละ 
        ถึงพรอมดวยจรณะ    มีทวารอันคุมครองแลว   สังวร 
        ดีแลว.   ไดมาขางหนาของขาพเจา   ขาพเจาจึงไดไส 
        ขางตนเขาไปไดลวงเกินพระพุทธเจาในครั้งน้ัน    ตอ 
        จากนั้น  ชางตนนั้น  ก็เกิดเดือดดาลขึ้น  ไมยางเทาไป 
        ขาพเจาเห็นชางไมพอใจ       จึงไดโกรธพระพุทธเจา 
        เบียดเบยีนพระปจเจกสัมพุทธเจาแลว    ไดไปยังพระ- 
        อุทยาน  ขาพเจาไมพบความสําราญ   ณ  ทีน่ั้น  เหมือน 
        คนถูกไฟไหมศีรษะ   ถูกความกระวนกระวายแผดเผา 
        เหมือนปลาติดเบ็ด      พ้ืนแผนดินมีสาครเปนขอบเขต 
        เปนเสมือนไฟลุกไปทั่วสําหรับขาพเจา   ขาพเจาเขาไป 
        เฝาพระบิดา   จึงไดทูลคําน้ีไววา   หมอมฉันลวงเกิน 
        พระสยมัภูองคใด    เหมือนยุอสรพิษใหเดือดดาล 
        เหมือนโหมกองไฟ   และเหมือนฝกชางตกมัน    พระ- 
        ชินพุทธเจาองคนั้น   ผูมีพระเดชสูงแรงกลา   ขาพเจา 
        ไดลวงเกินแลว  กอนที่พวกเราทุกคนจะพินาศไป พวก 
        เราจักพากันขอขมาพระมุนีนั้น   ถาหากพวกเราจักไม 
        ยังพระมุนีนั้น   ผูทรงฝกองคแลว   มีหฤทัยต้ังมั่นแลว  
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        ใหทราบไซร    รัฐของเราจักแหลกลาญ    ไมเกิน 
        วันที่  ๗    พระราชาทั้งหลาย    คือ  สุเมขละ  ๑ 
        โกสิยะ  ๑   สิคควะ   ๑   สัตตกะ  ๑   พรอมดวยเสนา 
        ตกทุกขไดยาก    เพราะลวงเกินฤาษีทั้งหลาย   เมื่อใด 
        ฤาษีทั้งหลายผูสํารวมแลว     ผูประพฤติพรหมจรรย 
        โกรธ   เมื่อนั้น  ฤาษีเหลาน้ัน  จะบันดาลให (โลกน้ี) 
        พรอมท้ังเทวโลกท้ังสาครและบรรพต  ใหพินาศไปได 
        ขาพเจาจึงประชุมราชบุรุษท้ังหลายในท่ีประมาณสาม 
        พันโยชน     เขาไปหาพระสยัมภู    เพ่ือตองการแสดง 
        โทษผิด   ทุกคนมีผาเปยก   และศีรษะเปยกน้ําเหมือน 
        กันหมด     กระทําอัญชลี     หมอบแทบบาทพุทธเจา 
        แลวไดกลาวคําวิงวอนนี้วา   ขาแตมหาวีระ  ขอทาน 
        โปรดประทานอภัยโทษแกชนท่ีรองขอ     ขอพระ- 
        มหาวีระบรรเทาความเรารอน     และอยาใหรฐั 
        ของพวกขาพเจาพินาศเลย     มวลสัตวพรอมทั้งเทวดา 
        และมนุษย      พรอมท้ังอสูรเผาทานพ     พรอมดวย 
        รากษส    พึงพากันเอาคอนเหล็กมาตีศีรษะของ 
        ขาพเจาอยูทุกเมื่อ      ความโกรธจะไมเกิดขึ้นในพระ 
        พุทธเจา   เหมือนไฟสถิตอยูในน้ําไมได   เหมือนพืช 
        ไมงอกบนหิน    เหมือนกิมิชาติ    ดํารงชีวิตอยูในยา 
        ขนานวิเศษไมไดฉะนั้น     พระพุทธเจาท้ังหลายไม  
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        กระเทือนหฤทัย   เหมือนแผนดินไมกระเทือน  สาคร 
        ที่นับจํานวนน้ําไมไดก็ไมกระเพ่ือม   และอากาศท่ีไม 
        มีที่สุด   ก็ไมปนปวน      พระมหาวีระทั้งหลาย    ผู 
        ฝกฝนดีแลว     อดกลั้นไดแลว     และมีตบะ    เจา 
        ประคุณท้ังหลาย      ผูอดทนและอดกลั้นไดแลว 
        จะไมมกีารไป      พระปจเจกสัมพุทธเจากลาวคํา 
        นี้แลว    เมื่อจะบรรเทาความเรารอน    จึงเหาะ 
        ขึ้นฟา    ตอหนามหาชนในครั้งน้ัน      ขาแตพระ- 
        มหาวีระ  ดวยกรรมนั้น ขาพระองคไดเขาถึงความเปน 
        คนชั้นตํ่า   ลวงเลยกําเนิดน้ันมาแลว    จึงเขาไปยัง 
        อภยบุร ี ขาแตพระมหาวีระ  แมในครั้งน้ัน    พระองค 
        ทรงแกไขความเรารอน    ที่แผดเผาขาพระองค   คือ 
        สถิตมัน่อยูในขาพระองค    และขาพระองคไดให 
        พระสยมัภู    อดโทษแลว   ขาแตพระมหาวีระ    แม 
        วันนี ้ พระองคก็ทรงดับไฟ ๓  กอง  ใหขาพระองคผู 
        กําลังถูกไฟ  ๓  กองเผาลนอยู     และขาพระองคก็ถึง 
        ความเยอืกเย็น    ทานเหลาใด    มีการเง่ียโสตลงฟง 
        ขาพเจาจะบอกเนื้อความ   คือ  บท    (พระนพิพาน) 
        ตามท่ีขาพเจาไดเห็นแลว     แกทานเหลาน้ัน      ขอ 
        ทานท้ังหลายจงฟงคําของขาพเจาผูกลาวอยู   ดวยกรรม 
        ที่ขาพเจาไดดูหมิ่นพระสยัมภู    ผูมีหฤทัยสงบ    ผูมี   
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        หฤทัยมั่นคงแลว  วันนี้ขาพเจาจึงไดเกิดในกําเนิดท่ีตํ่า 
        ทราม    ทานท้ังหลายอยาพราขณะเวลาเลย    เพราะผู 
        ปลอยขณะเวลาใหลวงเลยไปแลว  ยอมเศราโศกเสียใจ 
        ทานท้ังหลายควรพยายามในประโยชนของตน    ทาน 
        ทั้งหลายจึงจะใหขณะเวลาประสบผล  ไมลวงไปเปลา 
        ก็ยาเหลาน้ี  คือ ยาสํารอก  เปนพิษรายกาจสําหรับคน 
        บางพวก   แตเปนโอสถสําหรับคนบางเหลา   สวนยา 
        ถาย เปนพิษรายกาจสําหรับคนบางพวก   แตเปนโอสถ 
        สําหรับคนบางเหลา  (ฉันใด)   พระสัมมาสมัพุทธเจา 
        ก็ฉันนัน้  เปนเสมือนยาสํารอก  สําหรับผูปฏบิัติ (ผู 
        เจริญมรรค)     เปนเสมือนยาถายสําหรับผูต้ังอยูในผล 
        เปนเสมือนโอสถสําหรับผูไดผลแลว  และเปนบุญเขต 
        สําหรับผูแสวงหา (โมกขธรรม) พระสัมมาสมัพุทธเจา 
        เปนเสมือนยาพิษท่ีรายกาจ   สําหรับผูประพฤติผิดจาก 
        คําส่ังสอน  เผาคน ๆ นั้นเหมือนอสรพิษ   ตองยาพิษ 
        ยาพิษชนิดแรงที่คนด่ืมแลวจะผลาญชีวิต    (เขาเพียง) 
        ครั้งเดียว    สวนคนผิดพลาดจากคําส่ังสอน    (พุทธ- 
        ศาสนา)  แลว   จะหมกไหม  (ในนรก)   นับโกฏิกัป 
        เขายอมขามโลกนี้พรอมท้ังเทวโลกได  ดวยขนัติธรรม 
        อวหิิงสาธรรม และดวยความเปนผูมีเมตตาจิต    เพราะ 
        ฉะนั้น   พระพุทธเจาเหลาน้ัน     จึงทรงเปนผูไมมีความ  
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        ขึ้งเคียด  พระพุทธเจาท้ังหลายเปนเสมือนปฐพีไมทรง 
        ของอยูในลาภและความเสื่อมลาภท้ังในการนับถือและ 
        การดูหมิ่น เพราะฉะน้ัน  พระพทุธเจาเหลาน้ันจึงทรง 
        เปนผูไมมีความขึ้งเคียด       พระมหามุนีทรงมีพระทัย 
        เทา ๆ กนั สําหรับ สรรพสัตว  ทัง้ในพระเทวทัต    นาย 
        ขมังธนู    องคคุลิมาลโจร     พระราหุลและชางธนบาล 
        พระพทุธเจาเหลาน้ี    ไมทรงมคีวามแคนเคือง   ไมทรง 
        มีความรัก    สําหรับสัตวทั้งหมดคือ    ทั้งเพชรฆาตและ 
        พระโอรส  พระพุทธเจาทรงมีพระทัยเทา ๆ   กัน      คน 
        เห็นอันตรายแลวพึงประนมมือเหนือศีรษะไหวผากา- 
        สาวพัสตร    ที่เปอนอุจจาระอันเจาของท้ิงแลว   ซึ่งเปน 
        ธงของฤาษี     พระพุทธเจาท้ังหลายท้ังในอดีตแสนนาน 
        ในปจจบุัน     และในอนาคต    ทรงบริสุทธิ์เพราะธงน้ี 
        เพราะฉะน้ัน    พระพุทธเจาเหลาน้ีนั้น     จึงเปนผูควร 
        นมัสการ     ขาพเจายอมจําทรงพระวินัยท่ีดี      ที่เปน 
        กําหนดหมายของพระศาสดาไวดวยใจ          ขาพเจา 
        จักนอมนมัสการพระวินัยพักผอนอยูทุกเมื่อ  พระวินัย 
        เปนอัธยาศัยของขาพเจา       พระวินัยเปนที่ยืนและที่  
        จงกรมของขาพเจา   ขาพเจาสําเร็จการอยูในพระวินัย  
        พระวินยัเปนอารมณของขาพเจา       ขาพเจาบรรลุถึง 
        บารมีในพระวินัย      ทั้งเปนผูฉลาดในสมถะ      ขาแต 
        พระมหาวีระ       ดวยเหตุนั้น      พระอุบาลีจึงไหวแทบ 
        พระยุคลบาทของพระศาสดา       ขาพระองคนั้นจัก  
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            ออกจากบาน  (นี)้  ไปบาน  (โนน)   จากเมอืง  (นี้) 
          ไปเมือง  (โนน)  เท่ียวหานมัสการพระสัมมาสัมพุทธ-   
          เจา  และความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี. กิเลสท้ังหลาย 
          ขาพระองคเผาแลว    ภพท้ังหมดขาพระองคถอนแลว 
          อาสวะท้ังหลายสิ้นไปหมดแลว   บัดน้ี     ภพใหมไมม ี
          การมาของขาพระองคในสํานักของพระพุทธเจาผูประ- 
          เสริฐ   เปนการมาดีจริง ๆ    วิชชา ๓      ขาพระองคได 
          บรรลุแลว   คําส่ังสอนของพระพุทธเจา      ขาพระองค 
          ไดปฏบิัติแลว ปฏสิัมภิทา ๔ วโิมกข ๘  และอภิญญา ๖ 
          เหลาน้ี   ขาพระองคไดทําใหแจงแลว      คําส่ังสอนของ 
          พระพทุธเจาขาพระองคไดปฏิบัติแลว   ดังน้ี. 
            ก ็ณ ที่นั้น  พระศาสดาทรงใหทานเรียนพระวินัยปฎกท้ังหมดดวย 
พระองคเอง   ตอมาภายหลัง  ทานไดวินิจฉัยเรื่อง ๓ เรื่องเหลานี้คือ  เรื่องภารุ- 
กัจฉุกะ ๑  เรื่องอัชชุกะ ๑  เรื่องพระกุมารกัสสปะ ๑  เมื่อวินิจฉัยเสร็จแตละเรื่อง 
พระศาสดาไดทรงประทานสาธุการ ทรงทําการวินิจฉัยทั้ง  ๓ เรื่อง  ใหเปนอุบัติ 
เหตุแลว     ทรงตั้งพระเถระไวในตําแหนงผูเลิศกวาพระวินัยธรทั้งหลาย  อยูมา 
ภายหลังในวันอุโบสถ   วันหน่ึง    เวลาแสดงปาติโมกข  ทานเมื่อโอวาทภิกษุ 
ทั้งหลาย  จึงไดกลาวคาถาไว ๓ คาถาวา 
                      ภิกษุผูออกบวชใหมๆ ดวยศรัทธายังใหมตอการ 
          ศึกษา  ควรคบหากลัยาณมิตร   ผูมีอาชีพบรสิุทธิ์ ไม 
          เกียจคราน.  ภิกษุออกบวชใหมๆ   ดวยศรัทธายังใหม 
          ตอการศึกษาควรพํานักอยูในหมูสงฆผูฉลาด   ศึกษา  
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            พระวินัย    (ใหเขาใจ).   ภิกษผูุออกบวชใหม ๆ  ดวย 
          ศรัทธา  ยังใหมตอการศึกษาตองเปนผูฉลาด  ในสิ่งท่ี 
          ควรและไมควร     ไมควรประพฤติตนเปนคนออกหนา 
          ออกตา. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    สทฺธาย    ความวา    เพราะศรัทธา 
อธิบายวา   ไมใชเพ่ือเลี้ยงชีพ.  อีกอยางหนึ่ง   บทวา สทฺธาย   ไดแกเชื่อผล 
กรรมและคณุพระรัตนตรัย. 
            บทวา   อภินิกขฺมมฺ  ความวา  ออกจากการครองเรือน. 
            บทวา   นวปพฺพชิโต  ไดแก เปนผูบวชใหม  คือบวชในปฐมวัย 
นั่นเอง. 
            บทวา   นโว   ไดแก  ยังใหม   คือยังรุนหนุม  ตอการศึกษาศาสนา. 
            บทวา   มิตฺเต   ภเวยฺย  กลฺยาเณ   สุทฺธาชีเว   อตนฺทิเต  (ควร 
คบหากัลยาณมิตร  ผูมอีาชีพบริสุทธิ์   ไมเกียจคราน)    ความวา  ควรคบคือ 
เขาไปหากัลยาณมิตร    ผูมีลักษณะดังท่ีตรัสไว    โดยนัยมีอาทิวา    เปนที่รกั 
นาเคารพนับถือ  ชื่อวามีอาชีพบริสุทธิ์     เพราะเวนจากมิจฉาชีพ  และชื่อวาผู 
ไมเกียจคราน    เพราะเปนผูปรารภความเพียรแลว   ไดแก  ควรคบหาสมาคม 
โดยการรับเอาโอวาทานุสาสนีของทาน. 
            บทวา   สงฺฆสมฺึ   วิหร  ไดแก   พักอยูในหมู   คือในชุมนุมสงฆ 
โดยการบําเพ็ญวัตรและปฏิวัตร   (วัตรตาง  ๆ). 
            บทวา   สิกขฺถ  วนิย  พุโธ    ความวา     ตองเปนผูฉลาดในความรู 
และความเขาใจ   ศึกษาปริยัติคือพระวินัย    ดวยวา   พระวินัยเปนอายุ   (ชีวิต) 
ของพระศาสนา  เมื่อพระวินัยยังคงอยู   พระศาสนา   ก็เปนอันยังดํารงอยู.  แต 
บางอาจารยกลาววา  พุโธ  ความหมายกอยางนั้นเหมือนกัน.  
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บทวา    กปฺปากปฺเปสุ   ความวา  เปนผูฉลาด   ในส่ิงท่ีควรและไม   
ควร  คือเปนผูฉลาดละเมียดละไม  (ในส่ิงเหลาน้ัน) ดวยอํานาจพระสูตร และ 
ดวยอํานาจอนุโลมตามพระสูตร. 
บทวา    อปุรกฺขโต  ไดแก ไมควรเปนผูออกหนาออกตา   คือไม 
มุงหวังการเปนหัวหนาจากท่ีไหนดวยตัณหาเปนตนอยู. 
                                       จบอรรถกถาอุบาลีเถรคาถา 
 

                                     ๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระอุตตรปาลเถระ 
           [๓๑๘]  ไดยินวา   พระอุตตรปาลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                     เบญกามคุณ   ทําเราผูเปนบัณฑิต   สามารถ 
         คิดคนประโยชนไดใหลุมหลงหนอ    ใหเราตกอยูใน 
         โลก  เราไดแลนไปในวิสัยของมาร    ถูกลูกศรปกอยู 
         อยางเหนียวแนน    แตก็สามารถเปลื้องตนออกจาก 
         บวงมจัจุราชได    กามท้ังหมดเราละไดแลว   ภพท้ัง- 
         หลายเราทําลายไดหมดแลว การเวียนเกิด  (ชาติสง- 
         สาร)  สิ้นสุดลงแลว    บัดน้ีภพใหมไมม.ี  
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                                    อรรถกถาอุตตรปาลเถรคาถา 
            คาถาของทานพระอุตตปาลเถระ   มีคําเริ่มตนวา   ปณฺฑิต   วต  ม 
สนฺต   ดังน้ี.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ?   
            แมทานพระอุตตรปาลเถระ  นี้  ก็มีบญุญาธิการไดทําไวแลว    ใน 
พระพุทธเจา  องคกอน ๆ  เมื่อส่ังสมบุญไวในภพน้ัน  ๆ ไดใหสรางสะพาน 
ไว  ที่ทางเสด็จพุทธดําเนิน   ของพระผูมีพระภาคเจา. 
            ดวยบุญกรรมนั้น       ทานทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก 
มาในพุทธุปบาทกาลน้ี  ไดเกิดในตระกูลพราหมณ  ในเนืองพาราณสี  มชีื่อวา 
อุตตรปาละ     เติบโตแลว      ไดเห็นยมกปาฏิหาริย     ไดศรัทธาบวชแลว 
บําเพ็ญสมณธรรม.   อยูมาวันหน่ึง   เมื่อทานระลึกถึงภูตารมณเนือง  ๆ  ดวย 
สามารถกระทําไวในใจ  โดยไมแยบคาย  กามราคะก็เกิดข้ึน.   ทันใดน้ัน   ทาน 
ขมจิตของตนไวได  เหมือนคนจับโจรพรอมกับของกลางไวได  เกิดความสลด 
ใจข้ึน   ขมกิเลสไว   ดวยการมนสิการถึงธรรม    ทีเ่ปนปฏิปกษ   ตอกิเลสนัน้  
แลว   บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน  ใหภาวนากาวหนาข้ึนไป  บรรลุพระอรหัต- 
ผล.  ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาวไวในอปทานวา 
                      เมื่อพระผูมพีระภาคเจา    พระนามวา    วิปสส ี
          เสด็จจงกรมอยูตอหนา    ขาพเจามีจิตเล่ือมใส    ดีใจ 
          ไดสรางสะพานถวาย  ในกัปท่ี ๙๑  นับถอยหลังไปแต- 
          กัปนี้  เพราะเหตุที่ขาพเจาไดสรางสะพานควาย  จึงไม 
          รูจักทุคติเลย    นี้เปนผลแหงการถวายสะพาน.   กิเลส 
          ทั้งหลาย    ขาพเจาไดเผาแลว  ฯ ล ฯ   คําส่ังสอนของ 
          พระพทุธเจา  ขาพเจาไดปฏิบัติแลว.  
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            อน่ึง    ครั้นไดบรรลุพระอรหัตผลแลว     พิจารณาดูขอปฏิบัติของตน 
แลว   เมื่อจะบันลือสีหนาท   จึงไดกลาวคาถาไว   ๓   คาถาวา 
                      เบญจกามคุณ  ทําเราผูเปนบัณฑิต  สามารถคิด 
          คนประโยชนได  ใหลุมหลงหนอ  ใหเราตกอยูในโลก  
          เราไดแลนไปในวิสัยของมาร     ถูกลูกศรปกอยูอยาง 
          เหนียวแนน     แตก็สามารถเปลื้องตนออกจากบวง 
          มัจจุราชได.    กามทั้งหมดเราละไดแลว  ภพทั้งหลาย 
          เราทําลายไดหมดแลว    การเวียนเกิด   สิ้นสดุลงแลว 
          บัดน้ีภพใหมไมมี. 
            บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ปณฺฑิต  วต  ม   สนฺต  ความวา 
เพราะวาใหเราผูชื่อวาสมบูรณดวยปญญา   ดวยอํานาจปญญา   ที่สําเร็จดวยการ 
ฟงและการคิด   ที่มีอยู. 
            บทวา   อลมตฺถวิจินฺตก   ความวา  สามารถเพ่ือจะคิดคนประโยชน 
เกื้อกูลทั้งของตนเอง  ทั้งของคนอ่ืน.  อีกอยางหนึ่ง  ความวา เปนผูควรคิดคน 
เนื้อความตามความตองการ  หรือสามารถกําจัดกิเลสได  สําหรับผูเห็นเนื้อความ 
เปนปกติ. พระเถระใหทุกสิ่งทุกอยางนี้  เพราะวาตนเปนผูมีภพเปนครั้งสุดทาย. 
            บทวา   ปฺจ   กามคุณา  ไดแก  กามคุณจํานวน   ๕   สวน  มีรูป 
เปนตน. 
            คําวา   โลเก   เปนคําแสดงถึงสถานที่ ๆ  กามเหลาน้ันเปนไป. 
            บทวา   สมฺโมหา    ความวา  มีสัมโมหะเปนนิมิต  (เพราะงมงาย) 
คือ  เหตุที่ทําไวในใจโดยไมแยบคาย.    อีกอยางหน่ึง   บทวา     สมฺโมหา 
ไดแก  เพราะงมงาย   คือ   เพราะทําใหงมงาย. 
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          บทวา   ปาตยึสุ   ความวา    ใหตกตํ่าลงไป    จากความเปนปราชญ 
อีกอยางหนึ่ง   อธิบายวา    ใหเราผูประสงคจะเปนผูยอดเยี่ยมกวาสัตวโลก   ตก 
ไปอยูในโลก. 
          บทวา   ปกฺขนฺโท  ไดแก    ตามเขาไป. 
          บทวา   มารวิสเย  ไดแก  สถานที่  ๆ  กิเลสมารเปนไป  อธิบายวา 
ไปสูอํานาจของกิเลสมารน้ัน.    อีกอยางหนึ่ง   ไดแก   ติดตามมารน้ันเขาไป 
ดํารงอยูในอิสริยสถาน     ของเทวบุตมาร.   บทวา   ทฬฺหสลฺลสมฺมปฺปโต  
ความวา  ถูกลูกศรปกไวอยางมั่นคง    คือเหนียวแนน  อีกอยางหนึ่ง   ตองศร 
ที่เหนียวแนน  คือถูกลูกศร  คือราคะปกถึงหัวใจ. 
          บทวา   อสกขฺึ  มจจฺุราชสฺส  อห  ปาสา  ปมุจฺจิตุ  (ขาพเจา 
สามารถจะพนจากบวง   ของพญามัจจุราชไดแลว )  ความวา  ขาพเจา   ใชคีม 
คือมรรคอันเลิศ (อรหัตมรรค)   ถอนลูกศรมีราคะเปนตน   ข้ึนไดแลว   ไมมี 
เหลืออยูเลย  สามารถพนจากบวงของพญามัจจุราช  ไดแก  เครื่องผูกคือราคะ 
ไดแลว   คือเปลื้องคนออกจากบวงนั้นไดแลว. 
          และควรทราบวินิจฉัย  ตอจากนั้น ไปน่ันเองวา   บทวา สพฺเพ  กามา 
ปหีนา   เม    ภวา    สพฺเพ    ปทาลิตา  (กามท้ังหมด  ขาพเจาละไดแลว 
ภพทั้งหลาย   ขาพเจาทําลายหมดแลว )    ความวา   กิเลสกาม    ที่แตกตางกัน 
ออกไปหลายประเภท    โดยแยกไปตามวัตถุและอารมณ   ขาพเจาละไดทั้งหมด 
แลว  โดยการตัดขาดดวยอริยมรรค.  เพราะวา  เมื่อละกิเลสกามท้ังหลายไดแลว 
แมวัตถุกามก็เปนอันละไดแลวเหมือนกัน.    อน่ึง  ภพทั้งหลายมีกามภพ  และ 
กรรมภพเปนตน      ขาพเจาทําลายคือกําจัดไดทั้งหมดแลว     ดวยดาบคือมรรค  
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เพราะวา    เมื่อทําลายกรรมภพไดแลว    อุปปตติภพ    ก็เปนอันทําลายไดแลว   
เหมือนกัน.   เพราะทําลายกรรมภพไดอยางนี้นั่นเอง    สงสารคือชาติ   (การ- 
เวียนเกิด)    ไดสิ้นสุดลงแลว    บัดนีภ้พใหมก็ไมมี.  เนื้อความของบทน้ันได 
อธิบายไวในตอนหลังแลว.   ก็นี้แหละ    คือคําพยากรณพระอรหัตผลของพระ 
เถระ. 
                               จบอรรถกถาอุตตรปาลเถรคาถา 
 

                                          ๑๓. อภิภูตเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระอภิภูตเถระ 
            [๓๑๙]  ไดยินวา  พระอภิภูตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว  อยางนี้วา 
                      ขาแตพระญาติทั้งหลาย  เทาท่ีมาประชุมกัน   ณ 
          ที่นี้ทั้งหมด   ขอจงทรงสดับ   อาตมาภาพจักแสดงธรรม 
          แกทานท้ังหลาย       การเกิดแลวเกิดอีกเปนทุกข 
          ขอทานท้ังหลาย      จงเริ่มลงมอื      จงออกบวช 
          ประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา  จงกําจัดเสนา 
          ของพญามัจจุราช    เหมือนกุญชร  ทําลายเรอืนไมออ 
          ฉะนั้น      ผูใดจักเปนผูไมประมาท    อยูในพระธรรม 
          วินัย  (ศาสนา)  นี้  ผูนั้นจักละการเวียนเกิด  ทําท่ีสุด 
          แหงทุกขได.        
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                                 อรรถกถาอภิภูตเถรคาถา         
          คาถาของทานพระอภิภุตเถระ  มีคําเริ่มตนวา  สุณาถ    าตโย 
สพฺเพ.   มีเรือ่งเกิดข้ึนอยางไร  ? 
          แมทานพระอภิภูตเถระ  นี้   ก็มบีุญญาธิการไดทําไวแลว  ในพระ- 
พุทธเจาองคกอน ๆ    เมือ่ส่ังสมบุญในภพนั้น     ไดเกิดในคฤหาสนของผูมี 
ตระกูล     ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา     พระนามวา       เวสสภู    รู 
เดียงสาแลว   ไดเปนผูเลื่อมใสอยางยิ่งในพระศาสนา    เพราะอาลัยกัลยาณมิตร 
เชนนั้น   เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว    มหาชนพากันทําความอุตสาหะเพ่ือ 
จะรับเอาพระธาตุของพระองค  ทานไดใชน้ําหอมดับเชิงตะกอนกอนกวาทุกคน 
ดวยตนเอง. 
          ดวยบุญกรรมนั้น  ทานทองเที่ยวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลกมาใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี  ไดเกิดในราชตระกลู  ในนครเวฏฐปุระ  ไดรบัขนานนาม 
วา   อภิภ ู  สิน้รัชกาลของพระชนก    ก็ไดเสวยราชสมบัติ    และในสมัยนั้น  
พระผูมีพระภาคเจา  เสด็จจาริกชนบท ลถุึงพระนครน้ัน   ครั้งน้ันพระราชาน้ัน 
ไดทรงสดับวา  ไดทราบวา  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จมาถึงพระนคร  แลวได 
เสด็จไปยังสํานักของพระศาสดา  สดับพระธรรมเทศนาแลว    ในวันที่  ๒  ได 
ทรงถวายมหาทาน.  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงเสร็จภัตกิจแลว   เม่ือจะทรง 
ทําการอนุโมทนาที่เหมาะสมกับพระราชอัธยาศัยนั่นแหละ  จึงไดทรงแสดง 
พระธรรมเทศนาโดยพิสดาร  พระองคทรงสดับพระธรรมเทศนาแลว   กลบัได 
พระราชปสาทศรัทธา สละราชสมบัติผนวชแลว  ไดทําใหแจงซ่ึงพระอรหัตผล. 
ดวยเหตุนั้น    ทานจึงไดกลาวไวในอปทานวา  
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                    เมื่อมหาชนถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ   ของ 
        พระมหาฤาษีสัมมาสมัพุทธเจา    พระนามวา   เวสสภู 
        ขาพเจาไดดับไฟเชิงตะกอน  ในกปัท่ี  ๓๑ นับถอยหลัง 
        แตกัปนีไ้ป   เพราะเหตุที่ขาพเจาไดดับไฟเชิงตะกอน 
        จึงไมรูจักทุคติเลย      นี้เปนผลของนํ้าหอมทีข่าพเจา 
        ไดดับไฟเชิงตะกอน.     กิเลสท้ังหลาย    ขาพเจาได 
        เผาแลว   ฯลฯ  คําส่ังสอนของพระพุทธเจา    ขาพเจา 
        ไดปฏิบติัแลว. 
          อน่ึง  เมื่อพระองคทรงบรรลุพระอรหัตผลแลว    ประทับอยูดวย 
วิมุตติสุข  อาณาประชาราษฎรของพระองคทั้งหมด  คือ  พระบรมวงศานุวงศ 
อํามาตยขาราชบริพาร  ชาวนครและชาวชนบท   พากันนาชุมนุมกันโอดครวญ 
วา  ขาแตพระองคผูเจริญ  เหตุไฉน  พระองคจึงทรงผนวช  ทรงทําใหพวกขา 
พระองคเปนอนาถาไรที่พ่ึงกัน    พระเถระเจาเห็นคนเหลาน้ันมีพระญาติเปน 
หัวหนา   พากันโอดครวญอยู    เมื่อจะกลาวธรรมกถา  (ปลอบ)  คนเหลาน้ัน  
ดวยการประกาศเหตุแหงการบรรพชาของตน  จึงไดภาษิตคาถา ๓  คาถาไววา 
                    ขาแตพระญาติทั้งหลาย  เทาท่ีมาประชุมกัน   ณ 
        ที่นี้ทั้งหมด    ขอจงทรงสดับ     อาตมาภาพจักแสดง 
        ธรรมแกทานท้ังหลาย    การกําจัดแลวเกิดอีกเปนทุกข 
        ขอทานท้ังหลายจงเริ่มลงมือ     จงออกบวชประกอบ 
        ความเพียร   ในพระพุทธศาสนา    จงกําจัดเสนาของ 
        พญามจัจุราช  เหมอืนกุญชรทําลายเรือนไมออฉะนั้น. 
        ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในพระธรรมวินัย  (ศาสนา) 
        นี ้ ผูนัน้จักละการเวียนเกิด  ทําท่ีสุดแหงทุกขได.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สุณาถ  ความวา  จงสงบใจฟง  อธิบายวา 
จงจําทรงเอาถอยคําท่ีอาตมาภาพ  กําลังกลาวอยูเดี๋ยวนี้ตามแนวทางของโสตทวาร 
ที่ไดเง่ียลงฟงแลว.  คําวา  าตโย    เปนคํารองเรียกคนเหลาน้ันทั้งหมด  มี 
พระญาติเปนหัวหนา    ดวยคําน้ีพระเถระเจาไดกลาววา     ขอพระญาติทั้งหมด 
มีจํานวนเทาที่มาพรอมกัน  ณ  ที่นี้    อธิบายวา   ขาแตพระญาติวงศทั้งหลาย 
มีจํานวนเทาใด   คือมีประมาณเทาใด   พระญาติวงศทั้งหลายมีประมาณเทานั้น 
ที่มาพรอมเพรียงกันแลวในสมาคมน้ี  หรือท่ีมาพรอมเพรียงกันในการบวชของ 
อาตมาภาพน้ี. 
          บัดนี ้   พระเถระเจากลาวรับคําท่ีตนหมายเอาแลว     กลาวคําเปนเชิง 
บังคับใหฟงวา   ทานท้ังหลายจงพึงดังน้ีวา   อานุภาพจักแสดงธรรมแกทาน 
ทั้งหลายดังนี้แลว     ไดปรารภเพ่ือแสดงโดยนัยมีอาทิวา     การเกิดแลวเกิดอีก 
เปนทุกข. 
          พึงทราบวินิจฉัยในบทเหลาน้ันตอไป    ข้ึนชื่อวาความเกิด   ในคําวา 
ทุกฺขา   ชาติ   ปุนปฺปุน  นี ้  ชื่อวา  เปนทุกข   เพราะเปนที่ต้ังแหงทุกข 
มากอยาง   ตางประเภทมีการกาวลงสูครรภเปนมูลฐาน     และแยกประเภทออก 
เปนชราเปนตน    ความเกิดที่เปนไปแลว  ๆ  เลา ๆ   เปนทุกขเหลือหลาย   แต 
พระเถระเจา   เมื่อจะแสดงวา   ความพยายามเพ่ือจะระงับความเกิดนั้น   เปนกิจ 
ที่ควรทํา  จึงไดกลาวคํามีอาทิวา   อารมฺภถ  ไว. 
           บรรดาคําเหลาน้ัน      คําวา    อารมฺภถ     ความวา  จงทําความเพียร 
ไดแก  อารัมภธาตุ  (ความริเริ่ม). 
           บทวา   นิกฺกมถ    ความวา  จงทําความเพียรใหยิ่ง ๆ  ข้ึนไป  ไดแก 
นิกกมธาตุ   (การกาวออกไป)    เพราะเปนผูกาวออกไปแลวจากอกุศลธรรมท่ี  
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เปนฝายของความเกียจคราน.    บทวา    ยฺุเชถ   พุทฺธสาสเน    ความวา 
เพราะเหตุที่อารัมภธาตุและนิกกมธาตุทั้งหลาย   ยอมสมบูรณแกผูดํารงมั่นอยูใน 
ธรรมทั้งหลายเหลาน้ี  คือ ความสํารวมในศีล    ความเปนผูมีทวารอันคุมครอง 
แลวในอินทรียทั้งหลาย    ความเปนผูรูจักประมาณในการบรโิภคและความรูตัว 
อยางยิ่งได    ก็ดวยสามารถแหงการประกอบความเพียรเนือง ๆ  ฉะน้ัน   ทาน 
ทั้งหลายท่ีเปนแลวอยางไร  จงเปนผูขะมักเขมนในคําส่ังสอนของพระผูมีพระ 
ภาคเจา  กลาวคือสมถะและวิปสสนา   หรือกลาวคือสีลสิกขาเปนตน. 
          บทวา  ธุนาถ  มจฺจโุน   เสน   นฬาคารว    กฺุชโร   ความวา 
ก็ทานท้ังหลายปฏิบัติอยูอยางนี้   จะกําจัด  คือ   ขยี ้ อธิบายวา  ทําลายไดซึ่งกลุม 
กิเลส   กลาวคือเสนาของพญามัจจุราชน้ัน    เพราะนําสัตวทั้งหลายไปสูอํานาจ 
ของพญามัจจุราชซ่ึงเปนใหญกวาโลกธาตุทั้ง  ๓  ที่ไมมีกําลัง  คือ  มีกําลังทราม 
อุปมาเสมือนชางเชือกที่ประกอบดวยกําลังวังชา    พังเรือนท่ีสรางดวยไมออให 
ทะลายไปในทันใดนั้นเอง. 
          อน่ึง  พระเถระเจา เมื่อจะแสดงแกผูทําความอุตสาหะในพระพุทธ- 
ศาสนาอยางนี้วา  ผูอยูคนเดียวเปนผูกาวลวงชาติทุกขได  จึงไดกลาวคาถาที่ ๓ 
ไว   ดวยคํามีอาทิวา   โย   อิมสุม.ึ   คําน้ันเขาใจงายอยูแลวแล. 
                     จบอรรถกถาอภิภูตเถรคาถา  
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                              ๑๔.โคตมเถรคาถา 
                            วาดวยคาถาของพระโคตมเถระ         
            [๓๒๐]   ไดยินวา  พระโคตมเถระไดภาษิตคาถาม ไว   อยางนี้วา 
                    อาตมาภาพเมื่อทองเท่ียวไปมา  ไดไปสูนรกบาง 
          เปรตโลกบาง   ชาติแลวชาติเลา  แมในกําเนิดเดียรฉาน 
          ที่สุดแสนจะทนได    อาตมาภาพก็อยูมานานมากมาย 
          หลายประการ   และภพของมนุษย   อาตมาภาพก็ได 
          ผานมามากแลว   และไดไปสวรรคเปนครั้งเปนคราว 
          อาตมาภาพดํารงอยูในรูปภพบาง  อรูปภพบาง  อสัญ- 
          ญีภพบาง    เนวสัญญีนาสัญญีภพบาง    ภพท้ังหลาย 
          อาตมาภาพรูชัดแลว  วาไมมีแกนสาร   อันปจจัยปรุง 
          แตงขึน้    เปนของแปรปรวน  กลับกลอก   ถึงความ 
          แตกหกั  ทําลายไปทุกเมื่อ  ครั้นรูแจงภพนั้น   อันเปน 
          ของเกิดในตนแลว  อาตมาภาพจึงเปนผูมีสติ   บรรลุ 
          สันติธรรมแลว.  
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                                      อรรถกถาโคตมเถรคาถา  

            คาถาของทานพระโคตมเถระ  มีคําเรีมตนวา  สสร. มีเรื่องเกิดข้ึน 
อยางไร ?   
            ไดทราบวา   ทานพระโคตมเถระ   นี้   มีบญุญาธิการไดทําไวแลว 
ในพระพุทธเจาองคกอน ๆ  ทําบุญในภพนั้น  ๆ  เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
พระนามวา  สิขี  ปรินิพพานแลว    ครัน้เทวดาและคนท้ังหลายพากันบูชาเชิง 
ตะกอน  ก็ไดบูชาเชิงตะกอนดวยดอกจําปา  ๘  ดอก                        
            ดวยบุญกรรมนั้น      ทานทองเท่ียวไปมา    ในเทวโลกและมนุษยโลก 
มาในพุทธุปบาทกาลน้ี    ถือกําเนิดในตระกูลศากยราชมีพระนามท่ีไดกําหนดไว 
โดยเฉพาะแลว  ดวยสามารถแหงพระโคตรวา โคตมะนั่นเอง  ทรงเจริญวัยแลว 
ในคราวชุมนุมพระญาติของพระศาสดา ไดศรัทธาผนวชแลว   บําเพ็ญวิปสสนา 
กรรมฐาน   ไดเปนพระอริยบุคคล  ผูมีอภิญญา  ๖.  ดวยเหตุนั้น   ในอปทาน 
ทานจึงไดกลาวไววา 
                      เมื่อประชาชนพากันถวายพระเพลิงพระพุทธ- 
          สรรีะ  ของพระผูมพีระภาคเจา  พระนามวา สุขี  ผูทรง 
          เปนเผาพันธุของชาวโลก   ขาพเจาไดโปรยดอกจําปา 
          ๘  ดอกบูชาเชิงตะกอน   ในกัปท่ี  ๓    นับถอยหลัง 
          แตกัปนี้ไป เพราะเหตุที่ขาพเจา   ไดโปรยดอกไมบูชา 
          จึงไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการบูชาเชิงตะกอน.  
          กิเลสทั้งหลายขาพเจาเผาแลว  ฯ ล ฯ    คําส่ังสอนของ 
          พระพทุธเจา  ขาพเจาไดบําเพ็ญแลว.  
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           อน่ึง  ทานครั้นเปนพระอริยบุคคลผูมีอภิญญา  ๖  แลว   เมื่อพักผอน 
อยูดวยวิมุตติสุข   วันหน่ึง  ถูกพระญาติทั้งหลายตรัสถามวา  เหตุไฉน   ทานจึง 
ละทิ้งพวกเราไปบรรพชา    เมื่อจะประกาศทุกขที่ตนไดเสวยแลวในสงสาร 
นั่นแหละ    และนิพพานสุขที่ตนไดบรรลใุนปจจุบัน     จึงไดแสดงธรรมถวาย 
พระญาติเหลาน้ันดวยคาถา  ๓ คาถาวา 
                     อาตมาภาพเมื่อทองเท่ียวไปมา  ไดไปสูนรกบาง 
         ไปสูเปรตโลกบาง    ชาติแลวชาติเลา     แมในกําเนิด 
         เดียรฉานท่ีสุดแสนจะทนได   อาตมาภาพก็อยูมานาน 
         มากมายหลายประการ  และภพของมนุษย  อาตมาภาพ 
         ก็ไดผานมามากแลว     และไดไปสวรรคเปนครั้งเปน 
         คราว  อาตมาภาพดํารงอยูในรูปภพบาง  อรูปภพบาง 
         อสัญญีภพบางเนวสัญญานาสัญญีภพบาง  ภพท้ังหลาย 
         อาตมาภาพรูชัดแลววาไมมีแกนสาร      อันปจจัยปรุง 
         แตงขึน้   เปนของแปรปรวน   กลับกลอก    ถึงความ 
         แตกหกัทําลายไปทุกเมื่อ  ครั้นรูแจงภพนั้น    อันเปน 
         ของเกดิในตนแลว     อาตมาภาพจึงเปนผูมีสติบรรล ุ
         สันติธรรมแลว. 
           บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    สสร    ความวา   ทองเท่ียวไปมาใน 
สงสารท่ีไมมีเบื้องตน    อธิบายวา  ทองเที่ยวไป ๆ มา ๆ  ดวยสามารถแหงการ 
จุติและอุบัติข้ึนในคติทั้ง  ๕  ดวยกรรมและกิเลสทั้งหลาย.  ห ิศพัท เปนเพียง 
           บทวา   นิริย  อคจฺฉิสฺส  ความวา   เขาถึงนรกใหญทั้ง ๘  ขุม  ม ี
สัญชีวนรกเปนตน   และอุสสทนรก  ๑๖  ขุม  มกีกุกุฬนรกเปนตน  ดวยสามารถ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๒ - หนาท่ี 316 

แหงปฏิสนธิ.  คําวา  ปุนปฺปุน  นี้   กค็วรนํามา  (ประกอบ)  ในคําวา  นิริย 
อคจฺฉิสฺส  นีด้วย. 
          บทวา   เปตโลก   ไดแก  เปรตวิสัย  อธิบายวา  ไดแก  อัตภาพเปรต 
มีขุปปปาสาเปรตเปนตน. 
          บทวา   อาคม   ไดแก  เขาถึงคือเกิดข้ึนดวยสามารถแหงปฏิสนธิ. 
          บทวา   ปุนปฺปุน  ไดแก  ไป ๆ มา ๆ. 
          บทวา   ทุกขฺมมฺหิป ความวา  แมที่สุดแสนจะทนได    เพราะทุกข 
ทั้งหลายมีการโบยดวยหวายท่ีแข็งและปฏักที่คมเปนตน.     ก็คําวา   ทุกฺขมม-ฺ 
หิป  นี ้ ทานกลาวไวดวยสามารถแหงลิงควิปลาส   (คือเปนทุกฺขมายป  เพราะ 
เปนวิเสสนะของติรจฺฉานโยนย).  บทวา  ติรจฺฉานโยนิย  ไดแก  ในกําเนิด 
เดียรฉาน  แยกประเภทเปนเน้ือและนกเปนตน. 
          บทวา   เนกธา  ห ิ  ความวา  อาตมาภาพอยูมาเนิ่นนานแลว    คือ 
ตลอดกาลยึดยาวนานแลว     มากมายหลายประการ     ทั้งดวยสามารถแหงสัตว 
๔  เทา  มีอูฐ   โค  และแพะเปนตน   ทั้งดวยสามารถแหงสัตวมีปกทั้งหลายมีกา 
นกตระกุมและเหยี่ยวเปนตน    และหลายวาระดวยกัน  คือ   เสวยทุกขดวยอํานาจ 
แหงภัยมีความมีใจหวาดสะดุงเปนตนเนืองนิจ   เพ่ือแสดงใหเห็นวา  สัตวที่เกิด 
ในกําเนิดเดียรฉานวกกลับไปกลับมา  ในกําเนิดเดียรฉานน้ันนั่นเองนานเทานาน 
เพราะงมงายมาก  ทานจึงไดกลาวคําวา   จิร   ไวในที่นี้. 
          บทวา   มานุโสป   จ    ภโวภิราธิโต   ความวา   ถึงอัตภาพมนุษย 
อาตมาภาพก็ชอบใจมาแลว  คือสําเร็จมาแลว   ไดแก  เผชิญมาแลวดวยกุศลกรรม 
เชนนั้นประชุมกันเปนเหตุ.    ในเรื่องน้ีควรยกญาณกัจฉโปปมสูตรมาเปน 
อุทาหรณ.                                                           
          บทวา   สคฺคกายมคม   สกึ  สก ึ  ความวา  อาตมาภาพไดเขาถึง 
ฝูงทวยเทพชั้นกามาพจร  กลาวคือการไปสูสวรรค   ดวยสามารถแหงการเกิดข้ึน 
เปนครั้งเปนคราว  คือ  บางกาลบางสมัย.  
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         บทวา   รูปธาตุสุ  ไดแก ในรูปภพมีภวัคคพรหมที่เปนปุถุชน  เปน 
ที่สุด.   
         บทวา   อรูปธาตุสุ  ไดแก ในอรปูภพทั้งหลาย. 
         บทวา   นาสฺ ิสุ  อสฺ ิสุฏ ิต  ความวา  ไมใชเพียงแตเกิดข้ึน 
ในรูปภพและอรูปภพลวน ๆ  เทาน้ัน     โดยท่ีแทแลวในเนวสัญญีนาสัญญภีพ 
และในอสัญญีภพ   ก็เกิดข้ึนสถิตอยูแลว.  ควรนําบทวา  มยา   (อันเรา)   มา 
ประกอบเขาดวย.  ก็ดวยศัพทวา  เนวสัญญี     ในคาถาน้ีทานถือเอาอสัญญีภพ 
ดวย  พึงทราบวา  ถึงแมวา   ภพทั้ง ๒ เหลาน้ี  ทานถือเอาดวยศัพทวา  รูปธาตุ 
และอธูปธาตุ   แตวา   สตัวเหลาใดท่ีเปนภายนอกจากน้ี    มีความสําคัญในภพ 
นั้นวา  เที่ยงแท  และมีความสําคัญวา  เปนความหลุดพนในภพ   เพ่ือแสดงให 
เห็นถึงความท่ีความสําคัญน้ันของสัตวเหลาน้ันวาผิด    ทานจึงไดถือเอาแยก 
ออกไปตางหาก. 
         พระเถระเจาครั้นแสดงการเสวยวัฏทุกขของตนในสงสารท่ีไมมีเบื้องตน 
เพราะความท่ีทานตัดขาดมูลรากของภพ  ดวยคาถา ๒ คาถาอยางนี้แลว   บดันี้ 
เมื่อจะแสดงการะสวยวิวัฏสุข   (ความสุขในวิวัฏฏะ)   จึงไดกลาวคาถาที่   ๓  ไว 
โดยนัยมีอาทิวา  สมฺภวา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สมฺภวา  ไดแก ภพท้ังหลาย  เพราะวา 
ภพทั้งหลายมีกามภพเปนตนเทาน้ัน  มีอยูโดยการชุมนุมแหงเหตุปจจัย   เพราะ 
ฉะน้ัน  ในคาถาน้ี  ภพทานจึงกลาววา  สัมภวะ. 
         บทวา   สุวิทิตา  ความวา  รูดีแลวดวยมรรคปญญา  ที่ประกอบดวย 
วิปสสนาปญญา. 
         คําวา   อสารกา    เปนตน    เปนคําแสดงถึงอาการท่ีทานเหลาน้ันรูดี 
แลว.  
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          บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อสารกา  ความวา  เวน  จากสาระมีสาระ 
คือ  เที่ยงเปนตน. 
          บทวา   สงฺขตา  ความวา  อันปจจัยทั้งหลาย  ประมวลปรงุแตงข้ึน. 
          บทวา   ปจลิตา  ความวา  หว่ันไหวไปโดยประการ  (ตาง ๆ)  คือ 
ไมต้ังอยูมั่นคงแลว    เพราะความเกิดและความแกเปนตน    เหตุที่ถูกปจจัยปรุง 
แตงน่ันเอง. 
          บทวา   สเทริตา   ความวา  หว่ันไหวแลว  คือ  เปนของตํ่าชาเพราะ 
แตกทําลายไป  ไดแก  ถึงความแตกหักไป    อธิบายวา   พังทะลายไปทุกเม่ือ 
คือ  ตลอดกาลทุกเม่ือ. 
          บทวา   ต  วิทิตฺวา  มหมตฺตสมภฺว  ความวา  ขาพเจาครั้นรูขอน้ัน 
คือ   สภาพที่ถูกปรุงแตง  ตามท่ีกลาวมาแลวอันเกิดในตน  คือ  สมภพแลวใน 
ตน  ไดแก ทีเ่นื่องดวยตน    ไมเนื่องดวยผูอ่ืน   โดยเปนอิสระเปนตน    ดวย 
อํานาจการบรรลุดวยการกําหนดรูแลว     จึงเปนผูมีสติ    ดวยสติที่สัมปยุตดวย 
มรรคปญญา   ไดบรรลุ   คือ   ถึงทับ  ไดแก  ถึงแลวโดยลําดับ   ซึ่งสันติธรรม 
นั่นแหละ  คือ  พระนิพพานน่ันเองท่ีเปนปฏิปกษตอสังขตธรรมนั้น.   พระ- 
เถรเจาไดพยากรณพระอรหัตผล    แกพระญาติเหลาน้ัน      ดวยธรรมเทศนาที่ 
สําคัญโดยประการดังท่ีพรรณนามาน้ี. 
                                     จบอรรถกถาโคตมเถรคาถา  
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                          ๑๕. หาริตเถรคาถา 
                      วาดวยคาถาของพระหาริตเถระ 
          [๓๒๑]   ไดยินวา  พระหาริตเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                    ผูใดมุงจะทํางานท่ีควรทํากอน      ไพลไปทําใน 
        ภายหลงั   ผูนั้นยอมพลาดจากฐานะ   อันนํามาซ่ึงความ 
        สขุ  และยอมเดือดรอนในภายหลัง.   งานใดควรทํา  ก ็
        พึงพูดถึงแตงานน้ันเถิด    งานใดไมควรทํา      ก็ไมควร 
        พูดถึงงานน้ัน    คนไมทํามีแตพูด     บัณฑิตท้ังหลาย 
        ก็รูทัน.  พระนิพพานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
        แลว  เปนสุขจริงหนอ   ไมมีความโศก    ปราศจากธุลี  
        คือกิเลส  เปนธรรมเกษม  เปนที่ดับทุกข   ดังน้ี. 
 
                             อรรถกถาหาริตเถรคาถา         
          คาถาของทานพระหาริตเถระ   มีคําเริ่มตนวา   โย  ปุพฺเพ   กรณ-ี 
ยานิ.  มีเรื่องเกิดข้ึนอยางไร  ? 
          แมทานพระหาริตเถระ   นั้น   เกิดแลว     ในคฤหาสนของผูมีสกุล 
ในกาลของพระผูมีพระภาคเจา    ทรงพระนามวา   ปทุมตตระ  รูเดียงสา 
แลว  เมื่อพระศาสดา   ปรินิพพานแลว   เมื่อประชาชนพากันบูชาที่เชิงตะกอน 
ของพระองค  ไดทําการบูชาดวยของหอม.  
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            ดวยบุญกรรมนั้น    ทานทองเท่ียวไปมา    ในเทวโลกและมนุษยโลก   
มาในพุทธุปบาทกาล    ไดเกิดในตระกูลพราหมณ    มีนามวา  หาริตะ   เจริญ 
วัยแลว  อาศัยความถือตัวเพราะชาติ  จึงรองเรียกคนอ่ืน   ดวยวาทะวา   คนถอย 
ถึงบวชแลว    ก็ไมเลิกละการรองเรียกวา   คนถอย   เพราะพระพฤติมานานแลว 
อยูมาวันหน่ึง  ทานไดฟงธรรมในสํานักของพระศาสดา   เกิดความสลดใจ  เริ่ม 
ต้ังวิปสสนากรรมฐาน    ตรวจตราดูความเปนไปแหงจิตของตน   ไดเห็นจิตถูก 
มานะและอุทธัจจะยึดแลว       จึงละทิ้งมานะและอุทธัจจะ     ยังวิปสสนาใหกาว 
หนาข้ึนไปแลว   ไดบรรลุพระอรหัตผล.  ดวยเหตุนั้น   ในอปทาน  ทานจึงได 
กลาวไววา 
                      เมื่อมหาชนทําเชิงตะกอน      นําของหอมนานา 
          ชนิดมา   ขาพเจามจีิตเลื่อมใส   ดีใจ   ไดบูชาดวยของ 
          หอมกํามือ   ๑    ในกัปท่ีแสน   นับถอยหลัง  แตกัปนี้ไป 
          เพราะเหตุที่ขาพเจาไดบูชาเชิงตะกอน   จึงไมรูจักทุคติ 
          เลย  นีเ้ปนผลแหงการบูชาเชิงตะกอน.  กิเลสท้ังหลาย 
          ขาพเจาเผาแลว   ฯลฯ     คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          ขาพเจาไดปฏิบัติแลว. 
            อน่ึง  ทานครั้นเปนพระอรหันตแลว  เมื่อเสวยวิมุตติสุข   ไดพยากรณ 
พระอรหัตผล     โดยการใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายโดยตรง     ดวยคาถา  ๓ 
คาถา   วา 
                      ผูใดมุงจะทํางานท่ีควรทํากอน   ไพลไปทําในภาย 
          หลัง  ผูนั้นยอมพลาดจากฐานะ   อันนํามาซึง่ความสุข 
          และยอมเดือดรอนในภายหลัง.   งานใดควรทํา   ก็พึง  
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            พูดถึงแตงานน้ันเถิด   งานใดไมควรทํา   กไ็มควรพูด   
          ถึงงานน้ัน  คนไมทํามีแตพูด  บัณฑิตทั้งหลายก็รูทัน. 
          พระนพิพานท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจา     ทรงแสดงแลว 
          เปนสขุจริงหนอ  ไมมีความโศก  ปราศจากธุลีคือกิเลส 
          เปนธรรมเกษมเปนที่ดับทุกข   ดังน้ี. 
            เนื้อความของคาถาเหลาน้ัน  ไดกลาวไวในหนหลังแลวแล. 
                        จบอรรถกถาหาริตเถรคาถา 
 

                             ๑๖. วิมลเถรคาถา 
                          วาดวยคาถาของพระวิมลเถระ 
            [๓๒๒]  ไดยินวา   พระวิมลเถระไดภาษิตคาถานี้ไว   อยางนี้วา 
                      บุคคลผูปรารถนาความสุขอันถาวร   ควรเวนบาป 
          มิตร  คบหาแตบุคคลผูสูงสุด  และควรต้ังอยูในโอวาท 
          ของทาน.     คนเกาะไมเล็ก   ๆ    ตองจมอยูใน 
          หวงมหรรณพ   ฉนัใด   คนแมดํารงชีพอยางดี     แต 
          อาศัยคนเกียจคราน  ก็ตองจมอยูใน   (ในวัฏสงสาร) 
          ฉันนัน้      เพราะฉะน้ัน     จึงควรเวนคนเกียจคราน  ม ี
          ความเพียรเลวทราม    ควรอยูรวมกับบณัฑติท้ังหลาย 
          ผูสงัดเปนอริยะ     มีใจเด็ดเด่ียว    เขาฌานเปนปกติ 
          ปรารภความเพียรเปนนิจ. 
                    จบวรรคท่ี  ๑         
                     จบติกนิบาต  
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                          อรรถกถาวิมลเถรคาถา 
           คาถาของทานพระวิมลเถระ   มีคําเริ่มตนวา  ปาปมิตฺเต.  มีเรื่อง 
เกิดข้ึนอยางไร  ?      
           แมทานพระวิมลเถระ   นี้    มีบญุญาธิการไดทําไวแลว     ในพระ- 
พุทธเจาองคกอน ๆ   เมื่อส่ังสมบุญท่ีเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะ    ในภพน้ัน ๆ 
มาในกาลของพระผูมีพระภาคเจา    พระนามวา   ปทุมุตตระ    ไดเกิด 
ในคฤหาสนของผูมีตระกูล   รูเดียงสาแลว   เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  วัน 
เลนสนุกสนานผานไปแลว     เมื่ออุบาสกอุบาสิกาท้ังหลาย   รบัเอาพระพุทธ- 
สรีระไปสูที่ถวายพระเพลิง   รําลึกถึงพระคุณของพระศาสดาแลว   มีจิตเลื่อมใส 
ไดทําการบูชา   ดวยดอกมะลิ. 
           ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานไดทองเท่ียวไปมาในเทวโลกและมนุษยโลก 
มาในพุทธุปบาทกาลน้ี   ไดเกิดในตระกูลพราหมณ  ในเมืองพาราณสี   มชีื่อ 
วา  วิมละ  เจริญวัยแลว   อาศัยทานโสมมิตเถระ  บวชในพระศาสนา  ถูก 
ทานพระโสมมิตเถระนั่นเอง    กระตุนเตือน    เริ่มบําเพ็ญวิปสสนา   ไมชานัก 
ก็ไดบรรลุพระอรหัตผล.  ดวยเหตุนั้น    ทานจึงไดกลาวไวในอปทานวา 
                    เมื่อกลองดังกระหึ่มขึ้น  ในเมื่อชนท้ังหลาย  นํา 
         พระพุทธสรีระออกไป  ขาพเจามีจิตเล่ือมใส  ดีใจ  ได 
         บูชาดวยดอกไมโลทแดง  ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   เพราะ 
         เหตุที่ขาพเจาบูชาดวยดอกไม    จึงไมรูจักทุคติเลย  
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          นี้เปนผลของการบชูาพระพุทธสรีระ.   กิเลสท้ังหลาย   
        ขาพเจาเผาแลว   ฯลฯ       คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
        ขาพเจาปฏิบัติแลว. 
          อน่ึง    ทานครั้นบรรลุพระอรหัตผลแลว     เมื่อจะใหโอวาทแกภิกษุผู 
เปนสหายของตน  ไดภาษิตคาถาไว   ๓  คาถาวา                                 
                    บุคคลปรารถนาความสุขอันถาวร   ควรเวนบาป 
        มิตร  คบหาแตบุคคลผูสูงสุด  และควรต้ังอยูในโอวาท 
        ของทาน.    คนเกาะไมเล็ก ๆ    ตองจมลงในหวง 
        มหรรณพ   ฉันใด   คนแมดํารงชีพอยางดี   แตอาศัย 
        คนเกียจคราน   ก็ตองจมอยู  (ในวัฏสงสาร)  ฉันนั้น 
        เพราะฉะน้ัน    จึงควรเวนคนเกียจคราน    มีความเพียร 
        เลวทราม   ควรอยูรวมกับบณัฑติท้ังหลาย   ผูสงัดเปน 
        อริยะ  มีใจเด็ดเด่ียว   เขาฌานเปนปกติ  ปรารภความ 
        เพียรเปนนิจ. 
          บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปาปมิตฺเต  ไดแก  ผูไมเปนกลัยาณมิตร 
คือ  ผูไมใชสัตบุรุษ  มีความเพียรเสื่อมแลว. 
          บทวา   วิวชฺเชตฺวา   ความวา   เวนบาปมิตรนั้นแตไกล  โดยการ ไม 
คบหา. 
          บทวา   ภเชยฺยุตฺตมปุคฺคล   ความวา    ควรสองเสพกัลยาณมิตร 
ที่เปนสัตบุรุษเปนบัณฑิต  ดวยการรบัเอาโอวาทานุสาสนี. 
          บทวา   โอวาเท  จสสฺ  ติฏเยฺย  ความวา  ควรต้ังอยูในโอวาท 
ของกัลยาณมิตรนั้น   โดยการปฏิบัติ   ตามท่ีสอน  คือตามท่ีอนุศาสน.  
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          บทวา   ปฏเน ฺโต   ไดแก   จํานงอยู. 
          บทวา   อจล  สขุ  ไดแก  ทั้งนิพพานสุข  ทั้งผลสุข.  ดวยวา  ความสุข  
นั้นทานเรียก   อจละ  เพราะเปนความสุขไมกําเริบ.   คําท่ีเหลือ   มีเนื้อความ 
ดังกลาวมาแลวน่ันแล. 
                                  จบอรรถกถาวิมลเถรคาถา 
                                  จบภาค   ๑ 
 

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


