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                             พระสุตตันตปฎก 
                       ขุททกนกิาย   เถรคาถา         

                                    เลม   ๒     ภาคที่  ๓ 
                                  ตอนท่ี  ๔ 
 
    ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

                                       เถรคาถา  วีสตินิบาต 
                           ๑.  อธิมตุตเถรคาถา 
             วาดวยผูหลุดพนยอมไมกลัวตาย         
         [๓๘๕]  พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจับไว   มิไดมีความกลัวหวาด 
เสียว  มีหนาผองใส  เมื่อหัวหนาโจรเห็นดังน้ัน   เกิดความอัศจรรยใจ   จึง 
ไดกลาวคาถาสรรเสริญ  ๒  คาถาวา                                       
                เมือ่กอน  เราจะฆาสัตวเหลาใดเพ่ือบูชายัญ   หรือเพ่ือ 
        ปลนเอาทรัพย   สัตวเหลาน้ันหมดอํานาจ   เกิดความกลัว 
        ยอมพากันหวาดหวั่นและบนเพอ    แตความกลัวมิไดมีแก 
        ทานเลย   ซ้ํายังมีสหีนาผองใสยิ่งนัก    เมื่อภยัใหญเห็น 
        ปานน้ีปรากฏแลว   เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญเลา. 
        พระเถระเม่ือจะแสดงธรรม   โดยมุงการตอบคําถามของนายโจรน้ัน 
จึงไดกลาวคาถาเหลานี้   ความวา  
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                    ดูกอนนายโจร  ทุกขทางใจยอมไมมแีกผูไมหวงใยใน   
        ชีวิต   ความกลัวท้ังปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนไดแลว 
        เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพส้ินไปแลว    ความกลัวตายใน 
        ปจจุบนั  มิไดมีดวยประการใดประการหนึ่งเลย   ดุจบุรษุ 
          ไมกลวัความหนัก  เพราะวางภาระแลวฉะนัน้ พรหมจรรย 
        เราประพฤติดีแลว     แมธรรมเราก็อบรมดีแลว     เราไมมี   
        ความกลัวตาย   เหมอืนบุคคลไมกลัวโรคเพราะโรคส้ินไป 
        แลวฉะนั้น   พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว  แมมรรคเราก็ 
         อบรมดีแลว       ภพท้ังหลายอันไมนายินดีเราไดเห็นแลว 
        เหมือนบุคคลด่ืมยาพิษแลวบวนท้ิงฉะน้ัน     บุคคลผูถึงฝง 
        แหงภพ  ไมมีความถือมั่น  ทํากิจเสร็จแลว  หมดอาสวะ 
        ยอมยินดี  เพราะเหตุความสิ้นอายุ   เหมือนบุคคลพนแลว 
         จากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผูบรรลุธรรมอันสูงสุดแลว  
        ไมมีความตองการอะไรในโลกทั้งปวง    ยอมไมเศราโศก 
         ในเวลาตาย     ดุจบคุคลออกจากเรือนท่ีถูกไฟไหมฉะนั้น 
        สิ่งใดสิง่หนึ่งซ่ึงมีอยูในโลกนี้ก็ดี   ภพท่ีสัตวไดอยูในโลก 
         นี้ก็ดี  พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันใหญไดตรัสไววา  สิ่ง 
        ทั้งหมดน้ีไมเปนอิสระ  ผูใดรูแจงธรรมขอนัน้  เหมือนดัง 
        ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว     ผูนั้นยอมไมยดึถือภพไร ๆ 
        ดังบุคคลผูไมจับกอนเหล็กแดงอันรอนโชนฉะนั้น  เราไมม ี
         ความคิดวา ไดมีมาแลว  จักมีตอไป  สังขารจักปราศจาก 
        ไป  จะคร่ําครวญไปทําไมในเพราะสังขารนัน้เลา.  
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                            ดูกอนนายโจร  ความกลัวยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็น 
                 ตามความเปนจริง    ซึ่งความเกิดขึ้นแหงธรรมอันบริสุทธิ์ 
                 และความสืบตอแหงสังขารอันบริสุทธิ ์         เมื่อใดบุคคล 
                พิจารณาเห็นเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา    เมือ่ 
                 นัน้   บุคคลนัน้ยอมไมยึดถือวาเปนของเรา   ยอมไมเศรา 
                 โศกวา   ของเราไมมี    เรารําคาญดวยสรีระ   เราไมตอง- 
                 การดวยภพ    รางกายน้ีจักแตกไป    และจักไมมีรางกาย 
                 อืน่  ถาทานท้ังหลายปรารถนาจะทํากิจใดดวยรางกายของ 
                 เรา   ก็จงทํากิจนั้นเถิด  ความขัดเคืองและความรักใครใน 
                 รางกายน้ัน   จักไมมีแกเรา   เพราะเหตุที่ทานท้ังหลายทํา 
                   กิจตามปรารถนาดวยรางกายของเรานั้น.   โจรท้ังหลายได 
                ฟงคําของทานอันนาอัศจรรย   ทําใหขนลุกชูชัน  จงึพา 
                 กนัวางศาสตราวุธ   แลวกลาวดังน้ีวา  ขาแตทานผูเจริญ 
                ความไมเศราโศกท่ีทานไดนี้   เพราะทานไดทํากรรมอะไร 
                       ไว  หรือใครเปนอาจารยของทาน  หรือเพราะอาศัยคําส่ัง 
                สอนของใคร. 
พระเถระไดฟงดังน้ันแลว   จึงไดกลาวตอบวา 
                            พระศาสดาผูเปนสัพพัญู   รูเห็นธรรมท้ังปวง    ชนะ 
                หมูมาร  มีพระกรุณาใหญ  ผูรักษาพยาบาลชาวโลกท้ังปวง 
                 เปนอาจารยของเรา   ธรรมเครื่องใหถึงความส้ินอาสวะอัน 
                 ยอดเย่ียมนี้  พระองคทรงแสดงไวแลว  ความไมเศราโศก 
                เราไดเพราะอาศัยคําส่ังสอนของพระองค      พวกโจรฟง  
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                 ถอยคําอันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปนฤาษีแลว  พากัน   
                 วางศาสตราและอาวุธ   บางพวกก็งดเวนจากโจรกรรม  บาง 
                พวกก็ขอบรรพชา  โจรเหลาน้ันครั้นไดบรรพชาในศาสนา 
                ของพระสุคตแลว    ไดเจรญิโพชฌงคและพลธรรม  เปน 
                บณัฑิต   มีจิตเฟองฟู    เบิกบาน   มีอินทรียอันอบรมดีแลว 
                 ไดบรรลุสันตบท   คือนิพพานอันหาปจจัยปรุงแตงมิได. 
                  จบอธิมุตตเถรคาถา 
 

                        อรรถกถากถาวิสตินิบาต 
                          อรรถกถาอธิมุตตเถรคาถาที่ ๑         
         ใน  วีสตินิบาต  คาถาของทานพระอธิมุตตเถระ   มีคําเริ่มตนวา 
ยฺตฺถ  วา  ธนตฺถ  วา  ดังน้ี.  เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         แมพระเถระนี้     กไ็ดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง 
กอน   สั่งสมบุญไวในภพน้ันๆ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาอัตถทัสส-  
บังเกิดในตระกูลที่มั่งค่ังดวยทรัพยสมบัติ   รูเดียงสาแลว   เมื่อพระศาสดา 
ปรินิพพานไป  ไดอุปฏฐากภิกษุสงฆ  ยังมหาทานใหเปนไปแลว. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน     ทานทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในทองของนองสาวทานพระสังกิจจเถระ  ได 
มีชื่อวา   อธมิุตตะ  ทานเจริญวัยแลว   ไดบวชในสาํนักของพระเถระผูเปน 
ลุง   บําเพ็ญวิปสสนากรรมฐาน    ทั้งๆ ที่ดํารงอยูในภูมิของสามเณรก็ได  
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บรรลุพระอรหัตแลว.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                           เมื่อพระโลกนาถนามวาอัตถทัสสี    ผูเปนอุดมบุคคล 
                เสด็จนิพพานแลว      เรามีจติเล่ือมใส     บํารุงภิกษุสงฆ 
                เรานิมนตภิกษสุงฆผูซื่อตรง      มีจิตต้ังมั่น      แลวเอา 
        ออยมากระทํามณฑป       นมินตใหพระสงฆผูเปนรัตนะ 
                อนัสูงสุดฉันออย       เราเขาถึงกําเนิดใด ๆ จะเปนเทวดา 
             หรือมนุษยก็ตาม    ในกําเนิดน้ัน ๆ  เรายอมครอบงําสัตว 
                ทั้งปวง     นี้เปนผลแหงบุญกรรม.     ในกัปท่ี  ๑๑๘  เรา 
                  ไดใหทานใดไวกาลนั้น     ดวยผลแหงทานน้ัน      เรา 
                ไมรูจักทุคติเลย   นี้เปนผลแหงการถวายออย.  คุณวิเศษ 
                เหลาน้ีคือ   ปฏสิัมภิทา  ๔   วิโมกข  ๘  และอภิญญา  ๖ 
                 เราไดทําใหแจงแลว   พระพุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว 
             ดังน้ี. 
         ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว        ใหกาลเวลาลวงไปดวยความสุขใน 
สมาบัติ    มคีวามประสงคจะอุปสมบท   คิดวาจะบอกลามารดา   จึงไปหา 
มารดา   ในระหวางทางไดพบโจร  ๕๐๐ คน   ผูเทีย่วหาเน้ือเพ่ือจะทําพลี 
กรรมแกเทวดา.   ฝายพวกโจรไดจับตัวทานดวยหวังวา   จักทําเปนพลีแก 
เทวดา.  ทานอธิมุตตะนั้น   แมจะถูกพวกโจรจับก็ไมกลัว   ไมหวาดหว่ัน 
ไดมีสีหนาผองใสยืนอยู.   หัวหนาโจรเห็นดังน้ันเกิดอัศจรรยจิตอยางไมเคย 
เปน   เมื่อจะสรรเสริญ     จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
         เมื่อกอน  เราไดฆาสัตวเหลาใดเพ่ือบูชายัญ  หรือเพ่ือ 
 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/ขอ   ๓๘.  
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                ปลนทรัพย  สตัวเหลาน้ันหมดอํานาจ  เกิดความกลัวตัว- 
                 สัน่และพร่ําเพออยู   แตความกลัวมิไดมีแกทานเลย   ซ้ํา 
                ยังมีสีหนาผองใสยิ่งนัก     เมื่อภัยใหญเห็นปานนี้ปรากฏ 
                 แลว   เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยฺตฺถ  ไดแก  เพ่ือบูชา  หรือเพ่ือ 
กระทําพลีกรรมแกเทวดาทั้งหลาย.  วา   ศัพท  เปนอรรถวิกัปปะ.  กําหนด 
หมายเอา. 
         บทวา   ธนตฺถ  แปลวา  เพ่ือปลนทรัพยสมบัติ. 
         บทวา   เย    หนาม   มย   ปุเร   ความวา   เมื่อกอนพวกเราไดฆา 
สัตวเหลาใด.  จริงอยู   บทวา  หนาม  นี้  เปนคําบอกปจจุบันกาล  ใชใน 
อรรถเปนอดีตกาล. 
         บทวา  อวเส  ไดแก   กระทําใหหมดอํานาจ    คือไมใหเสรีภาพ. 
บทวา  ต  ไดแก  เตส   คือแกสัตวเหลานั้น.   บางอาจารยกลาววา   อวเสส 
หมดสิ้น   ดังนี้ก็มี.    (ความแหงบาลีนั้นวา)   แกสตัวทั้งหมดเวนทานไวผู 
หน่ึง  ในบรรดาสัตวที่พวกเราจับมา  อีกอยางหนึ่งบาลีก็อยางนี้เหมือนกัน. 
         บทวา   ภย   โหติ   ความวา    ยอมมีความกลัวแตความตาย   อัน 
เปนเหตุใหสัตวเหลาน้ันตัวส่ัน  บนเพอ   คือตัวส่ันเพราะจิตสะดุงกลัว  บน 
เพอพูดคํามีอาทิวา  ขาแตนาย  พวกฉันจักใหสิ่งน้ีและสิ่งน้ีแกทานท้ังหลาย  
พวกฉันจักยอมเปนทาสของทานท้ังหลาย.  
         บทวา   ตสฺส   เต  ความวา  แกทานผูใด   อันเราท้ังหลายประสงค 
จะปลงชีวิตเพ่ือทําพลีกรรมแกเทวดา     เง้ือดาบคุกคามอยูนั้น.     บทวา 
ภีตตฺต  แปลวา  ความเปนคนกลัว   อธิบายวา  ความกลัว.  
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         บทวา   ภิยฺโย   วณฺณ    ปสีทติ   ความวา    สหีนาของทานยอม 
ผองใสแมยิ่งกวาสีตามปกติ. 
         ไดยินวา   ในคราวน้ัน    พระเถระเกิดความปติโสมนัสเปนอยางยิ่ง 
วา   ถาพวกโจรเหลาน้ันจักฆาเรา.   เราก็จักปรินิพพานโดยหมดเธอในบัดนี้  
แหละ  ภาระคือทุกขจักปราศจากไป. 
         บทวา   เอวรูโป  มหพฺภเย   ความวา   เมื่อปรากฏมรณภัยอันใหญ 
หลวงเชนนี้,  อีกอยางหนึ่ง  บทวา  เอวรูเป   มหพฺภเย   นี้เปนสัตตมีวิภัตติ  
ใชในอรรถวา  เหตุบัดนี้  พระเถระเม่ือจะแสดงธรรมโดยมุงใหคําตอบแก 
หัวหนาโจร  จึงไดกลาวคาถาเหลานี้   ความวา 
                                ดูกอนนายโจร    ทุกขทางใจยอมไมมแีกผูไมหวงใย 
                ในชีวิต    ความกลัวท้ังปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนได 
                  แลว     เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพส้ินไปแลว  ความกลัว 
                 ตายในปจจุบัน      มิไดมีดวยประการใดประการหนึ่งเลย 
                  ดุจบุรุษไมกลวัความหนัก         เพราะวางภาระแลวฉะนั้น 
                  พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว   แมธรรมเราก็อบรมดีแลว 
                 เราไมมีความกลัวตาย   เหมอืนบุคคลไมกลัวโรค   เพราะ 
                  โรคสิ้นไปแลวฉะนั้น  พรหมจรรยเราประพฤติดีแลว  แม 
                 มรรคเราก็อบรมดีแลว     ภพท้ังหลายอันไมนายินดีเราได 
                 เห็นแลว   เหมือนคนด่ืมยาพิษแลวบวนท้ิงฉะน้ัน   บุคคล 
                  ผูถึงฝงแหงภพ  ไมมีความถือมั่น  ทํากิจเสร็จแลว  หมด 
                 อาสวะ    ยอมยินดี    เพราะเหตุความสิ้นอายุ    เหมอืน 
                  บุคคลพนจากการถูกประหารฉะนั้น    บุคคลผูบรรลุธรรม  
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         อันสูงสุดแลว ไมมคีวามตองการอะไรในโลกท้ังปวง  ยอม 
        ไมเศราโศกในเวลาตาย    ดุจบุคคลออกจากเรือนท่ีถูกไฟ 
        ไหมฉะน้ัน   สิ่งใดสิ่งหนึ่งซ่ึงมีอยูในโลกนี้ก็ดี  ภพท่ีสัตว 
        ไดอยูในโลกน้ีก็ดี       พระพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญได 
         ตรัสไววา   สิ่งท้ังหมดน้ีไมเปนอิสระ  ผูใดรูแจงธรรมขอ 
        นั้น   เหมือนดังท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว   ผูนั้นยอมไม 
        ยึดถือภพไรๆ    ดังบคุคลไมจับกอนเหล็กแดงอันรอนโชน 
        ฉะนั้น.     เราไมมีความคิดวาไดมีมาแลว      จกัมีตอไป 
        สังขารท้ังหลายจักปราศจากไป   จะคร่ําครวญไปทําไมใน 
        เพราะสังขารเหลาน้ันเลา. 
                          ดูกอนนายโจร   ความกลัวยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็น 
        ตามความเปนจริง    ซึ่งความเกิดขึ้นแหงธรรมอันบริสุทธิ ์
        และความสืบตอสังขารอันบริสทุธิ์.  เมื่อใดบคุคลพิจารณา 
        เห็นโลกเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา   เมื่อนั้นบุคคล 
        นั้นยอมไมยึดถือวาเปนของเรา  ยอมไมเศราโศกวา  ของ 
        เราไมม.ี   เรารําคาญดวยสรีระ   เราไมตองการภพ   ราง- 
        กายน้ีจกัแตกไป     และจักไมมีรางกายอ่ืน    ถาทานท้ัง 
        หลายจะทํากิจใดดวยรางกายของเรา    ก็จงทํากิจนั้นเถิด. 
        ความขดัเคืองและความรักใครในรางกายน้ัน   จักไมมแีก 
        เรา     เพราะเหตุที่ทานท้ังหลายทํากิจตามปรารถนาดวย  
         รางกายของเรานั้น.  
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พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถานี้ไววา   
                           โจรท้ังหลายไดฟงคํานั้นของทานอันนาอัศจรรย  ทําให 
                  ขนลุกชูชัน  ดังน้ันแลว  จึงพากันวางศัสตราวุธแลวกลาวคําน้ี. 
         เบื้องหนาแตนี้ไป  ๓  คาถา  เปนคาถาถามพวกโจร  และคาถาตอบ 
ของพระเถระ  พระสังคีติกาจารยทั้งหลายไดกลาวเปนคาถาไวดังน้ีวา 
                             ขาแตทานผูเจริญ         ความไมเศราโศกท่ีทานไดนี้ 
                เพราะทานไดทํากรรมอะไรไว    หรอืใครเปนอาจารยของ 
                ทาน  หรือเพราะอาศัยคําส่ังสอนของใคร. 
                            พระศาสดาผูเปนสัพพัญูรูเห็นธรรมทั้งปวง     ชนะ 
         หมูมาร   มีพระกรณุาใหญ    ผูรักษาพยาบาลชาวโลกทั้ง 
                ปวง     เปนอาจารยของเรา      ธรรมเครื่องใหถึงความส้ิน 
                อาสนะอันยอดเยี่ยมนี้   พระองคทรงแสดงไวแลว  ความ 
                 ไมเศราโศก   เราไดเพราะอาศัยคําส่ังสอนของพระองค. 
                             พวกโจรฟงถอยคําอันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปน 
                 ฤาษีแลว     พากันวางศัสตราและอาวุธ    บางพวกงดเวน 
                 จากโจรกรรม    บางพวกกข็อบรรพชา    โจรเหลาน้ันครั้น 
                ไดบรรพชาในศาสนาของพระสุคตแลว     ไดเจริญโพช- 
                ฌงคและพลธรรม  เปนบณัฑิต  มีจิตเฟองฟู  เบิกบาน  ม ี
                อนิทรียอันอบรมดีแลว  ไดบรรลุสันตบท   คือพระนพิพาน 
                 อนัหาปจจัยปรุงแตงมิได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  นตฺถิ   เจตสิก  ทุกฺข   อนเปกฺขสฺส 
คามณิ   ความวา   ดูกอนนายโจร   ทกุขทางใจคือความโทมนัส   ดุจนํ้า  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 10 

เหลืองมีโลหิตเปนสภาวะ    ยอมไมมีแกคนเชนเรา   ชื่อวาผูไมมีความหวง 
ใย   เพราะไมมีความหวงใยคือตัณหา,    พระเถระกลาวถึงความไมมีความ 
กลัว  โดยอางถึงความไมมีโทมนัส  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา   ความ 
กลัวท้ังปวงเราลวงพนไดแลว 
         บทวา   อติกฺกนฺตา  ภยา  สพฺเพ   ความวา   มหาภัย  ๒๕  ประการ 
และภัยอ่ืนแมทั้งหมด   พระอรหันตผูสิ้นสังโยชนกาวลวงแลว   คือลวงพน 
แลวเด็ดขาด   อธิบายวา   ไปปราศแลว. 
         บทวา   ทิฏเ    ธมฺเม   ยถาตเถ   ความวา   ธรรมคือสัจจะท้ัง  ๔ 
เราเห็นตามความเปนจริงดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรค   โดยการกําหนด 
รูการละ   การทําใหแจง   และการอบรม. 
         บทวา   มรเณ  ไดแก  เพราะความตายเปนเหตุ. 
         บทวา  ภารนิกฺเขปเน   ยถา   ความวา  บุรุษไรๆ  ปลดเปลือ้งภาระ 
หนักมากที่เทินไวบนศีรษะ    ยอมไมกลัว    เพราะปลงคือวางภาระนั้นเสีย  
ฉันใด  ขออุปไมยน้ีก็ฉันนั้น.  สมจริงดังท่ีพระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา 
                              เบญจขันธเปนภาระหนัก     กบ็คุคลเปนผูนําภาระไป 
                 การยึดถือเอาภาระไวเปนทุกขในโลก   การปลงภาระเสีย 
                ไดเปนสุข  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สุจณิฺณ   ไดแก  ประพฤติดีอีกแลว  
บทวา   พฺรหมฺจริย   ไดแก  ศาสนพรหมจรรยอันสงเคราะหในสิกขา   ๓. 
เพราะเหตุนั้นแหละ   แมมรรคเราก็อบรมดีแลว     คือ    แมอรยิมรรคอัน 
ประกอบดวยองค  ๘  เราก็อบรมไวโดยชอบทีเดียว. 
         บทวา   โรคานมิว   สงฺขเย   ความวา   คนเชนเรายอมไมมีความ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 11 

กลัวตายอันเปนที่สิ้นโรคคือขันธ       เหมือนคนถูกโรคมากหลายครอบงํา   
กระสับกระสาย  เมื่อโรคท้ังหลายหายไป   ยอมมีแตปติและโสมนัสเทาน้ัน. 
         บทวา  นิรสฺสาทา  ภวา  ทิฏา  ความวา  เราเห็นภพทั้ง  ๓  ถูก 
สามัญญลักษณะ  ๓  มีความเปนทุกขเปนตนครอบงําไว  ถูกไฟ  ๑ กองติด 
โชนแลว   ไมนายินดี  คือหมดความช่ืนใจ. 
         บทวา  วิส  ปตฺวาว  ฉฑฺฑิต  ความวา   เรายอมไมกลัวความตาย  
เหมือนคนด่ืมยาพิษดวยความพลั้งเผลอแลวท้ิงไป   ดวยประโยค   (คือการ 
กระทํา) เชนนั้น. 
         บทวา  มุตฺโต  อาฆาตนา  ยถา  ความวา   บุคคลถูกพวกโจรนํา 
ไปยังท่ีฆาเพ่ือจะฆา  รอดพนมาจากท่ีนั้นไดดวยอุบายบางอยาง    ยอมรา- 
เริงยินดีฉันใด   บุคคลผูชื่อวาถึงฝง   เพราะไดพระนิพพานอันเปนฝงแหง 
สงสารก็ฉันน้ัน   เปนผูไมถือม่ันดวยอุปาทานท้ัง  ๔  ชื่อวาผูการทํากิจเสร็จ 
แลว     เพราะทํากิจ  ๑๖  ประการมีปรญิญากิจเปนตน     เสร็จแลว    ไมม ี
อาสวะดวยกามาสวะเปนตน   เพราะความส้ินอายุ   คือ   เพราะเหตุสิ้นอายุ 
จึงเปนผูยินดี  คือ  เปนผูมคีวามโสมนัส. 
         บทวา อุตฺตม  แปลวา  ประเสริฐสุด.  บทวา   ธมมฺต ไดแก  สภาวะ 
แหงธรรม    คือความเปนผูคงที่ในอิฏฐารมณเปนตน     มีความสําเร็จเปน 
เหตุ  ในเมื่อไดสําเร็จพระอรหัต. 
         บทวา   สพฺพโลเก   ไดแก    แมในโลกทั้งปวง    คือในโลกแมที่ 
ประกอบไปดวยความเปนผูมีอายุยืน  และความเปนผูพรอมมูลดวยความสุข 
เปนตน. 
         บทวา   อนตฺถิโก  ไดแก  เปนผูไมหวงใย.  
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         บทวา   อาทิตฺตาว   ฆรา   มุตฺโต   ความวา   บคุคลไร ๆ ออกจาก 
เรือนท่ีถูกไฟไหมรอบดาน    กําลังลกุโชติชวง    จากน้ันยอมไมเศราโศก 
เพราะออกไปไดฉันใด    ทานผูมีอาสวะส้ินแลวยอมไมเศราโศก     เพราะ 
การตายเปนเหตุก็ฉันนั้น. 
         บทวา  ยทตฺถ  สงฺคต  กิฺจิ  ความวา  ความเก่ียวของอยางใดอยาง 
หน่ึง    คือการสมาคมกัน    การประชมุรวมกันกับสัตวหรือสังขารทั้งหลาย  
มีอยู   คือหาไดอยูในโลกนี้.   บาลีวา  สงฺขต   ดังน้ีก็มี,   ความแหงบาลีนั้น 
วา   สิ่งใดส่ิงหนึ่งอันปจจัยอาศัยกันเกิดข้ึนสรางไว   คืออาศัยกันเกิดข้ึน  
         บทวา   ภโว   วา   ยตฺถ   ลพฺภติ   ความวา   ยอมไดอุปบัติภพใด 
ในหมูสัตวใด. 
         บทวา   สพฺพ   อนิสสฺร   เอต   ความวา   สิ่งท้ังหมดน้ันเวนจาก 
ความเปนอิสระ  คือใคร ๆ ไมอาจแผความเปนใหญไปในโลกนี้วา  จงเปน 
อยางนั้น. 
         บทวา   อิติ   วุตฺต   มเหสินา   ความวา   พระสัมมาสัมพุทธเจาผู 
แสวงหาคุณอันใหญ   ตรสัไวอยางนี้วา   ธรรมท้ังหลายท้ังปวงเปนอนัตตา.  
เพราะฉะนั้น   จึงมีวาจาประกอบความวา   ผูรูแจงวา   สิ่งน้ันไมเปนใหญ 
ดังน้ี   จึงไมเศราโศกเพราะความตาย.                                              
         บทวา   น    คณฺหาติ    ภว    กิจฺิ    ความวา   พระอริยสาวกใด 
รูชัดภพทั้ง  ๓  นั้น     โดยประการท่ีพระผูมีพระภาคพุทธเจา  ทรงแสดงไว 
โดยนัยมีอาทิวา    สังขารท้ังหลายท้ังปวงไมเที่ยง   ดังน้ี    ดวยมรรคปญญา 
อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา พระอริยสาวกน้ันยอมไมยึดถือภพไร ๆ  จะ 
เปนภพนอยหรือภพใหญก็ตาม  อธิบายวา  ไมกระทําความอยากในภพนั้น  
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เหมือนบุรุษไร ๆ  ผูตองการความสุข      ยอมไมเอามือจับกอนเหล็กที่รอน 
โชนอยูตลอดท้ังวันฉะน้ัน. 
         บทวา  น    เม   โหติ   อโหสึ   ความวา   ความเปนไปแหงจิตของ 
เรายอมไมมี  ดวยอํานาจความเห็นวาเปนตัวตนวา  ในอดีตกาลอันนาน   เรา 
ไดเปนผูเชนน้ี   ดังน้ี    เพราะเราถอนทิฏฐิเสียหมดสิ้นแลว   และเพราะเรา 
เห็นสภาพแหงธรรมไดถองแทแลว. 
         บทวา  ภวิสฺสนฺติ   น  โหติ   เม  ความวา   เพราะเหตุนั่นแล   เรา 
ยอมไมมีแมความคิดอยางนี้วา  ในอนาคตกาลอันนาน  เราจักเปน    คือพึง 
เปนผูเชนนี้  คือเปนอยางไรหนอแล.  บทวา  สงฺขารา   วิคมิสฺสนฺติ    ความ 
วา  แตเรามีความคิดอยางนี้วา   สังขารทั้งหลายแลเปนไปตามปจจัย,   อะไร 
จะเปนตนหรือส่ิงท่ีมีอยูในตนก็ตาม     ยอมไมมีในสังขารนี้     และสังขาร 
เหลาน้ันแลจักปราศจากไป  คือพินาศไปได   จักแตกไปทุก ๆ  ขณะ. 
         บทวา  ตตฺถ   กา   ปริเทวนา  ความวา  เมื่อเราเห็นอยูอยางนี้    ชื่อวา 
ความร่ําไรอะไรเลาจักมีในสังขารนั้น. 
         บทวา   สุทฺธ  ไดแก   ลวนไมเจือปนดวยสาระในตน. 
         บทวา    ธมฺมสมุปฺปาท   ไดแก   การเกิดข้ึนแหงปจจัยและธรรมท่ี 
อาศัยปจจัยเกิดข้ึน       คือความดําเนินไปเพียงสักวาธรรมมีสังขารเปนตน 
เพราะปจจัยมีอวิชชาเปนตน. 
         บทวา    สงฺขารสนฺตตึ     ไดแก     ความเกี่ยวเนื่องกันแหงสังขารมี 
ประเภทแหงกิเลสกรรมและวิบาก. 
         บทวา  ปสฺสนฺตสฺส  ยถาภูต  ไดแก  ผูรูตามความเปนจริง   ดวย  
มรรคปญญา  พรอมกับวิปสสนาปญญา.  
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         บทวา  ติณกฏสม   โลก   ความวา   เมื่อใครๆ ถือเอาหญาและ 
ไมที่เขาไมหวงแหนในปา   คนอ่ืนยอมไมมีความคิดวา    ผูนี้ถอืเอาสิ่งของ 
ของเราฉันใด    บุคคลน้ันก็ฉันนั้น    ในกาลใด    ยอมเห็นดวยปญญาซ่ึง 
สังขารโลกอันเสมอดวยหญาและไม  เพราะความเปนของไมมีเจาของ  ใน 
กาลน้ัน    บคุคลน้ันเมื่อไมรูคือไมประสบ    ไมไดคือไมกระทําความเปน 
ของเราในสังขารโลกน้ัน. 
         บทวา  นตฺถิ   เม  ความวา  ยอมไมเศราโศกวา   นั้นเปนเราหนอ 
สิ่งน้ันไมมีแกเรา. 
         บทวา  อุกฺกณฺามิ  สรีเรน   ความวา  เรารําคาญกายน้ีอันไมมีสาระ 
บรรเทาไดยากเปนทุกขอันรูอะไรไมได      มีสภาพไมสะอาด      มีกลิ่น 
เหม็น  นาเกลียด  และปฏิกูล  คือเราเบ่ือหนายกายน้ีดํารงอยูอยางนี้. 
         บทวา   ภเวนมฺห ิ  อนตฺถิโก   ความวา   เราไมตองการภพเเมทุก 
อยาง  คือ   เราไมปรารถนาภพไรๆ. 
         บทวา  โสย   ภิชชฺิสสฺติ  กาโย  ความวา  บัดนี้   กายของเรานี้  
จักแตกดวยประโยค  คือการกระทําของทาน   หรอืจักแตกไปในท่ีอ่ืนโดย 
ประการอ่ืน. 
         บทวา  อฺโ  จ  น  ภวิสฺสติ  ความวา   กายอ่ืนจักไมมีแกเรา 
ตอไป  เพราะไมมีภพใหม. 
         บทวา   ย   โว   กิจฺจ    สรีเรน   ความวา  ถาทานท้ังหลายมีประ- 
โยชนใดดวยสรีระนี้   จงทําประโยชนนั้นตามท่ีทานท้ังหลายปรารถนา.  บท 
วา   น   เม   ตปฺปจฺจยา  ความวา  มีสรีระนั้นเปนนิมิต  คือมีการกระทํา 
กิจตามท่ีพวกทานปรารถนาดวยสรีระนี้เปนเหตุ.  
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         บทวา   ตตฺถ   ไดแก   ในโจรเหลาน้ัน    ทั้งผูที่กระทําและผูไมได 
กระทํา. 
         บทวา  โทโส   เปมฺจ     เหหิต ิ   อธิบายวา    ความขัดเคืองและ 
ความยินดีโดยลําดับจักไมมี    เพราะเราละความอาลัยในภพของตนเสียโดย  
ประการทั้งปวงแลว.    แมเมื่อไมมีความขัดเคืองและความรักใครในคนอ่ืน 
เพราะมีคนอ่ืนเปนเหตุ    ก็เพราะพวกทานทํากิจตามปรารถนาดวยรางกาย  
ของเราน้ันเปนเหตุ  ทานจึงกลาวคําวา   ตตฺถ  ในโจรเหลาน้ันดวยอํานาจ 
ตามท่ีไดบรรลุ (ธรรม). 
         บทวา   ตสฺส  ไดแก   ของพระอธิมุตตเถระ. 
         บทวา   ต   วจน  ความวา  ไดฟงคํามีอาทิวา  ทุกขทางใจยอมไมมี 
อันแสดงถึงความไมกลัวตาย   ตอแตนั้นแหละ   เปนเหตุใหขนลุกชชูันอัน 
ไมเคยเปน. 
         บทวา  มาณวา  ไดแก  พวกโจร.  จริงอยู   พวกโจรเขาเรียกกันวา 
มาณวะ   ดุจในประโยคมีอาทิวา   ไปกับพวกโจรผูที่โจรกรรม   และที่ไม 
ไดทําโจรกรรม. 
         บทวา  กึ   ภทนฺเต  กริตฺวาน  ความวา  ทานผูเจริญ  เพราะการทํา 
กรรมคือตบะ    ชื่อไร.   พวกโจรไดกลาวความนั่น   คือกลาวดวยการถาม 
วา    หรือใครเปนอาจารยของทาน    หรือเพราะอาศัยคําส่ังสอนคือโอวาท 
ของใคร    ทานจึงไดความไมเศราโศกนี้     คือไมมีความเศราโศกในเวลา 
จะตาย. 
         พระเถระไดฟงดังน้ัน    เมื่อจะตอบคําถามของพวกโจรน้ัน    จึงได  
กลาวคํามีอาทิวา  สพฺพพฺู   ผูทรงรูทกุอยาง.  
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                บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   สพฺพฺู   ความวา  ชื่อวา  พระ- 
สัพพัญู   เพราะทรงรูสิ่งท้ังปวง   อันตางดวยเรื่องอดีตเปนตน    เพราะ 
ทรงบรรลุอนาวรณญาณอันเปนไป   แนบเน่ืองดวยความจํานงหวัง   (คือ 
เมื่อทรงตองการก็ใชไดทนัที)   สามารถตรัสรูธรรมทั้งปวง   โดยประการ 
ทั้งปวง   โดยไมตองอางถึงผูอ่ืน.  ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ  จึงทรงชื่อวาเห็น  
ธรรมทั้งปวง   เพราะทรงเห็นธรรมท้ังปวงดวยสมันตจักษุ.   พระสัพพัญ- 
ุตญาณก็คือพระอนาวรณาณของเราตถาคตน้ันนั่นเอง,   ยอมไมผิดจาก 
บาลีที่วาดวยอสาธารณญาณ        เพราะพระญาณเดียวน่ันแหละตรัสไว  ๒ 
ประการ     เพ่ือจะทรงแสดงวาเปนพระญาณที่ไมทั่วไปกับพระสาวกอ่ืนๆ 
โดยมุงถึงอารมณที่เกิดข้ึน.   ก็คําใดท่ีควรกลาวในท่ีนี้   คําน้ันไดกลาวไว 
พิสดารแลวในอรรถกถาอิติวุตตกะ    เพราะเหตุนั้น    พึงทราบความนัยที่ 
กลาวไวในอรรถกถาอิติวุตตกะนั้นเถิด.    มีวาจาประกอบความวา   พระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา    ชื่อวาพระชินะเพราะทรงชนะมารท้ัง  ๕    ชือ่วาทรง 
ประกอบดวยมหากรุณา    เพราะทรงประกอบดวยพระกรุณาอันใหญหลวง 
ที่ทรงนอมใหเปนไปในสัตวทุกหมูเหลา    ที่ตางกันโดยจําแนกวาเปนผูตํ่า 
ทรามเปนตน   ชื่อวา    พระศาสดา    เพราะทรงพร่ําสอนเวไนยสัตวตาม 
สมควรดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน  สัมปรายิกกตัถประโยชน  และปรมัตถ- 
ประโยชน    แตนั้นแหละชื่อวารักษาพยาบาลสัตวโลกท้ังปวง   เพราะทรง 
เยียวยาโรค    คือกิเลสของสัตวโลกทั้งมวล    พระองคเปนอาจารยของเรา. 
บทวา  ขยคามี  แปลวา  เปนเครื่องดําเนินไปสูพระนิพพาน.              
         เมื่อพระเถระประกาศคุณของพระศาสดาและของพระศาสนาอยางนี้  
แลว   โจรบางพวกกลับไดศรัทธาบวช   บางพวกประกาศความเปนอุบาสก  
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พระธรรมสังคาหกาจารยเมื่อจะแสดงความน้ัน     จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถา 
โดยนัยมีอาทิวา  สุตฺวาน  โอรา  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   อิสโิน   ไดแก    พระอธิมุตตเถระ 
ชื่อวาฤาษี    เพราะอรรถวา    แสวงหาคุณมีอธิศีลสิกขาเปนตน.     บทวา 
นิกฺขิปฺป   แปลวา   ละแลว. 
         บทวา  สตฺถานิ     อาวุธานิ  จ  ไดแก  ศาสตรามีมีดเปนตน   และ 
อาวุธมีแลงธนูเปนตน.  บทวา ตมฺหา  จ   กมมฺา  ไดแก จากโจรกรรมนั้น. 
         บทวา  เต  ปพฺพชิตฺวา  สุคตสฺส  สาสเน  ความวา  โจรเหลาน้ัน 
เขาถึงการบรรพชาในศาสนาของพระผูมีพระภาคสุคตเจา       ดวยอาการมี 
การดําเนินไปอันงามเปนตน.   ชื่อวามีจิตเฟองฟู   เพราะประกอบดวยความ 
ปติอันมีความเฟองฟูเปนลักษณะ   ซึ่งไดบรรลุแลวดวยภาวนาพิเศษ. 
         บทวา  สุมนา  แปลวา   ผูถึงความโสมนัส.    บทวา   กตินทฺฺริยา 
ไดแก ผูมีอินทรียอันอบรมแลว. บทวา  ผุสึสุ ไดแก  มรรลุพระนิพพาน 
อันปจจัยอะไร ๆ ปรุงแตงไมได   เพราะไดบรรลุพระอรหัตมรรค. 
         ไดยินวา  ทานอธิมุตตะกระทําพวกโจรใหหมดยศแลว   พักพวก- 
โจรเหลาน้ันไวในท่ีนั้นเอง   (สวนตน)  ไปหามารดา   บอกลามารดาแลว 
กลับมา   พากันไปยังสํานักของพระอุปชฌาย   พรอมกับโจรเหลาน้ันแลว 
ใหบรรพชาอุปสมบท.  ลําดับนั้น   จึงบอกกรรมฐานแกทานเหลานั้น   ไมนาน 
นัก  ทานเหลาน้ันก็ดํารงอยูในพระอรหัต.   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
ครั้นไดบรรพชาแลว ...ฯ ลฯ...ไดบรรลุสันตบทอันหาปจจัยปรุงแตงมิได. 
              จบอรรถกถาอธิมุตตเถรคาถาท่ี  ๑  
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                                         ๒.   ปาราสริยเถรคาถา๑   

                                             วาดวยไมรักษาอินทรยีจึงมีโทษ 
          [๓๘๖]  ความคิดไดมีแลวแกภกิษุผูชื่อวาปาราสริยะ     ผูเปน 
             สมณะน่ังอยูแลวแตผูเดียว     มีจิตสงบสงัด     เพงฌาน 
        บรุุษพึงทําอะไรโดยลําดับ  พึงประพฤติวัตรอยางไร  ประ- 
        พฤติมารยาทอยางไร    จึงชื่อวาเปนผูทํากิจของตน   และ 
             ชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ     อนิทรียทั้งหลายยอมมีเพ่ือ 
        ประโยชนและไมใชประโยชนแกมนุษยทั้งหลาย อินทรีย 
             ที่ไมรักษายอมไมเปนไปเพ่ือประโยชน     อนิทรียที่รักษา 
        ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน        บรุุษผูรักษาและคุมครอง 
              อินทรียนั่นแล     จึงชื่อวาเปนผูกระทํากิจของตน     และ 
             ชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ.  ถาผูใดไมหามจกัขุนทรียอันไป 
        ในรูปท้ังหลาย    เปนผูยังไมเห็นโทษ    ผูนั้นยอมไมพน 
           จากทุกขไดเลย  อนึ่ง  ผูใดไมหามโสตินทรีย   อันเปนไป 
        อยูในเสียงท้ังหลาย  ยังไมเห็นโทษ  ผูนั้นยอมไมพนจาก 
             ทุกขไดเลย.   ถาผูใดไมเห็นอุบายเครื่องสลัดออก   ซอง- 
        เสพในกลิ่น   ผูนั้นเปนผูหมกมุนอยูในกลิ่น   ยอมไมพน 
                จากทุกข    ผูใดมัวแตคํานึงถึงรสเปรี้ยว    รสหวานและ 
             รสขม   เปนผูกําหนัดยินดีดวยตัณหาในรส    ไมรูสึกถึง 
        ความคิดในใจ (อันเกิดขึ้นในขณะบรรพชาวา   จักทําท่ีสุด 
             ทุกข)    ผูนั้นยอมไมพนไปจากทุกข   ผูใดมัวนึกถึงโผฏ- 
        ฐัพพะอันสวยงาม   ไมปฏิกูล   ยินดีแลว   ผูนั้นยอมได 
 
๑.  ม.  ปาราปริยเถรคาถา.  
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        ประสบทุกขมีประการตาง ๆ  อันมีราคะเปนเหตุ    ก็ผูใด 
        ไมอาจรักษาใจจากธรรมเหลาน้ี     ทุกขจากอารมณทั้ง  ๕ 
        นั้น  ยอมติดตามผูนั้นไป   เพราะการไมรักษาใจน้ัน. 
               รางกายน้ีเต็มไปดวยหนองเลือดและซากศพเปนอัน 
         มาก  อนันายชางผูฉลาดทําไว   เปนของเกลี้ยงเกลาวิจิตร 
        งดงามดุจสมุก  คนพาลยอมไมรูสึกวา  รางกายน้ีเปนของ 
        เผ็ดรอน   มีรสหวานช่ืนใจ    เกี่ยวพันดวยความรัก    เปน 
        ทุกข   เปนของฉาบไลไวดวยส่ิงท่ีนาชื่นใจ  เหมือนมีดโกน 
         อันทาแลวดวยนํ้าผ้ึงฉะน้ัน. 
              บุคคลผูกําหนัดยินดีในรูป    เสียง  กลิ่น  รส    และ 
        โผฏฐัพพะของหญิง        ยอมตองประสบทุกขมีประการ 
        ตาง ๆ.   กระแสตัณหาในหญิงท้ังปวงยอมไหลไปในทวาร 
         ทั้ง  ๕ ของบุรษุ    ผูใดมีความเพียร    อาจทําการปองกัน 
        กระแสตัณหาเหลาน้ันได   ผูนัน้เปนผูรูอรรถ    ต้ังอยูใน 
           ธรรม  เปนผูขยัน  มีปญญาเครื่องพิจารณา  แมบุคคลยัง 
        เปนผูยินดีในการครองเรือน    กพึ็งทํากิจอันประกอบดวย 
          อรรถและธรรม.        ถาประโยชนปจจุบันที่ประกอบแลว 
        ทําใหจมลง  พึงเวนกิจอันไรประโยชนเสีย  เมือ่รูวา สิ่งน้ัน 
         ไมควรทํา     พึงเปนผูไมประมาทมีปญญาสอดสองในส่ิง 
        นั้น.   บคุคลพึงยึดเอาแตกิจท่ีประกอบดวยประโยชนและ 
         ความยนิดีอันประกอบดวยธรรม  แลวพึงประพฤติ   เพราะ 
        วาความยินดีในธรรมนั้นแล   เปนความยินดีสูงสุด.  
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                           ผูใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผูอื่นดวยอุบายใหญ   
              นอย   ฆาผูอื่น  เบียดเบียดผูอื่น    ทําคนอื่นใหเศราโศก 
                ฉกชิงเอาส่ิงของของคนอื่น        ดวยความทารุณรายกาจ  
         การกระทําของผูนั้น  เปนการกระทําอันประกอบดวยความ 
         ฉิบหาย.    บุคคลผูมีกําลัง   เมื่อผาไม   ยอมตอกล่ิมดวย 
                ลิม่    ฉันใด   ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรียดวยอินทรีย 
               ฉันน้ัน    บุคคลผูอบรมศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธ ิ และ 
                    ปญญา     กําจัดอินทรีย  ๕  ดวยอินทรีย  ๕  แลว   เปน 
         พราหมณผูไมมีทุกขไป.  บุคคลนั้นเปนผูรูอรรถ   ต้ังอยู 
               ในธรรม      ทําตามคําสอนของพระพุทธเจาโดยประการ 
        ทั้งปวง  ยอมไดรับความสุข. 
                          จบปาราสริยเถรคาถา 
 

       อรรถกถาปาราปริยเถรคาถาท่ี  ๒๑ 

         คาถาของทานพระปาชาปริยเถระ   มีคําเริ่มตนวา   สมณสฺส  อห ุ
จินฺตา  ดังนี้.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
         แมพระเถระนี้ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปางกอน 
ทั้งหลาย     ไดสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน  ไวในภพน้ัน ๆ 
ทองเท่ียวไปเฉพาะในสุคติเทาน้ัน      ในพุทธุปบาทกาลน้ีบังเกิดเปนบุตร 
ของพราหมณมหาศาลคนหนึ่ง   ในกรุงสาวัตถี   เม่ือเขาเจริญวัย   ไดมีชื่อ 
 
๑.  บาลี  เปน  ปาราสริยเถรคาถา.  
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วาปาราปริยะ    ตามโคตร.    เขาเรียนไตรเพทถึงความสําเร็จในศิลปะทั้ง-   
หลายของพราหมณ   วันหนึ่ง  ในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม  ไดไป 
ยังพระเชตวันวิหารแลวน่ังอยูทายบริษัท. 
         พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของเขาแลวทรงแสดง อินทริยภาวนา 
สูตร   เขาไดฟงแลวไดศรัทธาแลวบวช    เรียนเอาพระสูตรนั้นแลว    คิด 
เนือง ๆ ถึงเนื้อความแหงพระสูตรนั้น.   ก็เน้ือความน้ีนั้นจักมีแจงเฉพาะใน 
คาถาท้ังหลาย    โดยประการท่ีทานคิดอยูเนือง ๆ.    ทานเมื่อคิดคนอยูโดย  
ประการนั้น   จึงเริ่มต้ังวิปสสนาโดยเอาอายตนะเปนประธาน   ไมนานนัก 
ก็ไดบรรลุพระอรหัต.   กาลตอมา   เมื่อจะประกาศอาการท่ีตนคิด    จึงได 
กลาวคาถาเหลาน้ี   ความวา 
                             ความคิดไดมีแลวแกภิกษุชื่อวาปาราปริยะ    ผูสมณะ 
                นัง่อยูผูเดียว  มีจิตสงบ   เพงฌาน.  บรุษุพึงทําอะไรโดย 
                 ลาํดับ  พึงประพฤติวัตรอยางไร ประพฤติมารยาทอยางไร 
                 จงึชื่อวาเปนผูทํากิจของตนและชื่อวาไมเบียดเบียนใคร ๆ. 
                อนิทรียทั้งหลาย  ยอมมีเพ่ือประโยชนและมิใชประโยชน 
                 แกมนุษยทั้งหลาย    อินทรยีที่ไมรักษายอมไมเปนไปเพ่ือ 
                ประโยชน       อินทรียที่รักษายอมเปนไปเพ่ือประโยชน. 
                    บุรุษผูรักษาและคุมครองอินทรียนั่นแหละ   จึงชื่อวาเปนผู 
                    กระทํากิจของตน    และชือ่วาไมเบียดเบียนใคร ๆ.  ถา 
                 ผูใดไมหามจักขุนทรียอันเปนไปในรูปท้ังหลาย      เปนผู 
                 ยงัไมเห็นโทษ   ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย.     อนึ่ง 
                 ผูใดไมหามโสตินทรียอันเปนไปในเสียงท้ังหลาย   ยังไม  
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        เห็นโทษ   ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย.    ถาผูใดไม   
        เห็นอบุายเครื่องสลัดออก   ซองเสพในกลิ่น   ผูนั้นเปนผู 
        หมกมุนอยูในกลิ่น  ยอมไมพนไปจากทุกข.   ผูใดมัวแต 
        คํานึงถึงรสเปรี้ยว     รสหวาน  และรสขม  เปนผูกําหนัด 
        ยินดีดวยตัณหาในรส  ไมรูสึกถึงความคิดในใจ  (อันเกิดขึน้ 
        ในขณะบรรพชาวาจักทําท่ีสุดทุกข)    ผูนั้นยอมไมพนไป 
        จากทุกข.      ผูใดมวันึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม    ไม 
        ปฏิกูล   ยินดีแลว  ผูนั้นยอมไดประสบทุกขมปีระการตาง ๆ 
         อันมีราคะเปนเหตุ.        ก็ผูใดไมอาจรักษาใจจากธรรม 
        เหลาน้ี   เพราะการไมรักษาใจน้ัน   ทุกขจากอารมณทั้ง   ๕ 
        นั้น  ยอมติดตามผูนั้นไป.                                 
                รางกายน้ีเต็มไปดวยหนอง   เลือด  และซากศพ  เปน 
         อันมาก   เปนดุจสมุกอันนายชางผูฉลาดทําไว   เปนของ 
        เกลี้ยงเกลาจิตรงดงาม.  คนพาลยอมไมรูสึกวารางกายน้ี  
        เปนของเผ็ดรอน   มีรสหวานชืน่ใจ   ผูกพันดวยความรัก 
        เปนทุกข   ฉาบไลไวดวยส่ิงท่ีนาชื่นใจ   เหมอืนมีดโกนอัน 
        ทาดวยนํ้าผ้ึงฉะน้ัน.     บุคคลผูกาํหนัดยินดีในรูป   เสียง 
        กลิ่น  รส  และโผฏฐพัพะของหญิง   ยอมประสบทุกขม ี
        ประการตาง ๆ.      กระแสตัณหาในหญิงท้ังปวงยอมไหล 
        ไปในทวารท้ัง   ๕  ของบุรษุ       ผูใดมีความเพียรสามารถ 
          ปองกนักระแสตัณหาเหลาน้ันได  ผูนั้นต้ังอยูในอรรถ  ต้ัง 
         อยูในธรรม   เปนผูขยัน   มีปญญาเครื่องพิจารณา   แมจะ  
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        ยังยินดีในการครองเรือน        ก็พึงทํากิจอันประกอบดวย 
        อรรถและธรรม.   ถาประโยชน (ปจจุบัน)  ทีป่ระกอบแลว 
        ทําใหจมลง   ก็พึงเวนกิจอันไรประโยชนเสีย   เมื่อรูวาส่ิง 
        นั้นไมควรทํา    พึงเปนผูไมประมาท    มีปญญาสอดสอง 
        ในส่ิงน้ัน.  บุคคลพึงยึดเอาแตกิจท่ีประกอบดวยประโยชน 
        และความยินดีอันประกอบดวยธรรม      แลวพึงประพฤติ 
         เพราะวาความยินดีในธรรมนั่นแล   เปนความยินดีสูงสุด. 
                ผูใดปรารถนาจะชิงเอาส่ิงของของผูอัน     ดวยอุบาย 
        ใหญนอย  ฆาผูอื่น  เบียดเบียนผูอื่น  ทําผูอื่นใหเศราโศก 
        ฉกชิงเอาส่ิงของของคนอ่ืน         ดวยความทารุณรายกาจ 
         การกระทําของผูนั้น  เปนการกระทําอันประกอบดวยความ 
        ฉบิหาย.  บุคคลผูมีกาํลัง  เมื่อผาไมยอมตอกลิม่ดวยลิ่ม 
        ฉันใด   ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรียดวยอินทรียฉันนั้น. 
         บุคคลผูอบรมศรัทธา  วิริยะ  สติ  สมาธ ิ และปญญา  กําจัด 
        อินทรีย  ๕  ดวยอินทรีย   ๕ แลว   เปนพราหมณผูไมมทีุกข 
        ไป.   บคุคลนั้นเปนผูรูในอรรถ   ต้ังอยูในธรรม     ทําตาม 
         คําสอนของพระพุทธเจา    โดยประการท้ังปวง   ยอมได 
        รบัความสุข. 
                      บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  สมณสสฺ   ไดแก   ผูเปนบรรพชติ. 
                      บทวา   อห ุ  แปลวา  ไดเปนแลว. 
                      บทวา  จินตฺา  ไดแก  ความคิดในธรรม   คือการพิจารณาธรรม.  
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         บทวา  ปาราปริยสฺส  ไดแก   ผูมโีคตรสืบ  ๆ มา.    บางอาจารย   
กลาววา  ปาราจริยสฺส   ดังน้ีก็มี.        
         บทวา  ภิกฺขุโน  ไดแก  ผูมีปกติเห็นภัยในสงสาร. 
         บทวา  เอกกสฺส  แปลวา  ไมมีเพ่ือน.    พระเถระแสดงกายวิเวก 
ดวย   บทวา  เอกกสสฺ   นี.้   
         บทวา  ปวิวิตฺตสฺส  ไดแก   ผูปรารภความสงัดดวยการขมกิเลสอัน 
มีความสงัดเปนเหตุ.    พระเถระแสดงจิตตวิเวกดวย   บทวา   ปวิวิตฺตสฺส 
นี้.     ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ฌายิโน  ดังนี้.   
         บทวา   ฌายิโน   ไดแก    ผูมีการเพงเปนปกติ.     อธิบายวา   ผู 
ประกอบในโยนิโสมนสิการ.     พระเถระกลาวขอนั้นทั้งหมดการทําตนให 
เปนเหมือนคนอ่ืน. 
         ดวยบทวา  กิมานปุุพฺพ  เปนตน  ทานแสดงถึงความคิดน้ัน. พึงทราบ 
วินิจฉัยคาถาตนในคาถาเหลาน้ันกอน.  บทวา   กมิานุปุพฺพ  ไดแก อนุปุพฺพ 
คือตามลําดับ .   อธิบายวา   ในวัตรและสมาจารท่ีจะกลาวตามลําดับนั่นแล 
มีลําดับอยางไร  วัตรและสมาจารเหลาน้ัน    พึงปฏิบัติตามลําดับอะไร.  
         บทวา  ปุริโส  กึ   วต  กึ  สมาจาร  ความวา   บุรุษผูใครประโยชน 
เมื่อประพฤติศีลสมาจารเชนไร     ซึ่งไดนามวา  วัตร    เพราะอรรถวาพึง 
สมาทาน  ชือ่วาพึงเปนผูมีปกติทํากิจของตน  คือพึงเปนผูมักทํากิจท่ีควรทํา 
และไมพึงเบียดเบียน  คือไมพึงทําสัตวไร ๆ ใหลําบาก.   สมณธรรมชื่อวา 
กิจของตน   โดยสังเขป  ไดแก ศีล  สมาธิและปญญา,   เมื่อบุคคลบําเพ็ญ 
สมณธรรมนัน้    แมแตเลศในการเบียดเบียนผูอ่ืนยอมไมมี     เพราะเมื่อมี  
การเบียดเบียนผูอ่ืน     ความเปนสมณะก็มีไมได.      สมจริงดังที่พระผูมี-  
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พระภาคเจาตรัสไววา    ผูฆาสัตวอ่ืนไมชื่อวาเปนบรรพชิต    ผูเบียดเบียน 
สัตวอ่ืนไมชื่อวาเปนสมณะ   ดังน้ี.      ก็ในท่ีนี ้   ทานถือเอาวาริตศีลดวย  
วต  ศัพท.      ถือเอาฌานและวิปสสนาเปนตนพรอมกับจาริตศีล     ดวย  
สมาจาร  ศัพท  เพราะเปนธรรมตองประพฤติ.   เพราะฉะน้ัน  วาริตศีล 
จึงเปนใหญเปนประธาน. 
         ก็แมในขอนั้น   เพราะเหตุที่เมื่ออินทรียสังวรสําเร็จ   ศลีทั้งปวงจึง 
เปนอันรักษาดีแลว     คุมครองดีแลว   ฉะน้ัน  พระเถระประสงคจะแสดง 
อินทรียสังวรกอน เมื่อจะประกาศโทษในการไมรักษาอินทรีย และอานิสงส 
ในการรักษาอินทรีย  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อินฺทฺริยานิ  มนุสฺสาน   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   อินทฺฺริยานิ   เปนบทแสดงไขถึงธรรม 
ที่จะตองรักษา    เพราะฉะน้ัน  ทานจึงกลาวอธิบายไววา    อินทรีย  ๖  ม ี
จักขุนทรียเปนตน. 
         บทวา  มนุสฺสาน  เปนบทแสดงไขถึงบุคคลผูประกอบในการรักษา. 
         บทวา  หิตาย   แปลวา  เพ่ือประโยชน. 
         บทวา  อหิตาย  แปลวา  เพ่ือมิใชประโยชน.  คําที่เหลือวา  โหนฺติ 
ควรนํามาเชื่อมเขา.    เพ่ือจะหลีกเลี่ยงคําถามวา   ก็อินทรียเหลาน้ันนั่นแล 
ยอมมีประโยชนและไมมีประโยชนอยางไร ?   พระเถระจึงกลาวคํามีอาทิวา 
รกฺขิตานิ  รักษาแลว   ดังน้ี. 
         คําน้ันมีอธิบายวา   อินทรียทั้งหลายมีจักษุเปนตน      บุคคลใดไมปด 
ดวยประตูคือสติ    ยอมเปนไปเพ่ือความฉิบหายแกบุคคลน้ัน    โดยความ 
เปนประตูใหบาปธรรมมีอภิชฌาเปนตน     เปนไปในอารมณมีรูปเปนตน  
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ที่ปดแลวยอมเปนไปเพ่ือประโยชน   เพราะไมมีอภิชฌาเปนตนนั้น.    
         บทวา   อินฺทฺริยาเนว   สารกฺข   ความวา   พระเถระเม่ือจะแสดงวา 
เพราะเหตุที่อินทริยสังวรบริบูรณ    ยอมทําศีลสัมปทาใหบริบูรณ,     ศีล- 
สัมปทาบริบูรณ   ยอมทําสมาธิสัมปทาใหบริบูรณ,   สมาธิสัมปทาบริบูรณ 
ยอมทําปญญาสัมปทาใหบริบูรณ   เพราะฉะน้ัน   การรักษาอินทรีย    จึง 
เปนมูลรากแหงการปฏิบัติเพ่ือประโยชนคนแท  ดงัน้ี  จึงกลาววา   รักษา 
อินทรียเทาน้ัน    อธิบายวา  รักษาดวยการอารักขามีสติเปนเบื้องหนา   คือ 
อันดับแรก  รักษาโดยชอบซ่ึงอินทรียทั้งหลาย   ดวยโยนิโสมนสิการ  ปด 
กั้นอินทรียเหลาน้ันไว  โดยประการที่โจรคืออกุศล  ไมเขาทางทวารน้ัน ๆ 
ปลนทรัพยคือกุศลในจิตสันดาน.    กบ็ทวา  สารกฺข  ทานกลาว   ส  ศัพท 
กระทําใหเปน  สา   เหมือนในประโยควา   สาราโค   เปนตน       บาลีวา 
สรกฺข  ดังนี้ก็มี. 
         บทวา  อินฺทฺริยานิ  จ  โคปย  เปนคําไวพจนของบทวา อินฺทฺริยาเนว 
สารกฺข  นั้นนั่นแหละ,  ประโยชนในคําไวพจนพึงทราบโดยนัยดังกลาวใน 
อรรถกถาเตติปกรณนั่นเทอญ. 
         ดวยบทวา  อตฺตโน  กิจฺจการีสฺส   นี้      ทานแสดงถึงการปฏิบัติ 
ประโยชนตน,   ดวยบทวา  น   จ  กิฺจิ  วิเหเย   นี ้  แสดงถึงอาการปฏิบัติ  
เพ่ือประโยชนผูอ่ืน,   อีกอยางหน่ึง   แมดวยบทท้ังสอง  ทานแสดงถึงการ 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตนเทาน้ัน    เพราะถึงการไมเบียดเบียนผูอ่ืน  เปนการ 
ปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน.                                      
         อีกอยางหนึ่ง     แมดวยบทท้ังสอง      ทานแสดงถึงการปฏิบัติเพ่ือ 
ประโยชนตน    เพราะการท่ีปุถุชนและพระเสกขะปฏิบัติเพ่ือประโยชนผูอ่ืน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 27 

ก็เปนการปฏิบัติเพ่ือประโยชนตน.   
         ครั้นทานแสดงฝายขางบริสุทธิ์ผุดผองโดยสังเขปวา  อินทรียที่รักษา 
แลว    ยอมเปนไปเพ่ือประโยชนเกื้อกูลอยางน้ีแลว   แตเมื่อจะจําแนกแสดง 
ฝายขางเศราหมองวา    อินทรียที่ไมรกัษายอมไมเปนประโยชนเกื้อกูล  จึง 
กลาวคํามีอาทิวา  จกฺขุนทฺฺริย   เจ   ดงัน้ี.                               
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จกฺขนฺุทฺริย   เจ  รเูปสุ  คจฺฉนตฺ  อนิวารย 
อนาทีนวทสฺสาวี    ความวา     หากบุคคลใดไมหามจักขุนทรียที่ไป    คือ 
ดําเนินไปตามชอบใจในรูปายตนะท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา  ชนดิ 
รูปายตนะเขียว  เหลือง  เปนตน    เปนผูไมเห็นโทษในการเปนไปอยางนั้น 
คือถาหากไมเห็นอาทีนพโทษที่เปนไปในปจจุบัน     และเปนไปในในสัม- 
ปรายภพ.  บาลีวา  คจฺฉนฺต  นิวารเย  อนิสฺสรณทสฺสาวี  ดังนี้กม็ี. 
         ในบาลทีี่วาน้ัน   บุคคลใดดํารงในอาการเพียงสักวาเห็น   โดยวิธีที่ 
กลาวไววา    เม่ือเห็นจักเปนเพียงสักวาเห็น      ยังจักขุนทรียใหเปนไปใน 
รูปายตนะดวยสติสัมปชัญญะ        ชือ่วาเปนผูมีปกติเห็นการสลัดออกใน 
รูปายตนะน้ัน   โดยปรยิายายตรงกันขามจากท่ีกลาวแลว   พึงเห็นวา   เปนผูมี 
ปกติไมเห็นการสลัดออก. 
         บทวา  โส    ทุกฺขา  น  ห ิ มุจฺจติ   ความวา   บคุคลน้ัน   คือเห็น 
ปานน้ัน  ยอมไมหลุดพนไปจากวัฏทุกขไดเลย. 
         ก็ความเปนไปโดยประการที่บาปธรรมมีอภิชฌาเปนตน      ซานไป 
ทางทวารน้ัน  ชื่อวาการไมหามจักขุนทรียในที่นี้    ก็การไมหามจักขุนทรีย 
นั้น  โดยใจความ  พึงเห็นวาเปนการไมต้ังข้ึนแหงสติสัมปชัญญะ.    แมใน 
อินทรียที่เหลือก็นัยนี้แหละ.  
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         บทวา   อธิมุจฺฉิโต  ไดแก  ถึงความสยบดวยตัณหาอันนอนเน่ืองอยู.   
         บทวา  อมฺพิล  แปลวา  รสเปรี้ยว. 
         บทวา  มธุรคฺค  ไดแก   โกฏฐาสแหงรสหวาน. 
         อน่ึง  บทวา   ติตฺตสฺคฺค  อนุสฺสร   ไดแก  หวนระลึกถึงรสน้ัน  ๆ 
ดวยอํานาจความชอบใจ. 
         บทวา คนฺถิโต  ไดแก  ผูกพันอยูในรสน้ัน ๆ.   บางอาจารยกลาว 
วา   คธิโต   ดังน้ีก็มี  อธิบายวา  ถึงความกําหนัด. 
         บทวา  หทย  นาวพุชฺฌติ  ความวา  ยอมไมรู   คือไมกําหนดเอา 
ความคิดที่เกิดข้ึนในขณะบรรพชาเปนตนวา   จักทําท่ีสุดทุกข   อธิบายวา 
เปนผูกําหนัดดวยตัณหาในรสอันเปนเหตุย่ํายีธรรมท่ีไมมีโทษ    จึงไมรูสึก 
คือไมรู  ไดแกไมปฏิบัติใจ  คือสวนภายในแหงพระศาสนา. 
         บทวา  สุภานิ  แปลวา  งาม. 
                บทวา  อปฺปฏิกูลานิ  ไดแก   เปนที่รื่นรมยใจ    คือนาปรารถนา. 
         บทวา  โผฏพฺพานิ  ไดแก   ผัสสะ   ชนิดทีม่ีใจครองและไมมีใจ 
ครอง. 
         บทวา   รตฺโต    ไดแก    กําหนัดดวยราคะอันมีความกําหนัดเปน 
สภาวะ. 
         บทวา  ราคาธิกรณ  แปลวา  มีราคะเปนเหตุ. 
         บทวา  วิวิธ   วินฺทเต   ทขุ  ความวา    ยอมไดเฉพาะทุกขอันเปน 
ปจจุบันดวยความเรารอน     เพราะราคะเปนตน      และทุกขอันเปนไปใน 
สัมปรายภพดวยการเดือดรอนในนรกเปนตน. 
         บทวา  มน   เจเตหิ  ไดแก (ไมอาจรักษา)   ใจ  จากธรรมเหลาน้ัน  
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มีรูปารมณเปนตน     และมีธรรมารมณเปนประเภท.     บทวา น    ไดแก 
บุคคล. 
         บทวา  สพฺเพหิ  ไดแก   ทั้งหมดคือแมทั้ง  ๕.    ทานอธิบายไววา 
ไมอาจรักษาคือคุมครองใจไดแกมโนทวาร   จากธรรม  ๕ ประการ  มรีูป 
เปนตนตามที่กลาวแลวน้ัน    และจากประเภทแหงธรรมารมณ    ดวยการ 
หามบาปกรรมที่เปนไปในธรรมเหลาน้ัน เพราะเหตุนั้น  คือเพราะไมรักษา 
ใจน้ัน   ทุกขอันมีการไมรักษาใจนั้นเปนเหตุ   ยอมติดตาม   คือไปตาม 
บุคคลน้ัน   และเม่ือติดตามไป    ยอมติดตามไปดวยธรรมแมทั้ง ๕  นี้   ม ี
รูปารมณเปนตน      กับอารมณที่ ๖  (ธรรมารมณ)  แมทั้งหมด     เปน 
อารัมมณปจจัย. 
         ก็ในอธิการน้ี   ทานกลาวจักขุนทรียและโสตินทรียวา   ไมหามจัก- 
ขุนทรียและโสตินทรียทีไ่ปอยู     เพราะเปนอินทรียที่ยึดเอาอารมณที่ยังไม 
ประจวบเขา,   อินทรียนอกจากนี้    ทานกลาววา  เปนอินทรียที่ยึดถือเอา 
อารมณที่ประจวบเขา      เพราะเหตุนั้น     ทานจึงกลาวไวโดยนัยมีอาทิวา 
หากวาซองเสพกล่ิน  ดังนี้. 
         ก็แมในขอนั้นก็พึงเห็นวา   ตัณหาในรส   และตัณหาในโผฏฐัพพะ 
ยังหนาแนนแกสัตวทั้งหลายโดยพิเศษ  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ผู 
กําหนัดในรส  หวนระลกึถึงโผฏฐัพพะท้ังหลาย   ดังน้ี. 
         พระเถระครั้นแสดงทุกขที่เกิดข้ึนแกบุคคลผูไมคุมครองทวาร  อันม ี
ความไมสํารวมในอารมณทั้ง  ๖  โดยทวารท้ัง ๖   ดวยประการอยางนี้แลว 
เมื่อจะวิจัยสภาวะแหงสรีระอันเปนเหตุใหความไมสํารวมน้ีนั้นเกิดข้ึนเพราะ  
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การไมรูสภาวะแหงสรีระ    จึงกลาวคาถา   ๒  คาถา    โดยนัยมีอาทิดังน้ีวา 
ปุพฺพโลหิตสมฺปุณฺณ    เต็มดวยหนองและเลือด. 
         คําแหงคาถาทั้งสองนั้นมีความวา    ชื่อวาสรรีะนี้บริบูรณ    คือเต็ม 
ดวยหนองและเลือด  และซากศพอยางอ่ืนเปนอันมากมีดีและเสมหะเปนตน 
สรีระนี้นั้นอันชางผูฉลาด    คือศิลปาจารยผูฉลาดในหมูชนการทําไวเกลี้ยง 
เกลา    วิจิตรงดงามดวยประพรมดวยนํ้าครั่งเปนตน     แตภายในเต็มดวย 
ของไมสะอาดมีคูถเปนตน    เปนดุจสมุกนารื่นรมยใจแตเพียงผิว    เปนที่ 
ลุมหลงแหงพาลชน   ชื่อวาเผ็ดรอน  เพราะมีทุกขเปนสภาวะ  และเพราะ 
ความเรารอนดวยทุกขมีนรกเปนตน     ชื่อวามีรสหวานชื่นใจ    เพราะเปน 
ของอรอยดวยเหตุสักวาความชอบใจ    อันไมมีมูลเหตุอันเกิดจากความดําริ 
ชื่อวาเกี่ยวพันดวยความรัก       เพราะผูกพันดวยภาวะท่ีนารักนั้นนั่นแหละ 
ชื่อวาเปนทุกขเพราะทนไดยาก    และเพราะมีความชื่นใจนอย,    ชาวโลก 
ผูไมรูจักทุกขอันใหญหลวงท่ีตนไดเสวยอยู       เพราะความโลภดวยอํานาจ 
ความพอใจในสรีระเชนนี้   เปนผูติดในรสอรอย  พึงเห็นเสมือนคนเลียคม 
มีดโกนฉะน้ัน. 
         บัดนี้พระเถระเม่ือจะแสดงวา   ธรรมมีรูปเปนตนเหลาน้ีเปนอารมณ 
ของจักษุเปนตนที่กลาวแลวน้ัน   โดยพิเศษ  เนื่องในหญิงท่ีบุรุษจะพึงใคร 
เพราะเหตุนั้น     พึงทําการสํารวมในรูปเปนตนนั้น      จึงกลาวคําอาทิวา 
อิตฺถิรูเป  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อิตฺถิรูเป    ไดแก  ในวรรณรูปกลาว 
คือรูปายตนะอันเกิดจากสมุฏฐาน  ๔  ของหญิง.   อีกอยางหนึ่ง  วรรณะ 
อยางใดอยางหนึ่งแหงเครื่องประดับที่ประดับแลว        หรือแหงกลิ่นและสี  
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เปนตน       หรือแหงเครื่องประดับและระเบียบดอกไมของหญิงท่ีเนื่องดวย 
กาย    ยอมสําเร็จโดยเปนอารมณแหงจักษุวิญญาณของบุรุษ    ทั้งหมดน้ัน 
พึงทราบวาอิตถีรูป  เหมือนกัน.               
         บทวา   อิตฺถิสเร   ไดแก  เสียงขับรอง  เสียงพูด  เสียงหัวเราะ  และ 
เสียงรองไหของหญิง.    อีกอยางหนึ่ง  เสียงผาท่ีหญิงก็ดี เสียงเครื่องประดับที่ 
หญิงประดับก็ดี   เสียงขลุย   พิณ   สังข  และบัณเฑาะกเปนตนที่สําเร็จดวย 
ประโยคของหญิงก็ดี  ในที่นี้  พึงทราบวาทานสงเคราะหดวย  อิตถิสร  ศัพท 
ศัพทวา   เสียงหญิง.      เสียงแมทั้งหมดนั่น   พึงทราบวาฉุดคราเอาจิตของ 
บุรุษมา.     สวนในบาลีวา   อิตฺถิรเส   ในรสแหงหญิง    ทานกลาวดวย 
อํานาจรสายตนะอันเกิดจากสมุฏฐาน   ๔.       อาจารยอีกพวกหนึ่งกลาววา 
กิจคือการรับคําดวยการจัดการงานเปนตน    และกิจคือการบริโภคของหญิง 
ชื่อวาเปนอิตถีรส.                                                
         รสมีน้าํลายท่ีเปอนเน้ือริมฝปากหญิง    และรสขาวยาคูแลภัตเปนตน 
ที่หญิงน้ันใหแกบุรุษท้ังหมดน่ัน    พึงทราบวา  อิตถีรสเหมือนกัน.    และ 
แมในโผฏฐัพพะ   กายสัมผัสของหญิง   และผัสสะแหงผา   เครื่องประดับ 
และดอกไมเปนตน     ทีอ่ยูในรางกายหญิง   พึงทราบวา  อิตถีโผฏฐัพพะ 
เหมือนกัน.   ก็ในบทวา  โผฏพฺเพป  นี้   พึงเห็นวา  สงเคราะหเอาอิตถี 
รส  ดวย  อป  ศัพท ของอาจารยพวกหน่ึงท่ีอางบาลีวา  อิตฺถิรูเป  อิตฺถิสเร 
นั้น. 
         บทวา  อิตฺถิคนฺเธสุ  ไดแก  ในคันธายตนะอันเกิดแตสมุฏฐาน  ๔ 
ของหญิง.    ธรรมดาวา  กลิ่นรางกายของหญิงเปนกลิ่นเหม็น.     จริงอยู 
หญิงบางพวกมีกลิ่นคลายกลิ่นมา     บางพวกมีกลิ่นคลายกลิน่แพะ     บาง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 32 

พวกมีกลิ่นคลายกลิ่นเหง่ือ    บางพวกมีกลิ่นคลายกลิ่นเลือด.    แมถึงอยาง 
นั้น   คนผูบอดเขลาก็ยังยินดีในหญิงเหลาน้ันอยูนั่นแหละ. 
         สวนนางแกวของพระเจาจักรพรรดิ     มีกลิ่นจันทนฟุงออกจากกาย 
กลิ่นอุบลฟุงออกจากปาก     กลิ่นดังกลาวมานี้      ยอมไมมีแกหญิงท่ัวไป 
เพราะเหตุนั้น       กลิ่นเครื่องสูบไลที่จัดหามาเสริมเขาในรางกายหญิง    พึง 
ทราบวา  อิตถีคันธะ  กลิน่หญิง. 
         บทวา  สารตฺโต   ไดแก   กําหนัดนักแลว  คือยินดี  สยบแลว,   ก็ 
บทวา  สารตฺโต  นี้    พึงประกอบแมในบทวา  อิตฺถิรูเป   เปนตนไป. 
         บทวา   วิวิธ   วินฺทเต  ทุข  ความวา   ยอมไดเฉพาะทุกขมีประการ 
ตาง ๆ  ที่เปนไปในปจจุบัน    ดวยการฆาและการจองจําเปนตน   ที่เปนไป 
ในภายภาคหนาดวยเครื่องจองจําครบ  ๕ ประการเปนตน          ซึ่งมีความ 
กําหนัดนักในรูปหญิงเปนตนเปนเหตุ.   
         บทวา   อิตฺถิโสตานิ  สนฺพานิ  ความวา  กระแสตัณหา  ๕  ประการ 
ทั้งหมด  คือไมเหลือ  มีรปูเปนตน ของหญิงเปนอารมณ  ยอมไหลไป. 
         บทวา  ปฺจสุ  ไดแก  ในทวารทัง้ ๕ ของบุรุษ. 
         บทวา   เตส   ไดแก   กระแสท้ัง ๕ เหลาน้ัน. 
         บทวา  อาวรณ  ไดแก   การปดกัน้,   อธิบายวา   บุคคลผูสามารถ 
เพ่ือต้ังสติสัมปชัญญะแลวยังความสํารวมใหดําเนินไป   โดยประการท่ีความ 
ไมสํารวมจะเกิดข้ึนไมไดนั้นเปนผูมีความเพียร  คือเปนผูปรารภความเพียร 
เพ่ือละอกุศลธรรมแลวยังกุศลธรรมใหถึงพรอม. 
                พระเถระ  ครัน้แสดงขอปฏิบัติของบรรพชิตในอารมณมีรูปเปนตน  
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อยางนี้แลว  บัดนี้   เพ่ือจะแสดงขอปฏิบัติของคฤหัสถ   จึงกลาวคํามีอาทิวา 
โส   อตฺถวา  ดังน้ี . 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   โส  อตฺถวา   โส  ธมฺมฏโ  โส  ทกฺโข 
โส  วิจกฺขโณ  ความวา   บคุคลน้ัน     เปนผูรูอรรถ   คือเปนผูมีความรู 
ต้ังอยูในธรรม   ขยันในธรรม   คือฉลาดหรือไมเกียจครานในธรรม   ม ี
ปญญาเครื่องพิจารณาในโลกน้ี   เพราะเหตุนั้น  จึงชื่อวา  เปนผูฉลาดใน 
ความเปนกิจที่จะพึงกระทํา 
         บทวา   กาเรยฺย   รมมาโนป   กิจจฺ  ธมฺมตฺถสหิต   ความวา  แมผู 
ยินดีในการครองเรือน      ก็พึงการทํากิจท่ีพึงกระทําน้ันอันประกอบดวย 
ธรรมและอรรถ   คือไมปราศจากธรรมและอรรถ   คือพึงทําโภคะที่ยังไม 
เกิดใหเกิดข้ึน   พึงกระทํารักษาและใชสอยโภคะที่เกิดข้ึนแลว   อธิบายวา 
พึงประกอบเนือง ๆ ซึ่งประโยชนแกคน   สัตว  และวัตถุทั้ง  ๓  หมู  โดยไม 
โกรธเคืองกันแลกัน (และ) โดยไมเบียดเบียนกันแลกัน.   ก็นัยนี้    ของชน 
เหลาใดยอมเปนไปดวยอํานาจประโยชนของคนท้ัง ๓ เหลา      โดยไมผิด 
จากสัมมาปฏิบัติ  เหมือนดังพระเจาพิมพิสารมหาราชเปนตน   ทานก็กลาว 
ไวดวยอํานาจของชนเหลาน้ัน    พึงเห็นวา  ทานไมกลาวไวดวยอํานาจคน 
บางพวก. 
         บทวา  อโถ  สีทติ  สฺ ุตฺต  ความวา   ถากําหนดถือเอาประโยชน 
ปจจุบันซึ่งประกอบดีแลวในโลกนี้ดํารงอยู. 
         บทวา   วชฺเช   กิจฺจ   นิรตฺถก  ความวา  แมถาวาพึงสละ  คือละกิจ 
อันประกอบดวยความฉิบหาย    ซึ่งเหินหางจากประโยชนชาติหนา. 
         บทวา  น  ต  กิจฺจนติฺ  มฺ ิตฺวา  อปฺปมตฺโต  วิจกฺขโณ  ความวา  
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เปนผูไมประมาทดวยการไมอยูปราศจากสติ     มีปญญาเครื่องพิจารณาโดย   
เกิดจากวิจารณปญญา  รูวา  กิจน้ันไมประกอบดวยประโยชน   เราไมควรทํา 
ดังน้ีแลวพึงงดเวนเสีย. 
         ก็ครั้นงดเวนแลวพึงยึดถือส่ิงท่ีประกอบดวยประโยชน     และความ 
ยินดีอันประกอบดวยธรรม  แลวพึงประพฤติ  อธิบายวา สิ่งใดส่ิงหนึ่งอัน 
ประกอบดวยประโยชนเกื้อกูล       อันตางดวยทิฏฐธัมมิกประโยชนและ 
สัมปรายิกัตถประโยชน      คือเปนเหตุนําประโยชนเกื้อกูลทั้งสองประเภท 
นั้นมา  และความยินดีอันประกอบดวยกุศลอันยิ่ง  คือท่ีประกอบดวยสมถะ 
และวิปสสนา     พึงยึดถอืเอาใหดี     คือทําการยึดถือเอาสิ่งท่ีประกอบดวย 
ประโยชนและความยินดีอันประกอบดวยธรรมน้ันแลวประพฤติ.   ก็เพราะ 
พระบาลีวา  ความยินดีในธรรมยอมชนะความยินดีทั้งปวง  ความยินดีนั้น 
จึงชื่อวาความยินดีชั้นสูงสุด  เพราะใหบรรลุประโยชนสูงสุดโดยสวนเดียว. 
         ก็เพ่ือจะแสดงความยินดีในคําท่ีกลาวไววา       กิจอันประกอบดวย 
ความยินดีในกาม  ไมมปีระโยชน  จึงกลาวคํามีอาทิวา  อุจฺจาวเจหิ  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุจฺจาวเจหิ  ไดแก   ใหญและเล็ก. 
         บทวา  อุปาเยหิ  แปลวา  ดวยนัยทั้งหลาย. 
         บทวา   ปเรสมภิชิคีสติ   ความวา   บุคคลใดปรารถนาเพ่ือจะชิง 
เอาสิ่งของของคนอ่ืน  หรือทําคนอ่ืนใหเสื่อมโดยประการท้ังปวง  ปลน  ฆา 
หรือทําคนอ่ืนใหเศราโศก  ปลนเอาของคนอ่ืนโดยทารุณ.    ทานกลาวคํา 
อธิบายไวดังน้ีวา   บุคคลใดปลน   ฆา   ทําผูอ่ืนใหเศราโศกเพราะเหตุแหง 
กาม   พยายามลักของคนอ่ืนดวยอุบายตาง ๆ  มีการตัดชอง   ปนหนาตาง 
และกรรโชกชิงเอาเปนตน   กระทําการทารุณ   ปลน  ชิงเอา   ทําคนอ่ืนให  
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เสื่อมเสียทรัพยสมบัติ    กิจน้ันของบุคคลน้ัน   ประกอบดวยความยินดีใน   
กาม  ไมประกอบดวยประโยชนเปนกิจเลวทรามโดยสวนเดียว. 
         โดยนัยตรงกันขามกันกิจท่ีไมมีประโยชนนัน้    ทานจึงประกาศความ 
ที่ความยินดีในธรรม  เปนความยินดีอยางสูงสุด   โดยสวนเดียวแทจริง. 
        บัดนี ้  เมื่อจะประกาศการปดกั้นอินทรียที่ทานกลาวไววา    บุคคลใด 
สามารถทําการปดกั้นอินทรียเหลาน้ัน  ดังนี้  พรอมดวยอุบาย  จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา  บุคคลผูมีกําลัง  เมื่อจะผาไมยอมตอกลิ่มดวยลิ่มฉันใด  ดังนี้. 
         ชางถากไมผูมีกําลัง   คือผูประกอบดวยกําลังกาย    และกาํลังความรู 
ประสงคจะเอาลิ่มที่ติดอยูในทอนไมออก   จึงตอกลิ่มที่แข็งกวาลิ่มนั้น   จึง 
จะนําออกจากทอนไมนั้นไดฉันใด  ภิกษุผูฉลาดก็ฉันนั้น  ประสงคจะสกัด 
อินทรียมีจักษุเปนตนดวยกําลังแหงวิปสสนา     กย็อมสกัดดวยอินทรียนั่น  
เอง. 
         เพ่ือจะหลีกเลี่ยงคําถามวา    สกดัดวยอินทรียเหลาไหน ?   จึงกลาว 
คํามีอาทิวา  สทฺธ  อินทรยีคือศรัทธา  ดังนี้. 
         คําน้ันมี  อธิบายวา  ภิกษุอบรม  คือเจริญอินทรีย   ๕  อันเปนเครื่อง 
บมวิมุตติแมนี้     คือศรัทธามีลักษณะนอมใจเชื่อ,     ความเพียรมีลักษณะ 
ประคองไว,  สมาธิมีลักษณะไมฟุงซาน,   สติมีลักษณะปรากฏ.   ปญญามี 
ลักษณะเห็น     จึงกําจัด อินทรียมีจักษุเปนตน      ดวยอินทรีย ๕ เหลาน้ี  
โดยกําจัดความเปนทวารแหงการเกิดกิเลส    มีความยินดีและความขัดเคือง 
เปนตน  แลวตัดไดเด็ดขาดซึ่งกิเลสทั้งหลาย  อันเปนที่อาศัยแหงอินทรียนั้น 
ดวยอริยมรรค   แตนั้นนัน่แล    เปนพราหมณผูไมมีทุกข    คือหมดทุกข  
ยอมเขาถึงอนุปาทิเสสปรินิพพานทีเดียว.  
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         บทวา  โส   อตฺถวา  ความวา  บุคคลน้ันเปนพราหมณตามท่ีกลาว 
แลว     ชื่อวาผูรูอรรถเพราะประกอบดวยอรรถอันสูงสุด     ชือ่วาต้ังอยูใน 
ธรรมเพราะต้ังอยูในธรรมอันยังอรรถน้ันใหถึงพรอม  การทําตามอนุสาสนี 
อันเปนพระดํารัส  คือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา  คือของพระผูมี- 
พระภาคเจาโดยประการท้ังปวง  คืออยางสิ้นเชิงทุกวิธีแลวดํารงอยู  แตนั้น 
แล   นระคือบุรุษผูสูงสุดน้ันยอมถึงคือพอกพูน   ทําสุขคือพระนิพพานให 
เจริญ. 
         ก็เพราะพระเถระประกาศขอปฏิบัติ   โดยการประกาศอาการคิดของ 
ตนอยางนี้   การประกาศความคิดนี้แหละ     พึงเห็นวาเปนการพยากรณ 
พระอรหัตผลของพระเถระน้ัน. 
             จบอรรถกถาปาราปริยเถรคาถาท่ี  ๒  
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                          ๓.  เตลุกานิเถรคาถา๑   

                          วาดวยการกําจัดกิเลสเครื่องรอยรัด         
           [๓๘๗]   เรามีความเพียรคนคิดธรรมอยูนาน   ก็ไมไดความ 
              สงบใจ   จึงไดถามสมณพราหมณทั้งหลายวา    ใครหนอ 
        ในโลกเปนผูถึงฝงแลว     ใครเลาเปนผูไดบรรลุธรรมอัน 
        หย่ังลงสูอมตะ   เราจักปฏิบัติธรรมของใคร   ซึ่งเปนเครื่อง 
               ใหรูแจงปรมัตถ     เราเปนผูมีความคดคือกิเลสอันไปแลว 
        ในภายใน    เหมือนปลาท่ีกินเหยื่อฉะนั้น   เราถูกผูกดวย 
               บวงใหญคือกิเลส    เหมือนทาวเวปจิตติอสูร    ถูกผูกดวย 
               บวงของทาวสักกะฉะนั้น      เรากระชากบวงคือกิเลสน้ัน 
               ไมหลุด   จึงไมพนไปจากความโศกและความร่ําไร   ใคร 
               ในโลกจะชวยเราผูถูกผูกแลวใหหลุดพน     แลวประกาศ 
               ทางเปนเครื่องตรัสรูใหเรา   เราจะรับสมณะหรือพราหมณ 
        คนไหนไวเปนผูแสดงธรรมอันกําจัดกิเลสได     จะปฏบิัติ 
               ธรรมเครื่องนําไปปราศจากชราและมรณะของใคร. 
                        จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย     ประกอบ 
               ดวยความแข็งดีเปนกําลัง     ฉุนเฉียว      ถึงความเปนจิต 
         กระดาง   เปนเครื่องทําลายตัณหา.   สิ่งใดมธีนูคือตัณหา 
        เปนสมฏุฐาน   มีประเภท  ๓๐  เปนของมีอยูในอก  เปนของ 
               หนัก   ทําลายหทัยแลวต้ังอยู     ขอทานจงดูสิ่งน้ันนั่นเถิดการ 
        ไมละทฏิฐิเล็กนอย   อันลูกศรคือความดําริผิดใหอาจหาญ 
 
๑.  ม.  เตลกานิเถรคาถา.  
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        แลว  เราถูกยิงดวยลูกศร  คือทิฏฐินั้น  หว่ันไหวอยู  เหมือน   
        ใบไมทีถู่กลมพัดฉะน้ัน    ลูกศรคือทิฏฐิ   ต้ังขึ้นแลวใน 
        ภายในของเรายอมไหมทันที  กายอันเน่ืองดวยสัมผัสสะ   ๖ 
        เกิดแลวในท่ีใด   ยอมแลนไปในที่นั้นทุกเมื่อ   เราไมเห็น 
        หมอผูที่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเรา (โดย)  ในเยียว 
         ยาดวยเชือกตาง  ๆ  ดวยศัสตราและดวยวิธีอื่น ๆ.  ใครไม   
        ตองใชศัสตรา    ไมทําใหรางกายเราเปนแผล  ไมเบียดเบยีน 
        รางกายเราท้ังหมด    จักถอนลูกศรอันเสียบอยูภายในหทัย 
        ของเราออกได    ก็บคุคลผูนั้นเปนใหญในธรรม    เปนผู 
        ประเสรฐิ     ลอยโทษอันเปนพิษเสียได      ชวยชี้บกคือ 
        นิพพานและหัตถคืออริยมรรคแกเราผูตกไปในหวงนํ้าคือ 
        สงสารอันลึก   เราเปนผูจมอยูในหวงนํ้าใหญอันนําดินคือ 
        ธุลีไปไมได    เปนหวงนํ้าสาดไปดวยมายา   รษิยา  ความ 
         แข็งดีและความงวงเหงาหาวนอน   ความดําริทั้งหลายอัน 
        อาศัยซ่ึงราคะ   เปนเชนกับหวงน้ําใหญ  มีเมฆคืออุทธัจจะ 
        เปนเสียงคํารน  มีสังโยชนเปนฝน  ยอมนําบคุคลผูมีความ 
        เห็นผิดไปสูสมุทร   คืออบาย. 
                   กระแสตัณหาท้ังหลายยอมไหลไปตามอารมณทั้งปวง 
        ตัณหาเพียงดังเถาวัลยเกิดขึ้นแลวต้ังอยู     ใครจะพึงกั้น 
        กระแสตัณหาเหลาน้ันได   ใครเลาจะตัณหาอันเปนดัง 
        เถาวัลยนั้นได.  
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                      ทานผูเจริญท้ังหลาย  ขอทานท้ังหลายจงทําฝงอันเปน   
        เครื่องกัน้กระแสตัณหาเหลาน้ันเถิด  อยาใหกระแสตัณหา 
         อันเกิดแตใจ   พัดทานท้ังหลายไปเร็วพลัน   ดังกระแสน้ํา 
        พัดตนไมอันต้ังอยูริมฝงไปฉะน้ัน  พระศาสดาผูมีอาวุธคือ 
         ปญญา    ผูอันหมูฤาษีอาศัยแลว    เปนที่พ่ึงแกเราผูมีภัย 
        เกิดแลว  ผูแสวงหาฝงคือนิพพานจากท่ีมิใชฝง  พระองค 
        ไดทรงประทานบันใดอันทอดไวดีแลว    บริสทุธิ์    ทําดวย 
           ไมแกนคือธรรม    เปนบันไดมั่นคงแกเรา    ผูถูกกระแส 
        ตัณหาพัดไปอยู    และไดตรัสเตือนเราวา    อยากลัวเลย. 
         เราไดขึ้นสูปราสาท   คือสติปฏฐานแลว  พิจารณาเห็นหมู 
        สัตวผูยินดีในรางกายของตน   ที่เราไดสําคัญในกาลกอน 
          โดยเปนแกนสาร       ก็เมื่อใดเราไดเห็นทางอันเปนอุบาย 
         ขึ้นสูเรอื   เมื่อนั้นเราจักไมยึดถือวาเปนตัวตน  ไดเห็นทา 
         คืออริยมรรคอันอุดม     พระพุทธเจาไดทรงแสดงทางอัน 
           สูงสุด   เพ่ือไมใหบาปธรรมท้ังหลาย   มีทฏิฐิและมานะ 
         เปนตน   ซึ่งเปนดังเปนดังลูกศรเกิดในตน   เกิดแตตัณหาเครื่อง 
           นําไปสูภพ   เปนไปได.   พระพุทธเจาทรงกําจัดโทษอัน 
         เปนพิษได    ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยรัดของเรา    อนั 
           นอนเน่ืองอยูในสันดาน  อันต้ังอยูแลวตลอดกาลนาน. 
                              จบเตลุกานิเถรคาถา  
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            อรรถกถาเตลุกานิเถรคาถาที่   ๓         

         คาถาของทานพระเตลุกานิเถระ  มีคําเริ่มตนวา  จิรรตฺต   วตาตาป 
ดังน้ี.   เรื่องนั้นมีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
         แมพระเถระนี้     กไ็ดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง 
กอน   สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพาน   ไวในภพน้ัน ๆ    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี     บังเกิดในตระกูลพราหมณตระกูลหน่ึง    ในพระนคร 
สาวัตถี   กอนกวาพระศาสดาประสูติ  ไดนามวา   เตลุกานิ   เจรญิวัยแลว 
รังเกียจกาม   เพราะเปนผูสมบูรณดวยเหตุ    จึงละการครองเรือนบวชเปน 
ปริพาชก   มอัีธยาศัยในการลอกจากวัฏฏะ  เที่ยวแสวงหาวิโมกข   คือการ 
หลุดพน      โดยนัยมีอาทิวา   ใคร  คือทานผูถึงฝงในโลก     จึงเขาไปหา 
สมณพราหมณนั้น   ๆ  ถามปญหา.     สมณพราหมณเหลาน้ัน      ทําเขาให 
ดื่มด่ําไมได   เขามีจิตของกับปญหานั้น   จึงไดทองเที่ยวไป. 
         ครั้งน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลาย     ทรงอุบัติในในโลก 
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร    ทรงบําเพ็ญประโยชนเกื้อกูลแกสัตวโลก 
วันหน่ึง  ทานเขาไปเฝาพระศาสดา  ฟงธรรม    ไดศรัทธาแลวบวช   เจริญ 
วิปสสนากรรมฐาน    ไมนานนักก็ดํารงอยูในพระอรหัต.  วันหนึ่ง  ทาน 
นั่งอยูกับพวกภิกษุ  พิจารณาถึงคุณวิเศษที่ตนไดบรรล ุ แลวหวนระลึกถึง 
การปฏิบัติของตนตามแนวนั้น      เมื่อจะบอกขอปฏิบัตินั้นทั้งหมดแกภิกษุ 
ทั้งหลาย   จึงไดกลาวคาถาเหลานี้๑   ความวา 
 
๑.  ขุ.  เถร.   ๒๖/ ขอ  ๓๘๗.    
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                      เรามีความเพียรคิดคนธรรมอยูนาน   ไมไดความสงบ 
        ใจ  จึงไดถามสมณพราหมณทั้งหลายวา   ใครหนอในโลก 
        เปนผูถึงฝงแลว  ใครเลาเปนผูไดบรรลุธรรมอันหย่ังลงสู 
        อมตะ     เราจักปฏบิติัธรรมของใครซึ่งเปนเครื่องใหรูแจง 
          ปรมัตถ   เราเปนผูมีความคดคือกิเลส  อันไปแลวในภายใน 
        เหมือนปลาท่ีกินเหยื่อฉะนั้น    เราถูกผูกดวยบวงใหญคือ 
            กิเลส  เหมือนทาวเวปจิตติอสูร   ถูกผูกดวยบวงของทาว- 
        สักกะฉะนั้น  เรากระชากบวงคือกิเลสน้ันไมหลุด  จึงไม 
          พนจากความโศกและความร่ําไร     ใครในโลกจะชวยเรา 
        ผูถูกผูกแลวใหหลุดพน  แลวประกาศทางเปนเครื่องตรัสรู  
         ใหเรา      เราจะรบัสมณะหรือพราหมณคนไหนไวเปนผู 
        แสดงธรรมอันกําจัดกิเลสได  จะปฏิบัติธรรมอันเปนเครื่อง 
          นําไปปราศจากชราและมรณะของใคร. 
                       จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย    ประกอบ 
        ดวยความแขงดีเปนกําลัง      ฉุนเฉียว    ถึงความเปนจิต 
        กระดาง   เปนเครื่องทําลายตัณหา.   สิ่งใดมธีนูคือตัณหา 
         เปนสมุฏฐาน  ม ี ๓๐  ประเภท    เปนของมอียูในอก  เปน 
          ของหนัก   ทําลายหทัยแลวต้ังอยู  ขอทานจงดูสิ่งน้ันเถิด. 
        การไมละทิฏฐิเล็กนอยอันลูกศรคือความดําริผิดใหอาจหาญ 
          ขึ้นแลว     เราถูกยิ่งดวยลูกศรคือทิฏฐินั้น     หว่ันไหวอยู 
        เหมือนรบไมถูกลมพัดฉะน้ัน.  ลูกศรคือทิฏฐิต้ังขึ้นแลวใน 
          ภายในของเรายอมไหมทันที   กายอันเน่ืองดวยสัมผัสสะ ๖  
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         เกิดขึ้นในท่ีใด   ยอมแลนไปในที่นั้นทุกเมื่อ   เราไมเห็น   
        หมอผูที่จะถอนลูกศรของเราเยียวยาเรา  (โดย)  ไมเยียว 
         ยาดวยเชือกตาง ๆ ดวยศัสตรา   และดวยวิธอีื่น ๆ.  ใคร 
        ไมตองใชศัสตรา  ไมทํารางกายใหเปนแผล    ไม 
        เบียดเบยีนรางกายเราท้ังหมด  จกัถอนลูกศรอันเสียบอยู 
        ภายในหทัยของเราออกได   บุคคลผูนั้นเปนใหญในธรรม 
         เปนผูประเสริฐ    ลอยโทษอันเห็นพิษเสียได   พึงชวยขึน้ 
        บกคือนิพพาน     และหัตถคืออริยมรรคแกเราผูตกไปใน 
         หวงนํ้าคือสงสารอันลึก     เราเปนผูจมอยูในหวงนํ้าใหญ 
        อันนําดินคือไปไมได   เปนหวงนํ้าลาดไปดวยมายา 
         ริษยา   ความแข็งดี   และความงวงเหงาหาวนอน.   ความ 
        ดําริทั้งหลายอันอาศัยราคะ   เปนเชนกับหวงน้ําใหญ   ม ี
         เมฆคืออุทธัจจะเปนเครื่องคํารน   มีสังโยชนเปนฝนยอม 
        นําบุคคลผูมีความเหน็ผิดไปสูสมุทรคืออบาย.      กระแส 
         ตัณหาทั้งหลาย    ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง    ตัณหา 
        เพียงเถาวัลยเกิดขึ้นแลวต้ังอยู        ใครจะพึงกั้นกระแส 
         ตัณหาเหลาน้ันได     ใครเลาจะตัดตัณหาเพียงดังเถาวัลย 
        นั้นได. 
                          ทานผูเจริญท้ังหลาย      ขอทานท้ังหลายจงทําฝงอัน 
         เปนเครื่องกั้นกระแสตัณหาเหลาน้ันเถิด    อยาใหกระแส 
        ตัณหาอนัเกิดแตใจ    พัดพาทานทั้งหลายไปเร็วพลัน  ดัง 
         กระแสน้ําพัดพาตนไมอันต้ังอยูริมฝงไปฉะน้ัน.      พระ-  
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                ศาสดาผูมีอาวุธคือปญญา   ผูอันหมูฤาษอีาศัยแลว   เปน 
                 ที่พ่ึงแกเราผูมีภัยเกิดแลว     ผูแสวงหาฝงคือพระนิพพาน 
                จากท่ีมิใชฝง.      พระองคไดประทานบันไดอันทอดไวดี 
                  บริสุทธิ์สําเรจ็ดวยไมแกนคือธรรม     เปนบันไดอนัมั่นคง 
                 แกเราผูถูกระแสตัณหาพัดไปอยู   และไดตรัสเตือนเราวา 
                 อยากลัวเลย.     เราไดขึ้นสูปราสาทคือสติปฏฐาน     แลว 
                พิจารณาหมูสตัวผูยินดีในรางกายของตน   ที่เราไดสําคัญ 
                 ในกาลกอนโดยเปนแกนสาร.   ก็เมื่อใด   เราไดเห็นทาง 
                อนัเปนอุบายขึ้นสูเรือ   เมือ่นั้นเราจักไมยึดถือตัวตน    ได 
                 เห็นทาคืออริยมรรคอันอดุม.     พระพุทธเจาไดทรงแสดง 
                ทางอันสูงสุด     เพ่ือไมใหบาปธรรมทั้งหลายมีทิฏฐิและ 
                มานะเปนตน  ซึ่งเปนดังลูกศรเกิดในตน  อันเกิดแตตัณหา 
                เครื่องนําไปสูภพ   เปนไปไมได.   พระพุทธเจาทรงกําจัด 
                 โทษอันเปนพิษได      ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยรดัของ 
                 เรา   อันนอนเน่ืองอยูในสันดานต้ังอยูแลวตลอดกาลนาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   จิรรตฺต    วต    แปลวา    ตลอดกาล 
นานหนอ. 
         บทวา  อาตาป   แปลวา  มีความเพียร  คือความปรารภความเพียร 
ในการแสวงหาโมกขธรรม. 
         บทวา   ธมมฺ  อนุวิจนิฺตย  ไดแก  คิดคน   คือแสวงหาวิมุตติธรรมวา 
วิโมกขธรรมเปนเชนไรหนอ  หรือวา   เราจะพึงบรรลุวิโมกขธรรมนั้นได 
อยางไร.  
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         บทวา  สม  จิตฺตสฺส   นาลตฺถ  ปุจฺฉ  สมณพฺราหฺมเณ   ความวา 
เราถามวิมุตติธรรมกะสมณพราหมณเจาลัทธิตาง ๆ เหลาน้ันไมได   คือไม 
ประสบความสงบจิตอันมีสภาวะไมสงบตามปกติ    คืออธิบายธรรมอันเปน 
เครื่องสลัดวัฏทุกขอันเปนตัวสงบ.                             
         บทมีอาทิวา โก  โส  ปารงฺคโต  ความวา  เปนเครื่องแสดงอาการท่ีถาม.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โก    โส  ปารงฺคโต  โลเก   ความวา 
บรรดาสมณพราหมณทั้งหลาย     ผูปฏิญญาวาเปนเจาลัทธิในโลกนี ้  คนนั้น 
คือใครหนอเขาถึงฝงแหงสงสาร  คือพระนิพพาน. 
         บทวา  โก   ปตฺโต  อมโตคธ  ความวา  ใครถึงคือบรรลุที่พ่ึง   คือ 
นิพพาน  ไดแกทางแหงวิโมกข. 
                บทวา  กสฺส  ธมฺม  ปฏิจฺฉามิ   ความวา เราจะรับ  คือปฏิบัติตาม 
โอวาทธรรมของสมณะหรือพราหมณคนไร. 
         บทวา   ปรมตฺถวิชานน ไดแก   เปนเครื่องรูแจงปรมัตถประโยชน 
อธิบายวา  อันประกาศปวัตติ  (ทุกข)  และนิวัตติ  (ความดับทุกข)   อันไม 
ผิดแผก. 
         บทวา  อนฺโตวงฺกคโต  อาสี   ความวา  ทิฏฐิ  ทานเรียกวา  วังกะ 
เพราะเปนความคดแหงใจ,   อีกอยางหน่ึง   กิเลสแมทั้งหมดเรียกวา  วังกะ 
ก็บทวา  อนฺโต  ไดแก   ภายในแหงความคดของใจ   อีกอยางหน่ึง  ไดมี 
ความคดคือกิเลสอันอยูในภายในหัวใจ. 
         บทวา  มจฺโฉว   ฆสมามิส  ความวา  เหมือนปลากินเหยื่อ  คืองับกิน 
เหยื่อ  อธิบายวา  เหมือนปลาติดเบ็ด. 
         บทวา  พทฺโธ   มหนิฺทปาเสน   เวปจิตฺยสุโร  ยถา   อธิบายวา  
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ทาวเวปจิตติ   จอมอสูร   ถูกบวงของทาวสักกะผูเปนเจาโลก  ครองไว  อยู 
อยางไรเสรี  ไดรับทุกขใหญหลวงฉันใด   เราก็ฉันนั้น    เมื่อกอนถูกบวง 
คือกิเลสครองไว  เปนผูอยูอยางไมอิสระ  ไดรับทกุขใหญหลวง. 
         บทวา  อฺฉามิ  แปลวา ยอมครามา.  บทวา น  ไดแก บวงคือกิเลส. 
         บทวา  น   มฺุจาม ิ แปลวา  ยอมไมพน. 
         บทวา  อสฺมา   โสกปริทฺทวา  ไดแก   จากวัฏฏะคือ  โสกะ  และ 
ปริเทวะนั้น. ทานกลาวคําอธิบายไวดังน้ีวา  เนื้อหรือสุกรที่ถูกคลองบวงไว 
ไมรูอุบายจะแกบวง   ดิ้นไป ๆ มา ๆ   กระตุกบวงนั้น   ยอมทําตรงท่ีผูกรัด 
ใหแนนเขาฉันใด   เราก็ฉันนั้น   เมื่อกอนถูกบวงกิเลสสวมไว  ไมรูอุบาย 
ที่จะแก    ดิน้ในไปดวยอํานาจกายสัญเจตนา    ความจงใจทางกายเปนตน 
แกบวงคือกิเลสนั้นไมได  โดยท่ีแท  กระทํามันใหแนนเขา    ยอมถึงกิเลส 
ตัวอ่ืนเขาอีก   เพราะทุกขมีความโศกเปนตน. 
                บทวา  โก  เน  พนฺธ   มฺุจ  โลเก  สมฺโพธึ   เวทยิสฺสติ  ความวา 
ในโลกน้ี       ใครจะเปลื้องเครื่องผูกดวยเครื่องผูกคือกิเลสนี้     จึงประกาศ 
คือพวกเราถึงทางแหงวิโมกขอันไดนามวา     สัมโพธิ     เพราะเปนเครื่อง 
ตรัสรู.  อาจารยบางพวกกลาววา  พนฺธมฺุจ   ดังน้ีก็มี,   มีวาจาประกอบ 
ความวา    ซึง่ทางเปนเครื่องตรัสรูอันปลดเปลื้องจากเครื่องผูก    หรือซ่ึง 
เครื่องผูก. 
         บทวา  อาทิสนฺต  ไดแก   ผูแสดง.   บทวา  ปภงฺคุน  ไดแก  เปน 
เครื่องหักราน  คือกําจัดกิเลส,   อีกอยางหนึ่ง   เราจะรับธรรมของใครอัน 
เปนเครื่องกําจัดกิเลส    คืออันแสดงบอกความเปนไปแหงธรรม   อันเปน  
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เครื่องนําไปปราศจากชราและมัจจุ. บาลีวา  ปฏิปชฺชามิ ดังน้ีก็ม.ี  เนื้อความ 
ก็อันนั้นแหละ. 
         บทวา วิจิกิจฺฉากงฺขาคนฺถิต  ไดแก   ถูกรอยรัดดวยวิจิกิจฉาความ 
สงสัยอันเปนไปโดยนัยมีอาทิวา  ในอดีตกาลอันยาวนาน  เราไดมีแลวหรือ 
และดวยความเคลือบแคลงอันเปนไปโดยอาการสายไปสายมา. 
         บทวา สารมฺภพลสฺุต  ไดแก  ประกอบดวยสารัมภะความแขงดี 
อันมีกําลัง  มีลักษณะทําใหยิ่งกวาการทํา. 
         บทวา   โกธปฺปตฺตมนตฺถทฺธ   ไดแก   ถึงความกระดางแหงใจอัน 
ประกอบดวยความโกรธในอารมณทุกอยาง       เปนเครื่องรองรับตัณหา. 
จริงอยู      เมือ่วาโดยที่ปรารถนาแลวไมไดเปนตน       ยอมเปนไปเหมือน 
ทําลายจิตของสัตวทั้งหลาย.   ชื่อวามีธนูคือตัณหาเปนสมุฏฐาน  ยอมต้ังอยู 
คือเกิดข้ึน    เพราะอุบายวิธีที่เสียบแทงคนแมผูอยูในที่ไกล    ไดแกลูกศร 
คือทิฏฐิ.                                         
         ก็เพราะเหตุที่ลูกศรคือทิฏฐินั้นมี   ๓๐  ประเภท   คือ  สักกายทิฏฐิมี 
วัตถุ  ๒๐   มจิฉาทิฏฐิมีวัตถุ  ๑๐   ฉะน้ัน   ทานจึงกลาววา  ประกอบดวย 
ทิฏฐิ  ๓๐  ประเภท   อธิบายวา  มี ๓๐  ประเภท. 
                บทวา  ปสฺส   โอรสสิก  พาฬุห  เภตฺวาน  ยทิ   ติฏติ  ความวา 
พระเถระเรียกตนเองวา   สิ่งใด  ชื่อวาเกิดในอก   เพราะเปนที่ต้ังแหงการ 
เกี่ยวเนื่องในอกเปนของหนัก  คือมีพลังทําลาย  คือท่ิมแทงหทัยแลวต้ังอยู 
ในหทัยนั้นเอง  ทานจงดูสิ่งนั้น.                                             
                บทวา  อนุทิฏ ีน  อปฺปหาน  ไดแก  การไมมีทิฏฐิที่เหลืออันเปน 
ทิฏฐิเล็กนอยเปนเหตุ.  อธิบายวา   ก็สกักายทิฏฐิยังไมไปปราศจากสันดาน 
เพียงใด  ก็ยังไมเปนอันละสัสสตทิฏฐิเปนตนเพียงน้ัน.  
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         บทวา  สงฺกปฺปปรเตชิต    ความวา   อันความดําริ   คือมิจฉาวิตก 
ทําคนอ่ืนผูถึงเฉพาะลักษณะนิสัยใหอาจหาญ  คือใหอุตสาหะข้ึน. 
         บทวา   เตน   วิทฺโธ   ปเวธาม ิ ความวา   เราถูกลูกศรคือทิฏฐินั้น 
เสียบแทงจรดถึงหทัยปกอยู   ยอมหว่ันไหว    คือยอมดําริ   ไดแกหมุนไป 
รอบดาน  ดวยอํานาจสัสสตทิฏฐิและอุจเฉททิฏฐิ. 
         บทวา  ปตฺตว  มาลุเตริต  ความวา   เหมือนใบของตนไมถูกมาลุต  
คือลม  พัดใหหลุดจากข้ัว. 
         บทวา  อชฺฌตฺต   เม   สมุฏาย  ความวา   ธรรมดาลูกศรในโลก 
ต้ังข้ึนจากภายนอก    แลวหํ้าห่ันทําลายภายในฉันใด    ลูกศรคือทิฏฐินี้ไม 
เหมือนฉันนั้น.     กล็ูกศรคือทิฏฐินี้ต้ังข้ึนแลวในภายใน    คือในอัตภาพ 
ของเรา    เหมือนกลุมผัสสายตนะ ๖    ที่รูกันวาอัตภาพนั้น    ยอมไหมไป 
เร็วพลัน   เหมือนอะไร ?  เหมือนไฟไหมพรอมท้ังที่อาศัยของมัน   เมื่อเผา 
ไหมอัตภาพที่ยึดถือวาของเรา    คืออันเปนของของเราน้ันนั่นแหละ   เกิด 
ข้ึนแลวในที่ใด  ยอมแลนไปคือเปนไปในที่นั้นนั่นเอง. 
         บทวา  น   ต  ปสฺสามิ  เตกิจฺฉ  ความวา  เรายอมไมเห็นศัลยแพทย 
นั้นชื่อวาผูเยียวยา  เพราะประกอบการเยียวยาเชนนั้น. 
         บทวา โย   เม   ต   สลฺลมุทฺธเร  ความวา  แพทยใด  พึงถอนลูกศรคือ 
ทิฏฐิ   และลกูศรคือกิเลสนั้น  พึงนําเอาคํามาประกอบกัน .  ความวา  เมื่อ 
จะถอน     ไมเยียวยารักษาโดยสอดเสนเชือกตาง ๆ     คือเสนลวดสําหรับ 
ตรวจโรคอันคลายกับเชือก   ตัดดวยศัสตรา (และ)  ดวยการประกอบมนต 
และอาคมอยางอ่ืน  อาจเยียวยาลูกศรได.   ก็บทวา  วิจิกิจฺฉิต  นี้เปนเพียง 
ตัวอยาง.   พึงทราบเน้ือความดวยอํานาจลูกศรคือกิเลสแมทุกชนิด.    
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         บทวา  อสตฺโถ  ไดแก   ผูงดเวนศัสตรา. 
         บทวา  อวโณ  แปลวา  ไมมีแผล. 
         บทวา  อพฺภนฺตรปสฺสย  ไดแก  อาศัยหทัย   กลาวคือภายในต้ังอยู. 
         บทวา  อหึส แปลวา ไมเบียดเบียน. บาลีวา อหึสา  ก็ม.ี อธิบายวา 
โดยไมเบียคเบียน  คือโดยไมบีบค้ัน. 
         ก็ในท่ีนี้มีความยอดังตอไปนี้ :-   ใครหนอแล    ไมตองถือศัสตรา 
ไร ๆ และไมทําใหมีแผล  ตอแตนั้น  ไมทํารางกายทุกสวนใหลาํบาก   โดย 
ปรมัตถนั้นแล        จักถอนลูกศรคือกิเลสอันเปนตัวลูกศรซ่ึงอยูในภายใน 
หทัยของเรา   โดยท่ิมแทงภายใน   และปดกั้นภายใน   โดยไมใหเกิดการ 
บีบค้ัน. 
         พระเถระครั้นแสดงอาการคิดของตนในกาลกอน      ดวยคาถา  ๑๐ 
คาถาอยางนั้นแลว   เพ่ือจะแสดงอาการคิดนั้นซ้ําอีกโดยประการอ่ืน     จึง 
กลาวคํามีอาทิวา  ธมฺมปฺปติ  หิ  โส  เสฏโ   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ธมมฺปฺปติ   ไดแก   มีธรรมเปนนิมิต 
คือมีธรรมเปนเหตุ.  ศัพทวา  หิ  เปนเพียงนิบาต. 
         บทวา  โส   เสฏโ   แปลวา  บุคคลน้ันเปนผูประเสริฐ. 
                บทวา  วิสโทสปฺปวาหโก  ความวา  บุคคลเปนผูลอย  คือตัดกิเลส 
มีราคะเปนตนของเรา. 
         บทวา  คมฺภีเร  ปติตสฺส  เม   ถล  ปาณิฺจ   ทสฺสเย   ความวา 
ใครหนอแล   ปลอบใจวา   อยากลัว   แลวพึงแสดงบก   คือพระนิพพาน 
และหัตถคือพระอริยมรรคอันยังสัตวใหถึงนิพพานน้ัน      แกเราผูตกลงใน 
หวงนํ้าใหญ   คือสงสารอันลึกยิ่ง.  
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         บทวา  รหเทหมสฺมิ   โอคาฬฺโห  ความวา  เราเปนผูหยั่งลง  คือ 
เขาไปในหวงนํ้าคือสงสารอันใหญโต  โดยการดําลงหมดท้ังศีรษะ. 
         บทวา  อหาริยรชมตฺติเก  ความวา  หวงน้ํา  ชื่อวา  มีดิน  คือธุลี 
อันใครนําไปไมได  เพราะเปนที่มีดินคือเปอกตมอันไดแกธุลีมีราคะเปนตน 
อันใคร ๆ ไมอาจนําออกไปได,   ในหวงน้ําน้ัน . บาลีวา  อหาริยรชมนฺติเก 
ดังน้ีก็มี.  อธิบายวา  มีธุลีคือราคะเปนตนอันนําออกไปไดยาก   ในบรรดา 
ธุลีมีราคะเปนตนซึ่งต้ังอยูในท่ีสุด.   บาปธรรมเหลาน้ัน  คือมายา   มีการ 
ปกปดโทษที่มีอยูเปนลักษณะ  ความริษยา  มีการอดกลั้นสมบติัของคนอ่ืน 
ไมไดเปนลักษณะ   การแข็งดี    มีการกระทําใหยิ่งกวาผูอ่ืนทําเปนลักษณะ 
ถีนะ   มีความครานจิตเปนลักษณะ   มิทธะ   มีความครานกายเปนลักษณะ 
แผลาดไปยังหวงน้ําใด,    ในหวงน้ําน้ันอันลาดดวยมายา  ริษยา   การแขงดี 
ถีนะ   และมทิธะ.  กใ็นทีน่ี้ทานกลาว  ม  อักษร วากระทําการเชื่อมบท. 
อธิบายวา   แผไปดวยบาปธรรมท้ังหลาย   ตามท่ีกลาวแลวน้ี. 
         บทวา อุทฺธจฺจเมฆถนิต  สโยชนวลาหก ทานกลาวดวยวจนวิปลาส 
วจนะคลาดเคลื่อน.   ชื่อวา   มีเมฆคืออุทธัจจะเปนเสียงคํารน     เพราะมี 
อุทธัจจะอันมีภาวะหมุนไป   อันเมฆคํารน  คืออันเมฆกระหึ่มแลว,   ชื่อวา 
มีสังโยชนเปนฝน  เพราะมีฝนคือสังโยชน  ๑๐ ประการ.   อธิบายวา  ความ 
ดําริผิดอันอาศัยราคะ   ดุจหวงน้ํา    คือเชนกับหวงนํ้าใหญ   ต้ังอยูในอสุภ 
เปนตน     ยอมพาเราผูมีทิฏฐิชั่วไป    คือดึงไปสูสมุทร    คืออบายเทาน้ัน. 
         บทวา   สวนฺติ   สพฺพธิ   โสตา    ความวา   กิเลสเพียงดังกระแส 
๕ ประการนี้คือ  กระแสคือตัณหา ทิฏฐิ  มานะ  อวิชชา  และกเิลส  ชื่อวา 
ยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง   เพราะไหลไปในอารมณทั้งปวงมีรูปเปนตน  
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โดยจักขุทวารเปนตน   หรือเพราะไหลไปโดยสวนทุกสวน  โดยนัยมีอาทิวา 
รูปตัณหา ฯลฯ   ธรรมตัณหา.   บทวา   ลตา    ความวา   ชื่อวาเถาวัลย 
เพราะเปนดุจเครือเถา  เพราะอรรถวารอยรัด   เพราะอรรถวาเกาะติดแนน 
ไดแกตัณหา. 
         บทวา  อุพฺภิชฺช  ติฏติ   ความวา   แตกออกจากทวารท้ัง  ๖ แลว 
ต้ังอยูในอารมณมีรูปเปนตน.                
         บทวา   เต  โสเต  ความวา ใคร  คือบุรุษวิเศษ  จะพึงกั้นกระแส 
มีตัณหาเปนตนอันไหลอยูในสันดานของเรา      ดวยเครื่องผูกคือมรรคอัน 
เปนดุจสะพาน. 
         บทวา   ต  ลต ไดแก   เครือเถาคือตัณหา,   ใครจะตัดคือจักตัดดวย  
ศัสตราคือมรรค. 
         บทวา   เวล     กโรถ  ความวา     ทานท้ังหลายจงกระทําเขตแดน 
คือสะพานใหเปนเครื่องกั้นกระแสเหลาน้ัน. 
         บทวา  ภทฺทนฺเต   เปนบทแสดงอาการรองเรียก. 
         บทวา     มา   เต   มโนมโย   โสโต   ความวา   กระแสน้ํากวาง. 
แมมหาชนผูเขลา  ก็อาจกระทําสะพานเปนเครื่องกั้นกระแสนํ้าน้ันได;   แต 
กระแสอันเกิดทางใจนี้     ละเอียด    หามยาก,     กระแสอันเกิดทางใจนั้น 
ทําพวกทานที่ยืนอยูริมฝงอบายใหพลันตกลงในอบายน้ัน   เม่ือจะใหตกลง 
สมุทรคืออบาย    ก็พึงอยาใหพัดพาไป    คืออยาใหพินาศ   ไดแกอยาให 
ถึงความฉิบหาย     เหมือนกระแสน้ําพัดมา     ทําใหตนไมที่อยูริมฝงโคน 
พินาศไปฉะน้ัน. 
         พระเถระนี้   เพราะเปนผูอบรมสังขารไวในชาติกอน  และเพราะถึง  
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ความแกกลาแหงญาณ   เมื่อพิจารณาเห็นทุกขในปจจุบันอยูอยางนี้  จึงแสดง   
อาการท่ีกําหนด    ถือเอาสังกิเลสธรรมมีวิจิกิจฉาเปนตน   บัดน้ีเกิดความ 
สลดใจ  เปนผูแสวงหาวาอะไรเปนกุศล  จึงไปเฝาพระศาสดา  เมื่อจะแสดง 
คุณวิเศษท่ีตนไดบรรล ุ จึงกลาวคํามีอาทิวา  เอว  เม  ภยชาตสฺส    ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา เอว   เม  ภยชาตสฺส  ความวา พระศาสดา 
ทรงเปนผูตานทาน  คือทรงเปนที่ตานทานของโลกพรอมท้ังเทวโลกผูมีภัย 
คือการเกิดในสงสารโดยประการดังกลาวแลวอยางนี้  ผูแสวงหาคือแสวงหา 
ฝงคือพระนิพพาน   จากท่ีมิใชฝง   คือจากสังสารวัฏอันมีภัยเฉพาะหนาซ่ึง 
เปนฝงใน   ชื่อวาทรงมีปญญาเปนอาวุธ   เพราะมีปญญา   เครื่องตัดกิเลส 
เปนอาวุธ   ชือ่วาเปนศาสดา   เพราะทรงพร่ําสอนเหลาสัตวดวยทิฏฐธัมมิ- 
กัตถประโยชนเปนตน   ตามสมควร  ผูอันหมูฤาษี  คือหมูแหงพระอริยบุคคล 
มีพระอัครสาวกเปนตนซองเสพ. 
         บทวา  โสปาน  ความวา   พระศาสดาทรงประทานบันไดกลาวคือ 
วิปสสนา  ชือ่วาทอดไวดีแลว   เพราะทรงกระทําไวดี   คือเพราะปรุงแตง 
ดวยเทศนาญาณ  ชื่อวาบริสุทธิ์    เพราะเวนจากอุปกิเลส    ชื่อวาลวนแลว 
ดวยแกนคือธรรมอันเปนสาระ  มีศรทัธาและปญญาเปนตน    ชื่อวาม่ันคง 
เพราะไมหว่ันไหวดวยฝายตรงกันขาม  แกเราผูถูกหวงน้ําใหญพัดไป   ก็เมือ่ 
จะประทานความปลอบใจวา  ดวยวิธีนี้   เธอจักมีความสวัสดี    จึงไดตรัสวา 
เธออยากลัว . 
         บทวา  สติปฏานปาสาท  ความวา  เราใชบันไดคือวิปสสนาน้ัน 
ข้ึนสูปราสาท     คือสติปฏฐานอันเพียบพรอมดวยภูมิ    ๔    ดวยคุณวิเศษ  
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คือสามัญผล  ๔     ที่จะพึงไดดวยกายานุปสสนาเปนตน       แลวพิจารณา 
คือพิจารณาเฉพาะ  ไดแกรูแจงสัจธรรม    ดวยมรรคญาณ. 
         บทวา   ย  ต  ปุพฺเพ  อมฺ ิสฺส   สกฺกายาภิรต  ปช  ความวา 
เรารูแจงสัจจะอยางนี้แลวไดสําคัญเหลาสัตว   คือเดียรถียชน   ผูยินดียิ่งใน 
สักกายะวาเรา  วาของเรา  และตนท่ีเดียรถียชนนั้น  กําหนดเอาโดยเปนสาระ 
ในกาลกอน. 
         บทวา ยทา  จ   มคฺคมทฺทกฺขึ  นาวาย   อภริหูน  ความวา  ในกาลใด 
เราไดเห็นทางคือวิปสสนาอันเปนอุบายสําหรับข้ึนเรือ     คืออริยมรรคตาม 
ความเปนจริง.   จําเดิมแตนั้น   เราไมยึดถือเดียรถียชนและตนนั้น  คือไม 
เอามาตั้งไวในใจ   จึงไดเห็นทา  คืออริยมรรคทัสสนะอันเปนทาแหงฝงใหญ 
คืออมตะ  กลาวคือพระนิพพานอยางอุกฤษฏ   โดยมรรคทั้งปวง  โดยธรรม 
ทั้งปวง.   อธบิายวา  ไดเห็นตามความเปนจริง. 
         พระเถระ   ครั้นประกาศการบรรลุมรรคอันยอดเยี่ยมของตนอยางนี้  
แลว  บัดนี ้ เมื่อจะสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงแสดงมรรคน้ัน  จึงกลาว 
คํามีอาทิวา  สลฺล  อตฺตสมุฏาน   ลูกศรท่ีเกิดในตน   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   สลุล  ไดแก   ลูกศร   คือกิเลสมีทิฏฐิ 
มานะ  เปนตน. 
                บทวา  อตฺตสมุฏาน  ไดแก  เกิดข้ึนในอัตภาพอันไดชื่อวา  อัตตา 
เพราะเปนที่ต้ังอยูแหงมานะ  การถือตัววาเปนเรา. 
         บทวา  ภวเนตฺติปฺปภาวิต  แปลวา อันต้ังข้ึนจากภวตัณหา    คือเปน 
ที่อาศัยของภวตัณหา.    จริงอยู    ภวตัณหานั้น     เปนแดนเกิดแหงทิฏฐิ 
และมานะเปนตน.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 53 

         บทวา   เอเตส   อปฺปวตฺตาย   ความวา   เพ่ือความไมเปนไป  คือ 
เพ่ือความไมเกิด    แหงบาปธรรมตามท่ีกลาวแลว. 
         บทวา  เทเสสิ  มคฺคมุตฺตม  ความวา  ตรัสอรยิมรรคอันประกอบ  
ดวยองค ๘ อันสูงสุด     คือประเสริฐ     และวิปสสนามรรคอันเปนอุบาย  
แหงอริยมรรคนั้น. 
         บทวา   ทีฆรตฺตานุสยิต   ความวา    นอนเนือง ๆ  อยูในสันดาน 
มานาน     ในสงสารอันมีที่สุดและเบื้องตนรูไมได    คือมีกําลังโดยไดเหตุ 
คือโดยภาวะควรแกการเกิด      แตจากน้ันจะต้ังอยูนาน      ต้ังม่ันคือข้ึนสู 
สันดานต้ังอยู. 
         บทวา คนฺถ  ความวา  พระพุทธเจา  คือพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรง 
ลอยบาปได   ทรงบรรเทาโทษอันเปนพิษคือกิเลส    อันเปนตัวรอยรัดใน 
สันดานของเรา     มีอภิชฌากายคันถะเปนตน      ดวยอานุภาพแหงเทศนา 
ของพระองค    คือทรงทําโทษอันเปนพิษคือกิเลสใหสูญหายไป.   จริงอยู  
เมื่อละกิเลสเครื่องรอยรัดไดเด็ดขาดแลว         กิเลสท่ีชื่อวายังไมไดละยอม 
ไมมีแล. 
                        จบอรรถกถาเตลุกานิเถรคาถาที่  ๓  
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                             ๔.  รฏัฐปาลเถรคาถา  
                                   วาดวยคนโงติดใจในโครงสรางของรางกาย         
           [๓๘๘]   เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร   มกีายเปน 
              แผล   อันกระดูก   ๓๐๐  ทอนยกขึ้นแลว   กระสบักระสาย 
        คนพาลพากันดําริหวังมาก  อันไมมีความยั่งยืนต้ังมั่น  เชญิ 
        ดูรูปอันปจจัยกระทําใหจิตรดวยแกวมณีและกณุฑล  หุม 
        ดวยหนงัมีรางกระดูกอยูภายใน  งามพรอมไปดวยผาตางๆ 
              มีเทาท้ังสองอันฉาบทาดวยครั่งสด     มหีนาอันไลดวยฝุน 
        สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได      แตไมสามารถทําให 
              ผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง     ผมทั้งหลายอันบุคคลตบแตง 
         เปนลอนคลายกระดานหมากรุก  นัยนตาทั้งสองอันหยอด 
                ดวยยาตา      สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได     แตไม 
               สามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง  กายอันเปอยเนา 
         อันบุคคลตบแตงแลว     เหมือนกลองยาตาใหม ๆ    วิจติร 
               ดวยลวดลายตางๆ  สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แต 
         ไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง. 
                          นายพรานเน้ือดักบวงไว  แตเน้ือไมติดบวง   เมื่อ 
               นายพรานเน้ือคร่ําครวญอยู      พวกเน้ือพากันนากินเหย่ือ 
         แลวหนีไป    บวงของนายพรานขาดไปแลว     เน้ือไมติด 
                บวง   เมื่อนายพรานเนื้อเศราโศกอยู    พวกเน้ือพากันมา 
         กินเหย่ือแลวหนีไป.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 55 

                  เราเห็นหมูมนุษยที่มีทรพัยในโลกนี้     ไดทรัพยแลว 
        ไมใหทานเพราะความลุมหลง  ไดทรัพยแลวทําการสั่งสม 
        ไว  และปรารถนาอยากไดยิ่งขึ้นไป   พระราชากดขี่ชวง 
        ชิงเอาแผนดิน      ครอบครองแผนดินอันมีสาครเปนที่สุด 
        ตลอดฝงสมุทรขางน้ีแลว    ไมรูจักอิ่ม    ยังปรารถนาจัก 
        ครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป.  พระราชาก็ดีมนุษย 
        เหลาอืน่เปนอันมากก็ดี   ผูยังไมปราศจากตัณหา  ยอมเขา 
        ถึงความตาย     ยังไมเต็มความประสงค    ก็พากันละทิ้ง 
        รางกายไป     ความอิ่มดวยกามท้ังหลายยอมไมมใีนโลก 
        เลย  หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้นและ 
         รําพันวา  ทําอยางไรหนอ   พวกญาติของเราจึงจะไมตาย 
        ครั้นพวกญาติตายแลว      ก็เอาผาหอนําไปเผาเสียท่ีเชิง 
         ตะกอน   ผูที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว   เผาดวยไฟ 
        ละโภคะท้ังหลาย   มีแตผาผืนเดียวติดตัวไป   เมื่อบุคคล 
         จะตาย        ยอมไมมีญาติหรือมติรสหายชวยตานทานได 
        พวกท่ีรบัมรดกกม็าขนเอาทรัพยของผูตายน้ันไป     สวน 
         สัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม        เมื่อตายไมมีทรัพย 
        สมบัติอะไร ๆ   คือ พวกบุตร  ภรรยา  ทรัพย   แวนแควน 
          สิ่งใด ๆ  จะติดตามไปไดเลย     บุคคลจะไดอายุยืนเพราะ 
        ทรัพยกห็าไม   จะละความแกรูปแมเพราะทรพัยก็หาไม. 
                          นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั้นแล  วาเปนของนอย  
            ไมยั่งยืน    มีความแปรปรวนเปนธรรมดา   ทั้งคนมั่งมีและ  
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         คนยากจน     ยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน     ทั้งคนพาล   
        และคนฉลาดก็ถูกตองผัสสะเหมือนกันทั้งน้ัน  แตคนพาล 
         ถูกอารมณที่ไมพอใจเบียดเบียน   ยอมอยูเปนทุกขเพราะ 
         ความเปนพาล   สวนนักปราชญอันผัสสะถูกตองแลว  ยอม  
        ไมหว่ันไหว    เพราะฉะน้ันแล    ปญญาจึงจัดวาประเสริฐ 
         กวาทรพัย    เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนิพพาน    แต 
         คนพาลไมปรารถนาจะบรรลุ   พากันทํากรรมชั่วตางๆ  อยู 
        ในภพนอยภพใหญเพราะความหลง  ผูใดทํากรรมชั่วแลว 
         ผูนั้น    จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยู    ในวัฏสงสารร่ําไป 
        บุคคลผูมีปญญานอย    เมื่อมาเชือ่ตอการทําของบุคคลผูที่ 
        ทําความช่ัวน้ัน  ก็จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยูร่ําไปเหมือน 
         กัน     โจรผูมีธรรมอันชั่วชา    ถูกเขาจับไดพรอมทั้งของ 
        กลางยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตน   ฉันใด   หมูสัตว 
         ผูมีธรรมอันชั่วชา     ละไปแลวยอมเดือดรอนไปปรโลก 
        เพราะกรรมของตน   ฉันนั้น. 
                   กามท้ังหลายงามวิจิตร     มีรสอรอย    นารื่นรมยใจ 
        ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ     ดูกอนมหาบพิตร    เพราะ 
        อาตมภาพไดเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย      จึงออกบวช 
        สัตวทั้งหลายท้ังหนุมท้ังแก  ยอมตกไปเพราะรางกายแตก 
        เหมือนผลไมหลนฉะน้ัน. 
                   ดูกอนมหาบพิตร  อาตมภาพเห็นความไมเท่ียงแมขอ  
        นี้จึงออกบวช    ความเปนสมณะอันไมผิดน้ันแลประเสริฐ  
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                อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา    เขาถึงการปฏิบัติชอบใน 
                ศาสนาของพระชินเจา     บรรพชาของอาตมภาพไมมีโทษ 
                อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ    อาตมภาพเห็นกาม 
                ทั้งหลายโดยเปนของอันไฟติดท่ัวแลว   เห็นทองท้ังหลาย 
                 โดยเปนศาสตรา  เห็นทุกขจําเดิมแตกาวลงในครรภ  เห็น 
                ภยัใหญในนรก   จึงออกบวช  อาตมภาพเห็นโทษอยางน้ี 
                 แลว    ไดความสังเวชในกาลน้ัน    ในกาลน้ันอาตมภาพ 
                 เปนผูถูกลูกศร    คือราคะเปนตนแทงแลว    บัดน้ีบรรลุถึง 
                ความสิ้นอาสวะแลว       พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคย 
                 แลว    คําส่ังสอนของพระพุทธเจาอาตมภาพทําสําเร็จแลว 
                อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว   ถอนตัณหาเครื่อง 
                นําไปสูภพขึ้นแลว    บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวช 
                 เปนบรรพชิตตองการน้ันแลว    บรรลถึุงความส้ินสังโยชน 
                  ทั้งปวงแลว. 
                            จบรัฏฐปาลเถรคาถา 
 
                           อรรถกถารัฏฐปาลเถรคาถาท่ี  ๔ 
         คาถาของ  ทานพระรัฏฐปาลเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปสฺส  จิตฺตกต 
พิมฺพ   ดังน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         ไดยินวา   กอนท่ีพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระจะเสด็จอุบัติ   พระ- 
เถระบังเกิดในตระกูลคฤหบดีมหาศาล  ในนครหังสวดี   เติบโตแลว   เมื่อ 
บิดาลวงลับไป    ก็ครอบครองบานเรือน    ไดเห็นทรัพยที่ตกทอดมาตาม  
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วงศตระกูลนับประมาณไมได   ซึ่งเจาหนาท่ีรักษาคลังรัตนะแสดงใหดู   จึง 
คิดวา   บรรพชนมีบิดา  ปู    และปูทวดเปนตนของเรา   ไมสามารถพาเอา 
กองทรัพยมีประมาณเทานี้ไปกับคน     แตเราควรจะพาเอาไป    จึงไดให 
มหาทานแกคนเดินทางและคนกําพราเปนตน. 
         ทานไดอุปฏฐากดาบสรูปหน่ึงผูไดอภิญญา    อันดาบสน้ันชักนําใน 
ความเปนใหญในเทวโลก    จึงไดบําเพ็ญบุญมากหลายจนตลอดอายุ    จุติ 
จากอัตภาพน้ันบังเกิดในเทวโลกเสวยทิพยสมบัติ    ดํารงอยูในเทวโลกน้ัน 
ตลอดกาลกําหนดของอายุ    จุติจากเทวโลกนั้น    บังเกิดเปนบุตรคนเดียว 
ของตระกูลที่สามารถรวบรวมรัฐซึ่งตางแบงแยกกันในมนุษยโลกไว. 
         ก็สมัยน้ัน พระผูมีพระภาคเจาปทุมตตระ   เสด็จอุบัติข้ึนโนโลก  ทรง 
ประกาศพระธรรมจักรอันบวร    ยังเวไนยสัตวใหลุถึงภูมิอันเกษม    กลาว 
คือมหานครนิพพาน.  ลําดับนั้น  กลุบตุรนั้นรูเดียงสาโดยลําดับ  วันหน่ึง 
ไปวิหารกับพวกอุบาสก      เห็นพระศาสดากําลังทรงแสดงธรรม     มีจิต 
เลื่อมใส  จึงนั่งลง  ณ  ทายบริษัท. 
         ก็สมัยน้ันแล      พระศาสดาทรงตั้งภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงผูเลิศ 
กวาภิกษุผูบวชดวยศรัทธา    เขาเห็นดังน้ันมีจิตเลื่อมใส    จึงต้ังจิตไวเพ่ือ 
ตองการตําแหนงน้ัน   แลวบําเพ็ญมหาทานแดพระผูมีพระภาคเจา.    ผูอัน 
ภิกษุ  ๑๐๐,๐๐๐  รูปหอมลอม    ดวยสักการะใหญตลอด  ๗  วัน   แลวได 
กระทําความปรารถนาไว. 
         พระศาสดาทรงเห็นวาความปรารถนานั้นสําเร็จโดยไมมีอันตราย  จึง 
ทรงพยากรณวา   ในอนาคตกาล   กลุบุตรผูนี้จักเปนผูเลิศกวาภิกษุผูบวช 
ดวยศรัทธา  ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  พระนามวาโคดม.  เขา  
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ถวายบังคมพระศาสดาและไหวภิกษุสงฆแลวลุกจากอาสนะหลีกไป.     เขา  
ทําบุญมากหลายในอัตภาพน้ันตลอดชั่วอายุ       จุติจากอัตภาพนั้นแลวทอง 
เที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ในกัปที่  ๙๒  แตภัทรกัปนี้  ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  ผุสสะ   เมื่อราชบุตร ๓ พระองค   ผู 
เปนพระภาดาตางพระชนนีกันกับพระศาสดา   ทรงอุปฏฐากพระศาสดาอยู 
ไดกระทํากิจแหงบุญกิริยาของราชบุตรเหลาน้ัน. 
         เขาสั่งสมกุศลนั้นๆ  เปนอันมากในภพนั้นๆ  อยางนี้     ทองเท่ียวอยู 
แตเฉพาะสุคติเทาน้ัน      ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในเรือนของรัฐปาล 
เศรษฐี  ในถลุลโกฏฐิกนคิม  ในกุรรุัฐ,   เพราะเกิดในตระกูลทีส่ามารถรวบ 
รวมรัฐที่แตกแยกออกของทานรัฐปาลเศรษฐีนั้น     จึงไดมีนามตามตระกูล 
วงศวา  รัฐปาละ.   รัฐปาละนั้นเจริญดวยบริวารเปนอันมาก   ถึงความเปน 
หนุมโดยลําดับ    บิดามารดาจึงหาภรรยาที่สมควรให   และใหดํารงอยูใน 
ยศใหญ   เสวยเฉพาะสมบิติดุจสมบัติทิพย. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาเสด็จจาริกไปยังชนบทในแควนกุรุรัฐ 
เสด็จถึงถุลลโกฏฐิกนิคมโดยลําดับ. รฐัปาลกุลบุตรไดสดับดังน้ัน  จึงเขาไป 
เฝาพระศาสดา     ฟงธรรมในสํานักของพระศาสดาแลวไดศรัทธาประสงค 
จะบวช  ไดทําการอดอาหาร ๗  วัน   ใหบิดามารดาอนุญาตอยางแสนยาก 
ลําบาก    แลวเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอบรรพชา    ไดบวชในสํานักของ 
พระเถระรูปหน่ึง   โดยอาณัติ  (คําส่ัง) ของพระศาสดา   กระทํากรรมโดย 
โยนิโสมนสิการ    เจริญวิปสสนา    บรรลุพระอรหัตแลว.    ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/ขอ  ๒๐.     
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                      เราไดถวายชางตัวประเสริฐมีงางอนงามควรเปนราช- 
         พาหนะ    ทั้งลูกชางอันงาม    มเีครื่องทัตถาลังการ    กั้น 
        ฉัตรขาว      แตพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
         เชษฐบรุุษของโลก  ผูคงท่ี   เราซือ้สถานท่ีทั้งหมดน้ันแลว 
        ไดใหสรางอารามถวายแกสงฆ      ไดใหสรางปราสาทไว  
        ภายในวิหารน้ัน  ๕๔,๐๐๐  หลัง  ไดทําทานดุจหวงนํ้าใหญ 
        มอบถวายแดพระพุทธเจา.  พระสยัมภูมหาวีรเจา   ผูเปน 
         อัครบคุคล    ทรงอนุโมทนา    ทรงยังชนท้ังหมดใหราเริง 
        ทรงแสดงอมตบท.    พระพุทธเจาผูเปนนายก    พระนาม 
          วาปทุมุตตระ  ทรงกระทําผลบุญท่ีเราทําแลวน้ันใหแจงชัด 
        แลว   ประทับนั่ง  ณ  ทามกลางภกิษุสงฆ  ไดตรัสพระคาถา 
         เหลาน้ีวา   ผูนี้ไดใหสรางปราสาท  ๕๔,๐๐๐  หลัง  เราจัก 
        แสดงวิบากของคนผูนี้          ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว 
         กูฏาคารหมื่นแปดพันหลังจักมีแกผูนี้     และกูฏาคารเหลา 
        นั้นสําเร็จดวยทองลวน   เกิดในวมิานอันอุดม   ผูนี้จักเปน 
        จอมเทวดาเสวยเทวรัชสมบัติ  ๕๐  ครั้ง   และจักเปนพระ- 
         เจาจักรพรรดิ  ๕๘  ครั้ง.   ในกปัท่ีแสน   พระศาสดาพระ- 
        นามวา  โคดม  โดยพระโคตร    ซึ่งสมภพในวงศพระเจา 
         โอกกากราช  จักเสด็จอุบัติในโลก   ผูนี้อันกุศลมูลกระตุน  
        เตือนแลว    จักจุติจากเทวโลก    ไปบังเกิดในสกุลท่ีเจริญ 
        มีโภคสมบัติมาก   ภายหลังอันกุศลมูลกระตุนเตือน    จัก 
          บวช   จักไดเปนสาวกของพระศาสดา   โดยมีชื่อวารัฐปาละ  
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                เขามีใจต้ังมั่นในความเพียร   เปนผูสงบระงับ   ไมมอีุปธิ-   
                 กิเลส  จักกําหนดรูอาสวะท้ังปวง  แลวไมมีอาสวะ  นิพพาน 
               ดังน้ี. 
                            เราจึงลกุขึ้นแลวสละโภคทรัพยออกบวช  ความรักใน 
                 โภคสมบัติอันเปรียบดวยกอนเขฬะ   ไมมีแกเรา   เราม ี
                  ความเพียรอันนําไปซ่ึงธุระ  เปนเครื่องนําเอาธรรมอันเปน 
                แดนเกษมจากโยคะมา       เราทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด 
        ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจา  คุณวิเศษเหลาน้ี  คือ 
               ปฏสิัมภิทา  ๔  วิโมกข  ๘  และอภิญญา  ๖   เราไดทําให 
                 แจงแลว   พระพุทธศาสนาเราทําเสร็จแลว. 
         ก็ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว  ทลูขออนุญาตพระศาสดา  ไปยังถุลล- 
โกฏฐิกนิคม   เพ่ือเยี่ยมบิดามารดา   ไดเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกใน 
นิคมน้ัน      ไดขนมกุมมาสบูดที่นิเวศนของบิดา      ฉันขนมกุมมาสน้ัน 
ประดุจฉันสิ่งท่ีเปนอมฤต    อันบิดานิมนต   จึงรบันิมนตเพ่ือจะฉันในวัน 
รุงข้ึน  ในวนัที่ ๒ จึงฉันบิณฑบาตในนิเวศนของบิดา   เมื่อหญงิในเรือน 
ตกแตงประดับประดาแลว   เขาไปหากลาวคํามีอาทิวา  พระลูกเจา  นางฟา 
เหลาน้ันเปนเชนไร    อันเปนเหตุใหทานประพฤติพรหมจรรย    ดังน้ีแลว 
เริ่มกระทําการประเลาประโลม      จึงไดเปลี่ยนกลับความประสงคของเธอ 
เสีย   เมื่อจะแสดงธรรมอันปฏิสังยุตดวยความไมเที่ยงเปนตน    จึงไดกลาว 
คาถาเหลาน้ี   ความวา 
                              เชิญดูอัตกาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร   มีกายเปน 
                แผล  อันกระดูก  ๓๐๐  ทอนยกขึ้นแลว   กระสบักระสาย  
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        คนพาลดําริหวังกันทาก  ไมมีความยั่งยืนต้ังมั่ง.  เชิญดู   
        รูปอันปจจัยกระทําใหวิจิตร  ดวยแกวมณีและกุณฑล 
        หุมดวยหนัง  มีรางกระดูกอยูภายใน  งามพรอมไปดวย 
        ผูตาง ๆ.  มีเทาท้ังสองฉาบทาดวยครั่งสด  มหีนาอันไล 
        ทาดวยฝุน  สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได  แตไม 
        สามารถทําผูแสวงหาฝงโนนใหลุมหลง  ผมท้ังหลายอัน 
        บุคคลตกแตงเปนลอนคลายกระดานหมากรุก นัยนตาทั้ง 
        สองหยอดดวยยาตา   สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได 
        แตไมสามารถทําผูแสวงฝงโนนใหลุมหลง.  กายอันเปอย 
        เนาอันบุคคลตกแตงแลว  เหมือนกลองยกตาใหม วิจิตร 
        ดวยลวดลายตางๆ  สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได  แต 
        ไมสามารถทําผูแสวงหาฝงโนนใหลุมหลง. 
                นายพรานเน้ือดักบวงไว แตเน้ือไมติดบวง  เมื่อ 
        นายพรานเน้ือคร่ําครวญอยู  พวกเนื้อพากันมากินเหย่ือ 
        แลวหนีไป  บวงของนายพรานขาดแลว  เนื้อไมติดบวง 
        เมื่อนายพรานเน้ือเศราโศกอยู  พวกเน้ือพากันกินเหย่ือ 
        แลวหนีไป. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  จิตฺตกต  แปลวา  กระทําใหวิจิตร 
ชื่อวา  กระทาํใหวิจิตรงดงาม,  อธิบายวา  กระทําใหวิจิตรงดงามดวยผา 
อาภรณ  และระเบียบดอกไมเปนตน. 
         บท  พิมฺพ  ไดแก   อัตภาพที่ประดับดวยอวัยวะนอยใหญมี 
อวัยวะยาวเปนตน  ในที่ทีค่วรเปนอวัยวะยาวเปนตน  
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         บทวา  อรุกาย  ไดแก  มีของไมสะอาดไหลออกทางปากแผลท้ัง ๙   
และขุมขน   และกายอันเปนแผลทั่วไป  หรือกลุมแหงแผลทั้งหลาย. 
         บทวา สมุสฺสิต  ไดแก  อันกระดูก  ๓๐๐  ทอนยกข้ึนแลว. 
         บทวา  อาตุร  ไดแก  ปวยไขเปนนิตย  เพราะเปนกายท่ีตอง 
บริหารดวยการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเปนตน  ตลอดกาลท้ังปวง. 
         บทวา  พหุสงฺกปฺป  ไดแก  อันพาลชนยกข้ึนไมเปนของจริงแลว 
ดําริตริเอาโดยมาก. 
         บทวา  ยฺสส  นตูถิ  ธุวิ   ิติ  ความวา  ความยั่งยืน  คือสภาพ 
ต้ังม่ัน  ยอมไมมีแกกายใด  คือมีแตการแตกทําลาย เรี่ยราย  กระจัดกระจาย 
ไปเปนธรรมดาโดยสวยเดียวเทาน้ัน. 
         ดวยบท ต  ปสฺส  พระเถระกลาวหมายถึงชนผูอยูในที่ใกล 
หรือกลาวหมายเอาตนเอง. 
         บทวา รูป  ไดแก  รางกาย  จริงอยูแมรางกายก็เรียกวารูป  ใน 
ประโยคมีอาทิวา  อากาศอาศัยกระดูก  อาศัยเอ็น  อาศัยเน้ือ  และอาศัย 
หนังหุมหอแลว  ยอมหมายถึงการนับวา  รูป. 
         บทวา มณินา  กุณฑฺเลน  จ  ความวา  กระทําใหวิจิตรงดงาม 
ดวยแกวมณีและกุณฑล  ที่จัดเปนเครื่องอาภรณสวมศีรษะเปนตน. 
         บทวา  อฏ ึ  ตเจน  โอนทฺธ  มีวาจาประกอบความวา  ทานจง 
ดูกระดูกอันเกินกวา  ๓๐๐  ประเภทซึ่งหนังสดหุมไว.  ดวย จ  ศัพทในบท 
วา  กุณฑเลน  จ  สงเคราะหเอาอาภรณและเครื่องประดับอยางอ่ืนเขา 
ดวย. 
         บทวา  สห  วตฺเถหิ  โสภติ  ความวา  รูปนี้นั้นแมเขาทําให  
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งดงามดวยแกวมณี  ที่เขาปกปดดวยผาตาง ๆ เทาน้ัน  จึงงดงาม  ที่ไม   
ปกปดยอมไมงดงาม,  ก็อาจารยเหลาใด  กลาววา  อฏ ิตเจน  อาจารย 
เหลาน้ันอธิบายวา  รางกายที่มีหนังหอยอมงาม  เพราะหุมดวย 
หนังที่มีประโยชน. 
         บทวา  อลตฺตกกตา  แปลวา  ทําการยอมดวยครั่งสด  คือยอมดวย 
ครั่ง. 
         บทวา  ปาทา  แปลวา  เทา. 
         บทวา  มุข  จุณฺณกมกฺขิต  ความวา  มีหนาพอกดวยผง,  คําน้ี 
ทานกลาวหมายเอาขอท่ีชนผูชอบการตกแตง  ขจัดตอมบทใบหนาเปนตน 
ดวยเมล็ดพันธุผักกาดสุก  แลวเอาดินเค็มมาถูเอาเลือดเสียออกแลวลูบไล 
ฝุนที่ใบหนา. 
         บทวา  อล  ความวา  สามารถทําคนพาลคือปุถุชนผูบอด  ไมใช 
ผูแสวงหาฝง  คือผูยังยินดีในวัฏฏะ  ใหหลง  คือใหลุมหลง  ไดแกสามารถ 
ทําจิตของคนพาลน้ันใหลุมหลง  แตไมอาจ  คือไมสามารถทําบุคคลผู 
แสวงหาฝง  คือผูยินดีในวิวัฏฏะ  ใหหลง. 
         บทวา  อฏปทกตา   ความวา   การแตงผมท่ีเขาทํา  คือแตงโดย 
อาการคลายกระดานสกา  คือท่ีเขาแตงโดยกําหนดเอาผมดานหนาปด 
หนาผาก  ชื่อวา  อัฏฐปทะ  ซึ่งทานเรียกวา  อลกะ  ก็ม.ี 
         บท  เนตฺตา  อฺชนมกฺขิตา  ความวา  แมนัยนตาทั้งสองขาง 
ก็หยอดยาตา โดยประการท่ีเงายาหยอดปรากฏในภายในตาและขอบตาทั้ง 
สองขาง. 
         บทวา  อฺชนีว  นวา  จิตฺตา  ปูติกาโย  อลงฺกโต  ความวา  
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กลองยาตา  คือกลองยาหยอดตาใหม ๆ  วิจิตรดวยมาลากรรม  คือทําเปน   
ลวดลายดอกไมและสลักเปนฟนมังกรเปนตน  ภายนอกเกลี้ยงเกลาข้ึนเงา 
นาดู  แตภายในไมนาดู  ฉันใด.  กายของหญิงเหลาน้ันก็ฉันนั้นเหมือน 
กัน  ตกแตงดวยการอาบน้ํา  หยอดยาตา  ผาและเครื่องอลังการท้ัง 
หลาย  ภายนอกสดใส  แตภายในเสีย  เต็มดวยของไมสะอาดนานประการ 
ต้ังอยู. 
         บทวา  โอทหิ  แปลวา  ดักบวง. 
         บทวา  มิคโว  แปลวา  นายพรานเนื้อ. 
         บทวา  ปาส  ไดแก  บวงมีคัน (ดาม) 
         บทวา  นาสทา  แปลวา  ไมติด.  บท  วาคุร  แปลวา บวง. 
         บทวา  นิวาป ไดแก  อาหารมีหญาเปนตน  ที่เขาใสไวเพ่ือให 
พวกเน้ือกิน.  พระเถระยกอุปมานี้เพ่ือใหเขาใจแจมแจง. 
         ก็ในขอน้ี  มีอธิบายดังน้ี :-  เมื่อพรานเนื้อดักบวงมีดามเพ่ือตอง- 
การฆาพวกเน้ือ  เอาเหย่ือโปรยที่บสงน้ันแลวแอบซุมอยู  เนื้อตัวหน่ึงใน 
ปาน้ันฉลาดสมบูรณดวยเชาวนและความพยายาม  ไมกระทบบวงเลย   เค้ียว 
กินเหย่ือตามสบาย  เมื่อนายพรานเนื้อรูวา  เนื้อมันลวง  จึงรอนข้ึน  ก็ไป 
เสียฉันใด  เนื้อตัวอ่ืนมีกําลัง  ฉลาด  สมบูรณ  เชาวน  ไปในทีน่ั้น 
เค้ียวกินเหยื่อ  ทําบวงในท่ีนั้น ๆ ใหขาด  เมื่อนายพรานเนื้อรูวา  เนื้อ 
มันฉลาด  ทาํบวงขาด  เศราโศกอยู  กไ็ปเสียฉันใด  แมเราทั้งหลายก็ฉัน 
นั้น  เมื่อกอนในคราวเปนปุถุนชน  บริโภคโภคะที่บิดามารดามอบให  เพ่ือ 
ใหติดของอยู  ไมติดของในโภคะน้ัน ๆ  ออกไปเสีย  ก็บัดนี ้ เราท้ังหลาย 
ตัดกิเลสไดสิ้นเชิงแลว  เปนผูไมบวง  บริโภคโภชนะที่บิดามารดา  
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เหลาน้ันให  เมื่อทานท้ังสองเศราโศกอยูนั่นแล  กไ็ปเสีย.   
         พระเถระแสดงบิดามารดากระทําใหเปนเสมือนพรานเนื้อ  กระทํา 
เงินทอง  และเรือนหญิงใหเปนดุจบวง  กระทําโภคะที่ตนใชสอยในกาล 
กอน  และโภชนะท่ีตนบริโภคในกาลน้ี  ใหเปนดุจเหย่ือคือหญา  และ 
กระทําใหเปนดุจเนื้อใหญ.  ทานกลาวคาถาน้ีแลวเหาะข้ึนสูเวหาสไป  นั่ง 
อยูที่แผนศิลาอันเปนมงคลของพระเจาโกรพยะ  ในมิคาชินอุทยาน. 
         ไดยินวาโยมบิดาของพระเถระใหใสดาลท่ีซุมประตูทั้ง ๗  แหง  แลว 
สั่งคนปล้ําไววา  อยาใหออกไป  จงดึงผากาสายะออกใหนุงผาขาว  เพราะ- 
ฉะน้ัน  พระเถราจึงไปทางอากาศ. ลําดับนั้น  พรเจาโกพยะ  ทรง 
สดับวา  พระเถระนั่งอยูที่นั้น  จึงเสด็จเขาไปหา  ทรงทําสัมโมทนียคาถาอัน 
เปนเครื่องระลึกถึงกันใหผานไปแลว  จึงตรัสถามวา  ทานรัฐปาละผูเจริญ 
บุคคลผูจะบวชในโลกน้ี  เปนผูประสบความเส่ือมเพราะเปนโรค  หรือ 
ความเสื่อมเพราะชรา  โภคะ  และญาติ  จึงออกบวช  สวนตัวทาน 
ไมประสบความเส่ือมอะไร ๆ  เลย  เพราะเหตุไร  จึงออกบวช. 
         ลําดับนั้น  พรเถระจึงกลาวถึงตนผูมีภาวะอันวิเวกตอธัมมุทเทส ๔ 
ประการนี้แดพระราชาวา  โลกอันชรานําเขาไป  ไมยั่งยืน,  โลกไมมีผู 
ตานทาน  ไมเปนใหญเฉพาะตน,  โลกไมเปนของตน  จําตองละสิ่งท้ัง 
ปวงไป,  โลกพรองอยูเปนนิตย  ไมรูจักอ่ิมเปนทาสตัณหาดังน้ี  เมื่อจะ 
กลาวการรอยกรองตามลําดับแหงเทศนาน้ัน จึงไดกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                  เราเห็นหมูมนุษยที่มีทรพัยในโลกนี้  ไดทรัพยแลว 
        ไมใหทาน  เพราความลุมหลง  ไดทรัพยแลวทําการสั่ง 
        สมไว  และปรารถนาอยากไดยิ่งขึ้นไป  พระราชากดขี่  
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        ชวงชิงเอาแผนดิน  ครอบครองแผนดินอันมีสาครเปน   
        ที่สุด  ตลอดฝงสมุทรขางน้ีแลว  ไมรูจักอิ่ม  ยงัปรารถนา 
        จักครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป  พระราชก็ดี 
        มนุษยเหลาอื่นเปนอันมากก็ดี  ผูยังไมปราศจากตัณหา 
        ยอมเขาถึงความตาย  ยังไมเต็มความประสงคก็พากันละ 
        ทิ้งรางกายไป  ความอิ่มดวยกามท้ังหลายยอมไมมใีนโลก 
        เลย     หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้น 
        และรําพันวา  ทําอยางไรหนอ  พวกญาติของเราจึงจะไม 
        ตาย  ครั้นพวกญาติตายแลว  ก็เอาผาหอนําไปเผาเสียท่ี 
        เชิงตะกอน  ผูที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว  เผาดวย 
        ไฟ  ละโภคะท้ังหลาย  มีแตผาผืนเดียวติดตัว  ไปเมื่อ 
        บุคคลจะตามยอมไมมีญาติหรือมติรสหายชวยตานทานได 
        พวกท่ีรบัมรดกกม็าขนเอาทรัพยของผูตายน้ันไป  สวน 
        สัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม  เมื่อตายไมมทีรัพย 
        สมบัติอะไร ๆ  คือ  พวกบุตร  ภรรยา  ทรัพย  แวนแควน  
        สิ่งใด ๆ  จะติดตามไปไดเลย  บุคคลจะไดอายุยืนเพราะ 
        ทรัพยกห็าไม  จะละความแกไปแมเพราะทรัพยก็หาไม. 
                  นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั่นแล  วาเปนของนอย 
        ไมยั่งยืน  มีความเปรปรวนเปนธรรมดา  ทั้งคนมั่งมีและ 
        คนยากจนยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน  ทั้งคนพาลและ 
        คนฉลาดก็ถูกตองผัสสะเหมือนกันทั้งน้ัน  แตคนพาลถูก 
        อารมณที่ไมชอบใจเบียดเบียน  ยอมอยูเปนทุกขเพราะ 
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        ความเปนพาล  สวนนักปราชญอันผัสสะถูกตอง  ยอม 
        ไมหว่ันไหว  เพราะฉะน้ันแล  ปญญาจึงจัดวาประเสริฐ 
        กวาทรพัย  เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนพิพาน  แต 
        คนพาลไมปรารถนาจะบรรล ุ พากันทํากรรมชั่วตาง ๆ  อยู 
        ในภพนอยภพใหญ  เพราะความหลง.  ผูใดทํากรรมชั่ว 
        แลว  ผูนั้นจะตองเวียนวายตายเกิดอยูในวัฏสงสารร่ําไป 
        บุคคลผูมีปญญานอย  เมื่อมาเชื่อตอการทําของบุคคลผูทํา 
        กรรมชัว่น้ัน  ก็จะตองเวียนวายตายเกิดอยูร่ําไปเหมือน 
        กัน.  โจรผูมีธรรมอนัชั่งชา  ถูกเขาจับไดพรอมของกลาง 
        ยอมเดือดรอนเพราะกรรมของตนอันใด  หมูสัตวผูมีธรรม 
        อันชั่วชา  ละไปแลว  ยอมเดือนรอนในปรโลกเพราะ 
        กรรมของตนฉันนั้น. 
                  กามท้ังหลายงามวิจิตร  มีรสอรอยนารืน่รมยใจ  ยอม 
        ย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ.  ดูกอนมหาบพิตร  เพราะอาตมภาพ 
        ไดเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย  จึงออกบวช  สัตว 
        ทั้งหลายท้ังหนุมท้ังแก  ยอมตกไปเพราะรางหายแตก 
        เหมือนผลไมหลนฉะน้ัน. 
                  ดูกอนมหาบพิตร  อาตมภาพเห็นความไมเท่ียงไม 
        ขอนี้  จงึออกบวช.   ความเปนสมณะอันไมผิดน่ันและประ- 
        เสริฐ  อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา  เขาถึงการปฏิบัติ 
        ชอบในศาสนาของพระชินเจา  บรรพชาของอาตมภาพ 
        ไมมีโทษ  อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ  อาตมภาพ 
        เห็นกามท้ังหลายโดยเปนของอันไฟติดท่ังแลว  เห็นทอง 
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        ทั้งหลายโดยเปนศาสตรา   เห็นทุกขจําเดิมแตกาวลงใน   
        ครรภ  เห็นภัยใหญในนรก  จึงออกบวช  อาตมภาพเห็น 
        โทษอยางน้ีแลว  ไดความสังเวชในกาลน้ัน  ในกาลน้ัน 
        อาตมภาพเปนผูถูกลูกศรคือราคะเปนตนเสียบแทงแลว 
        บัดน้ีบรรลุถึงความส้ินอาสวะแลว  พระศาสดาอันอาตม- 
        ภาพคุนเคยแลว  คําส่ังสอนอขงพระพุทธเจา  อาตมภาพ 
        ทําเสร็จแลว  อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว  ถอน 
        ตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว  บรรลุถึงประโยชนที่ 
        กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการน้ันแลว บรรลุถึง 
        ความสิน้สังโยชนทั้งปวงแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสฺสามิ  โลเก  ความวา  ดูกอน 
มหาบพิตร  อาตมภาพเห็นหมูมนุษยผูมีทรัพยคือสมบูรณดวยทรัพย  ผูมั่งค่ัง 
ในโลกน้ี  กห็มูมนุษยเหลาน้ันไดทรัพยเครื่องปลื้มใจ  คือไดทรัพยแลว 
ดํารงอยูในโภคสมบัติ  ยอมไมใหอะไร ๆ  แกใคร ๆ  ในบรรดาสมณ- 
พราหมณเปนตน.  เพราเหตุไร ?  เพราเขลา  คือเพราะไมมีกัมมัสกตา- 
ปญญา,  เปนผูโลภ  คือถกูโลภะครอบงํา  ยอมปรารถนาคือหวังเฉพาะ 
กาม  คือกามคุณท่ียิ่งข้ึน  คือสูงกวากามท่ีไดรับวา  ก็เราพึงไดโภคะ 
เชนนี้เหมือนอยางนั้น  ดังนี้  และกระทําความพยายามอันเกิดจากความ 
หวังน้ัน. 
         พระเถระเม่ือจะแสดงอุทาหรณแหงการปรารถนากามท่ียิ่ง ๆ ข้ึน  จึง          
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กลาวคําวา  มหาราช  ดังน้ีเปนตน.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปสยฺหปฺปวี  วิเชตฺวา  ความวา  ชนะ 
วิเศษเฉพาะแผนดินที่อยูในอํานาจของตน  โดยพลการ. 
         บทวา  อาวสนฺโต  แปลวา  ปกครองอยู. 
         บทวา  โอร  สมุทฺทสฺส  ความวา  แมไดสวนในแหงสมุทรจน 
หมดสิ้น  ก็ยงัไมอ่ิมดวยการไดนั้น  กป็รารถนาฝงคือทวีปอ่ืนๆ  แหงสมุทร 
ตอไปอีก. 
         บทวา  อวีตตณฺหา  ไดแก  ผูไมปราศจากตัณหา. 
         บทวา  อูนาว  ไดแก  ผูมีมโนรถยังไมบริบูรณเลย. 
         บทวา  กาเมหิ  โลกมฺหิ  น  หตฺถิ  ติตฺติ  ความวา  ชื่อวาความ 
อ่ิมดวยวัตถุกามท้ังหลายในโลกน้ี  ยอมไมมีแกคนผูยังไมปราศจากตัณหา. 
         บทวา  กนฺทนฺติ  น  ความวา  ยอมกระทําความคร่ําครวญระบุถึง 
คุณของเขา  เจาะจงคนท่ีตายไปแลว. 
         บทวา  อโห  วตา  โน  อมราติ  จาหุ  ความวา  ยอมคร่ําครวญ 
วา  ทําอยางไรหนอ  ญาติทั้งหลายของพวกเราจะพึงไมตาย,  ก็ในท่ีนี้  เพ่ือ 
สะดวกในการผูกคาถา  ทานจึงทีฆะ (วต)  เปน วตา. 
         บทวา  โส ฑยฺหติ  สเูลหิ ตุชฺชมาโน  ความวา  สัตวผูตาย 
แลวน้ัน  สัปเหรอเอาหลาวแทงเพ่ือเผางาย.  บทวา  ตาณา  แปลวา  ผู 
กระทําการตานทาน. 
         บทวา  เยนกมฺม  แปลวา  ตามยถากรรม. 
         บทวา ธน ไดแก  วัตถุสิ่งใดส่ิงหน่ึงท่ีบุคคลพึงออกเสียงรอง (วา 
นี้ของเรา). ทานกลาว  ธน ซ้ําอีก  โดยหมายถึงเงินและทอง.  
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         ทานกลาวถึงความไมมีการตอบแทนแหงกามคุณและชรา  ดวยบท   
มีอาทิวา  น  ทีฆายุ  อายุไมยืน  เพื่อจะแสดงซํ้าถึงความทีกามคุณน้ัน 
เปนฝายเดียวกัน  จึงกลาวคําวา อปฺป  หิ = นอยนัก  ดังน้ีเปนตน. 
         บทวา ผุสนฺติ  ความวา  ยอมถูกตอง คือไดรับผัสสะอันไมนา 
ปรารถนา,  ในการถูกตองผัสสะน้ัน  ทานแสดงวา  ความเปนคนม่ังค่ัง 
และขัดสน  ไมใชเหตุ. 
         บทวา  ผสฺส  พาโล  จ  ธีโร  จ  ตเถว  ผุฏโ  ความวา  คนพาล 
ถูกตองผัสสะทั้งท่ีนาปรารถนาและไมนาปรารถนา  ฉันใด  นักปราชญก ็
ยอมถูกตองผัสสะท้ังที่นาปรารถนาและไมนาปรารถนา  ฉันนัน้เหมือนกัน. 
ในขอน้ี    ทัง้คนพาลและบัณฑิต    ไมมีความผิดแผกอะไรกัน,    สวนขอ 
ที่แปลกกันมดีังนี้  ก็คนพาลเปนผูถูกเบียดเบียนอยูเพราะความเปนคนพาล 
อธิบายวา  พาลบุคคลอันทุกขธรรมอะไร ๆ  ถกูตองแลว  เศราโศก  ลําบาก 
คร่ําครวญทุบอก  เปนผูถูกเบียดเบียนอยูเพราะความเปนคนพาล  คือคน 
พาลอันผัสสะถูกตองแลว  หมุนมาหมุนไปทางโนนทางนี้  รอนใจ  หว่ัน 
ไหวอยู  สวนนักปราชญคือบัณฑิตอันทุกขสัมผัสถูกตองแลว  ยอมไมหว่ัน 
ไหว  คือแมมาตรวา  ความหว่ันไหวก็ไมมีแกนักปราชญนั้น. 
         บทวา  ตสฺมา  ความวา  เพราะเหตุที่คนพาลและบัณฑิตมีความ 
เปนไปในโลกธรรมเปนเชนนี้  เพราเหตุนั้นแล  ปญญาอันเปนคุณเครื่อง 
ใหบรรลถุึงท่ีสุดในโลกนี้  จึงประเสริฐกวาทรัพย อธิบายวา  ปญญาอัน 
เปนคุณเครื่องใหบรรลุถึงท่ีสุด  คือพระนิพานอันเปนที่สุดแหงภพ  จึง 
เปนคุณชาตินาสรรเสริญกวาทรัพย. 
         บทวา  อโพฺยสิตตฺตา  ห ิ ไดแก  เพราะไมไดบรรลถุึงความสําเร็จ.  
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         บทวา  ภวาภเวสุ   ไดแก  ในภพนอยภพใหญทั้งหลาย.   
         บทวา  อุเปติ  คพฺภฺจ  ปรฺจ  โลก สสารมาปชฺช  ปรม-ฺ 
ปราย  ความวา  บุคคลใดกระทําบาปท้ังหลาย  ถึงการทองเท่ียวไป ๆ 
มา ๆ  ยอมเขาถึงครรภและโลกหนา  คือยอมไมพนไปจากการนอนอยูใน 
ครรภและการเกิดข้ึนในโลกหนา  คนแมอ่ืนผูไมมีปญญาคืนคนพาล  เชื่อ 
การกระทําของบุคคลผูมีปกติทํากรรมชั่วนั้น  คือปฏิบัติอยูวา  เรามีตน 
ยอมไมพนจากครรภและโลกหนา  โดยประการท่ีตนปฏิบัติแลวเขาถึงอยู 
นั้น. 
         บทวา  โจโร  ยถา  ความวา  โจรผูมีบาปธรรมตัดที่ตอเรือน  ถูก 
คนเฝาจับไดที่ปากชองตอ  ยอมเดือดรอนดวยกรรมของตน  คือดวยกรรม 
คือการตัดที่ตอของตนน้ัน  อันเปนตัวเหตุ  โดยการเฆี่ยนเปนตนดวยแส 
เปนตน  คือถูกพวกราชบุรุษเบียดเบียนและจองจํา  ฉันใด. 
         บทวา  เอว  ปชา ความวา  สัตวโลกนี้ก็ฉันนัน้   กระทําบาป 
ทั้งหลายในโลกน้ี  ละไปแลวยอมเดือดรอนในโลกหนา  คือในนรก 
เปนตนเพราะกรรมนั้น  คือยอมถูกเบียดเบียนดวยกรรมกรณเครื่องจองจํา 
๕  อยางเปนตน. 
         พระเถระประกาศธัมมุทเทส ๔  ประการตามสมควร  ดวยคาถา  ๑๑ 
คาถาน้ีดวยประการอยางนี้  บัดนี ้ เมือ่จะประกาศความท่ีตนเห็นโทษใน 
กามและสงสาร  จึงบวชดวยศรัทธา  และการบรรลุถึงท่ีสุดแหงกิจของ 
บรรพชิต  จึงไดกลาวคํามีอาทิวา  กามา  ห ิ ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กามา  ความวา  ธรรมท้ังหลายมีรูป 
เปนตนอันเปนที่รักของใจ  ชื่อวา  วัตถุกาม  ชนิดของราคะแมทั้งหมด  
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ชื่อวากิเลสกาม.    แตในท่ีนี้ตองเขาใจวา    วัตถุกาม.   เพราะวาวัตถุกาม 
เหลาน้ันชื่อวา   วิจิตร  เพราะมีเปนอเนกประการดวยอํานาจรูปเปนตน. 
         ชื่อวา  อรอย   เพราะมีอาการนาปรารถนาดวยอํานาจความยินดีแหง 
ชาวโลก.  ชือ่วา นารื่นรมยใจ  เพราะทําใจของพวกพาลปุถุชนใหยินดี. 
         บทวา   วิรูปรูเปน  ไดแก   ดวยรูปตางๆ    อธิบายวา   โดยสภาวะ 
หลายอยาง. 
         จริงอยู    กามท้ังหลายวิจิตรดวยรูปเปนตน    คือมีรูปแปลก ๆ โดย 
เปนรูปสีเขียวเปนตน.     กามท้ังหลายแสดงความชอบใจโดยประการน้ันๆ 
ดวยรูปแปลก ๆ นั้นอยางนี้แลว  ยอมย่ํายีจิต  คือไมใหยินดีในการบรรพชา 
เพราะเหตุนั้น  เราเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย   โดยมีความยินดีนอยมีทุกข 
มากเปนตน   เพราะฉะนั้น  คือเพราะการเห็นโทษในกามคุณน้ัน    เราจึง 
บวช. 
         ผลไมทั้งหลาย     ในเวลาสุกและเวลายังไมสุก    ยอมตกไปในท่ีใดที่ 
หน่ึง  โดยความพยายามของคนอ่ืน  หรือโดยหนาท่ีของตน  ฉันใด  สัตว 
ทั้งหลายก็ฉันนั้น      จะเปนคนหนุมและคนแก     ยอมตกไปเหมือนกัน. 
เพราะรางกายแตก 
         บทวา   เอตมฺป     ทสิฺวา  อธิบายวา   เราเห็นแมความไมเที่ยงอยางนี้  
ดวยปญญาจักษุ     ไมใชเห็นเฉพาะโทษ    เพราะมีความยินดีนอยเปนตน 
อยางเดียว. 
         บทวา  อปณฺณก  ความวา  สามัญญะ      คือความเปนสมณะที่ไมผิด 
นั่นแหละประเสริฐ  คือยิ่งกวา. 
         บทวา    สทฺธาย     ไดแก    เชื่อกรรม    ผลของกรรม    ความท่ี  
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พระพุทธเจาตรัสรูดีแลว       ความท่ีพระธรรมเปนธรรมดี       และความ  
ปฏิบัติดีของพระสงฆ. 
         บทวา    อุเปโต    ชนิสาสเน    ไดแก    เขาถึงการปฏิบัติชอบใน 
ศาสนาของพระศาสดา. 
         การบรรพชาของเราไมไรผล  เพราะเราไดบรรลุพระอรหัต.    เพราะ 
เหตุนั้นแล   เราจึงชื่อวาเปนผูไมมีหน้ี    บรโิภคโภชนะ   เพราะบริโภคดวย 
สามีบริโภค   บรโิภคโดยความเปนเจาของดวยอํานาจความหมดกิเลส.  
         บทวา    กาเม   อาทตฺิตโต    ทิสฺวา    ความวา    เห็นวัตถุกามและ 
กิเลสกามท้ังหลาย   โดยภาวะที่ถูกไฟ  ๑๑  กองติดโชนแลว.   
         บทวา   ชาตรูปานิ  สตฺถโต  ไดแก  สุวรรณพิกัตทุกชนิด   อันตาง 
โดยทําเปนรูปพรรณและไมไดทําเปนรูปพรรณ   โดยเปนศาสตรา   เพราะ 
เปนของนําความพินาศมา. 
         บทวา  คพฺภโวกฺกนฺติโต   ทุกฺข  ไดแก  ทุกขอันเกิดจากความเปน 
ไปในสงสารท้ังปวง   จําเดิมแตกาวลงสูครรภ. 
         บทวา   นิรเยสุ   มหพฺภย   มีวาจาประกอบความวา    และเห็นภัย 
ใหญที่จะไดรับในมหานรกท้ัง  ๘  ขุม    พรอมดวยอุสสทนรก  นรกท่ีเปน 
บริวาร   ในท่ีทุกแหง. 
         บทวา   เอตมาทีนว  ตฺวา   ไดแก  รูอาทีนพโทษแหงกามท้ังหลาย 
นี้   มีความท่ีไฟติดทั่วแลวเปนตน   ในสงสาร. 
         บทวา   สเวค   อลภึ    คทา   ความวา   ในเวลาท่ีไดฟงธรรมใน 
สํานักของพระศาสดานั้น   เราไดความสังเวชในภพเปนตน.   
         บทวา    วิทฺโธ    ตทา   สนฺโต   ความวา   ในเวลาท่ีเราเปนคฤหัสถ  
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นั้น   เราเปนผูถูกเสียบแทงดวยลูกศรคือราคะเปนตน    บัดนี ้  ไดถึงความ 
สิ้นอาสวะ   เพราะอาศัยคําสอนของพระศาสดา,   อีกอยางหนึ่ง    เรารูแจง 
แลว    อธิบายวา   รูแจงเฉพาะแลวซ่ึงสัจจะทั้ง  ๔.   คําท่ีเหลอืเขาใจไดงาย 
ทั้งน้ัน  เพราะไดกลาวไวในระหวาง ๆ   เปนตน. 
         พระเถระครั้นแสดงธรรมแกพระเจาโกรพยะอยางนี้แลว        ไปเฝา 
พระศาสดาทีเดียว   และในกาลตอมา   พระศาสดาประทับนั่งในทามกลาง 
อริยสงฆ ทรงสถาปนาพระเถระไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบวช 
ดวยศรัทธา  ฉะน้ีแล. 
                     จบอรรถกถารัฐปาลเถรคาถาที่  ๔  
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                ๕.  มาลุงกยปุตตเถรคาถา  

                              วาดวยผูหางไกลพระนิพพาน 
          [๓๘๙]   เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว        มัวใสใจถึงรูปน้ันวาเปน 
              นมิติท่ีนารัก  สติก็หลงลืม   เมื่อเปนเชนนั้น  ผูนั้นยอมม ี
              จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู    ทั้งยึดมั่นรูปน้ันดวย    เวทนา 
        มิใชนอยซึ่งมีรูปเปนแดนเกิด   ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น 
              อภชิฌาและวิหงิสา ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด- 
        รอน      ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้นผูมัวคํานึงถึงรูปอยู 
              อยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา  เปนผูหางไกล 
        พระนพิพาน. 
                                 เมื่อบุคคลไดฟงเสียงแลว        มัวใสใจถึงเสียงน้ัน 
              วาเปนนิมิตท่ีนารัก   สติก็หลงลืม   เมื่อเปนเชนนั้น  ผูนั้น 
        ยอมมีจติกําหนัดเพลิดเพลินอยู     ทั้งยึดมั่นเสียงน้ันดวย 
              เวทนามิใชนอยซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด   ยอมเจริญมากขึ้น 
        แกผูนั้น   อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น 
              ใหเดือดรอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึง 
        ถึงเสียงอยูอยางน้ัน        พระผูมพีระภาคเจาตรัสผูนั้นวา 
              เปนผูหางไกลพระนิพพาน.                            
                       เมื่อบุคคลไดดมกลิ่นแลว   มัวใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปน 
        นมิิตท่ีนารัก  สติกห็ลงลืม  เมื่อเปนเชนนั้น   ผูนั้นยอมม ี
              จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู   ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้นดวย   เวทนา  
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         มิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด       ยอมเจรญิมากขึ้นแก   
        ผูนั้น     อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นให 
         เดือดรอน  ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึงถึง 
        กลิ่นอยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา   เปนผู 
         หางไกลพระนิพพาน.                                       
                  เมื่อบุคคลใดลิ้มรสแลว  มัวใสใจถึงรสน้ันวาเปนนิมิต 
         ที่นารัก   สติก็หลงลมื   เมื่อเปนเชนนั้น   ผูนั้นยอมมีจิต 
        กําหนัดเพลิดเพลินอยู  ทั้งยึดมั่นรสน้ันดวย  เวทนามิใช 
        นอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด      ยอมเจริญมากขึน้แกผูนั้น 
        อภิชฌาและวิหิงสา  ยอมเบียดเบยีนจิตของผูนั้นใหเดือด 
         รอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึงถึงรสอยู 
        อยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา  เปนผูหางไกล 
        พระนพิพาน. 
                          เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะแลว   มัวใสใจถึงผัสสะนั้นวา 
        เปนนิมติท่ีนารัก   เมื่อเปนเชนนั้น   ผูนั้นยอมมีจิตกําหนดั 
        เพลิดเพลินอยู  ทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นดวย  เวทนามิใชนอย 
        ซึ่งมีผัสสะเปนแดนเกิด        ยอมเจริญมากขึน้แกผูนั้น 
        อภิชฌาและวิหิงสา  ยอมเบียดเบยีนจิตของผูนั้นใหเดือด 
        รอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึงถึงผัสสะ 
        อยูอยางน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา   เปนผูหาง 
        ไกลพระนิพพาน.  
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                        เมื่อบุคคลรูธรรมารมณแลว   มัวใสใจถึงธรรมารมณ   
        (นั้น)  วาเปนนิมิตท่ีนารัก  สติกห็ลงลืม  เมื่อเปนเชนนั้น 
        ผูนั้นยอมมีจิตกําหนดัเพลิดเพลินอยู  ทั้งยึดมัน่ธรรมารมณ 
        นั้นอยู  เวทนามิใชนอยซึ่งมีธรรมารมณเปนแดนเกิด  ยอม 
         เจริญขึน้มากแกผูนัน้  อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียน 
        จิตของผูนั้นใหเดือดรอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น 
         ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
        ตรัสผูนัน้วา  เปนผูหางไกลพระนิพพาน. 
                          สวนผูใดเห็นรูปแลว  เปนผูมีสติเฉพาะหนา   ผูนั้นไม 
         กําหนดัยินดีในรูป    เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู  ทั้งไมยึดมั่นรูปนั้น  กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน  ยอม 
         ไมเปนไปแกพระโยคี       ผูเห็นรูปโดยความเปนของไม 
        เท่ียงเปนตน       หรอืแมกิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวย 
        เวทนาอยู  ยอมสิ้นไป  กอรากขึน้ไมไดฉันใด   ผูนั้นมีสติ 
        ประพฤติอยูฉันนั้น   ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น   ผูไม 
         คํานึงถึงอยางน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสผูนั้นวา   มีใน 
        ท่ีใกลพระนิพพาน.   
                          ผูใดไดฟงเสียงแลว    เปนผูมีสติเฉพาะหนา    ผูนั้น 
          ไมกําหนัดยินดีในเสียง      เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย 
        อารมณ     ทั้งไมยึดมั่นเสียงน้ัน    กิเลสชาติมอีภิชฌา 
        เปนตน   ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง   โดย  
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         ความเปนของไมเท่ียงเปนตน    กิเลสท้ังปวงของพระโยคี 
        ผูเสวยเวทนาอยู     ยอมส้ินไป     กอรากขึ้นไมไดฉันใด 
        ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น   ทุกขยอมไมเปนไป 
        แกผูนั้น     ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน     พระผูมีพระภาคเจา 
          ตรัสผูนั้นวา   มีในท่ีใกลพระนพิพาน. 
                ผูใดไดดมกลิ่นแลว    เปนผูมีสติเฉพาะหนา  ผูนั้นไม 
        กําหนัดยินดีในกลิ่น  เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู      ยอมไมเปนไปแกพรโยคีผูดมกลิ่นโดยความเปน 
         ของไมเท่ียงเปนตน        หรือแมกิเลสท้ังปวงของพระโยคี 
        ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป   กอรากขึ้นไมไดฉันใด  ผูนั้น 
         เปนผูมีสติประพฤติอยูฉันนั้น     ทุกขยอมไมเปนไปแก 
        ผูนั้น   ผูไมคํานึงถึงอยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
        ผูนั้นวา   มีในท่ีใกลพระนิพพาน.  
               ผูใดไดลิ้มรสแลว   เปนผูมสีติเฉพาะหนา  ผูนั้นไม 
          กําหนดัยินดีในรส    เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู  ทั้งไมยึดมั่นรสนั้น  กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน  ยอม 
          ไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส   ความเปนของไมเท่ียง 
        เปนตน      กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอม 
        สิ้นไป   กอรากขึ้นไมไดฉันใด   ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติ 
        อยูก็ฉันน้ัน    ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น    ผูไมคํานึงถึง 
         อยางน้ัน    พระผูมพีระภาคเจาตรัสผูนั้นวา    มีในท่ีใกล 
        พระนพิพาน.  
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                     ผูใดถูกตองผัสสะแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา   ผูนั้นไม   
        กําหนัดยินดีในผัสสะ         เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย 
        อารมณอยู   ทั้งไมยดึมั่นผัสสะนั้น   กิเลสชาติมีอภิชฌา 
        เปนตน   ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะ  โดย 
         ความเปนของไมเท่ียงเปนตน     กิเลสท้ังปวงของพระโยคี 
        ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป   ไมกอรากขึ้นไดฉันใด   ผูนั้น 
        เปนผูมสีติประพฤติอยูก็ฉันนั้น     ทุกขยอมไมเปนไปแก 
        ผูนั้น    ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
        ผูนั้นวา  มีในท่ีรักใกลพระนิพพาน. 
                ผูใดรูแจงธรรมารมณแลว       เปนผูมีสติเฉพาะหนา 
        ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ       เปนผูมีจิตคลาย 
        กําหนัดเสวยอารมณอยู        ทั้งไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น 
        กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน    ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผู 
        รูแจงธรรมารมณ  โดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน  หรือ 
         แมกิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู  ยอมสิ้นไป 
        ไมกอรากขึ้นไดฉันใด       ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูก็ 
        ฉันนั้น   ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น  ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน 
        พระผูมพีระภาคเจาตรัสผูนั้นวา    มีในท่ีใกลพระนิพพาน. 
                                                     จบมาลุงกยปุตตเถรคาถา  
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    อรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาที่  ๕ 
         คาถาของทานพระมาลุงกยปุตตปเถระ   มีคําเริ่มตนวา   รปู  ทิสฺวา 
สติ  มุฏา    ดังน้ี.    เรื่องของทานผูมีอายุนี้ไดกลาวไวแลวในฉักกนิบาต  
ในหนหลังแล,   ก็คาถาเหลาน้ัน   พระเถระผูดํารงอยูในพระอรหัต   ไดกลาว 
แกพวกญาติดวยอํานาจเทศนา. 
         สวนในที่นี้    ในคราวท่ีเปนปุถุชน    เมื่อพระศาสดาผูอันพระเถระ 
ออนวอนวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ดังขาพระองคขอวโรกาส      ขอ 
พระผูมีพระภาคเจาโปรดทรงแสดงธรรมแกขาพระองคโดยยอ       จึงทรง 
แสดงธรรมโดยยอวา    ดกูอนมาลุงกยบุตร      เธอจะสําคัญความขอน้ันเปน 
ไฉน    รูปเหลาน้ันใด   ทีพึ่งรูแจงทางจักษุไมไดแลว    ทั้งไมเคยเห็นแลว 
เธอไมไดเห็นรูปเหลาน้ัน      และเราไมพึงเห็นรูปเหลาน้ันวามีอยู    เธอจะมี 
ความพอใจ  ความใคร   และความรักในรูปนั้นหรือ.    ขอน้ันไมเปนอยาง 
นั้น    พระเจาขา.    เสียงเหลาน้ันใดที่จะพึงรูแจงทางหู  ฯ ล ฯ   กลิ่น   รส 
โผฏฐัพพะท่ีจะพึงรูแจงทางจมูก   ทางลิ้น   และทางกาย  ฯลฯ     ธรรม- 
ทั้งหลายน้ันใดที่จะพึงรูแจงทางใจ    เธอยังไมรูแจงแลว    ทั้งไมเคยรูแจง 
แลว     เธอไมรูแจงธรรมเหลาน้ัน    เราก็ไมพึงรูแจงธรรมเหลาน้ัน วามีอยู 
เธอยอมมีความพอใจ  ความใคร  หรือความรักในธรรมน้ันหรือ.  ขอนั้น 
ไมเปนอยางน้ัน   พระเจาขา.   ดูกอนมาลุงกยบุตร  ก็บรรดาธรรมท้ังหลาย 
ที่เธอไดเห็น   ไดฟง   ไดทราบและไดรูแจง   ในทีน่ี้    จักเปนเพียงแตเห็น 
ในรูปที่ไดเห็น   จักเปนแตเพียงไดฟงในเสียงที่ไดฟง   จักเปนแตเพียงได 
ทราบในอารมณที่ไดทราบ     จักเปนแตเพียงไดรูแจงในธรรมท่ีไดรูแจง. 
ดูกอนมาลุงกยบุตร  เพราะเหตุที่ในบรรดาธรรมท่ีเธอเห็นแลว  ไดฟงแลว  
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ไดทราบแลว     และพึงรูแจง     จักเปนแตเพียงไดเห็นในรูปที่ไดเห็นแลว 
จักเปนแตเพียงไดฟงในเสียงที่ไดฟงแลว        จักเปนแตเพียงไดทราบใน 
อารมณที่ไดทราบแลว  จักเปนแตไดรูแจงในธรรมท่ีไดรูแจงแลว.   ดูกอน 
มาลุงกยบุตร  เพราะเหตุนั้น เธอก็จะไมมีดวยส่ิงนั้น.   ดูกอนมาลุงกยบุตร 
เพราะเหตุที่เธอไมมีดวยส่ิงนั้น.   ดูกอนมาลุงกยบุตร   เพราะเหตุนั้น   เธอ 
ก็จะไมมีในส่ิงน้ัน.    ดูกอนมาลุงกยบุตร    เพราะเหตุที่เธอไมมีในส่ิงน้ัน. 
ดูกอนมาลุงกยบุตร   เพราะเหตุนั้น  เธอก็จะไมมีในโลกนี ้  ไมมีในโลกหนา 
ไมมีในระหวางโลกทั้งสอง,   นี่แหละ    เปนที่สุดแหงทุกข  ดังนี้    เมื่อจะ 
ประกาศความท่ีธรรมน้ันเปนธรรมอันตนเรียนดีแลว       จึงไดกลาวคาถา 
เหลาน้ันวา 
                              เมื่อบคุคลไดเห็นรูปแลว      มัวใสใจถึงรูปน้ันวาเปน 
                นมิิตท่ีนารัก   สติก็หลงลืม   เมื่อเปนเชนนั้น   ผูนั้นยอม 
                  มจีิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู   ทั้งยึดมั่นรูปน้ันดวย.   เวทนา 
                มิใชนอยซึ่งมีรปูเปนแดนเกิด   ยอมเจรญิมากขึ้นแกผูนั้น 
                อภิชฌาและวิหิงสา  ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด- 
                 รอน.   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึงถึงรูปอยู 
                 อยางน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา    เปนผู 
                หางไกลพระนิพพาน.   
                              เมื่อบคุคลไดฟงเสียงแลว      มวัใสรอเสียงน้ันวาเปน 
                นมิิตท่ีนารัก   สติก็หลงลืม  เมื่อเปนเชนนั้น   ผูนั้นยอมม ี
                 จติกําหนัดเพลิดเพลินอยู   ทั้งยึดมั่นเสียงน้ันดวย  เวทนา  
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        มิใชนอย   ซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด  ยอมเจริญมาขึ้นแก   
        ผูนั้น  อภิชฌาและวิหิงสายอมเบยีดเบียนจิตของผูนั้นให 
        เดือดรอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น    ผูมัวคํานึงถึง 
         เสียงอยูอยางน้ัน      พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา 
        เปนผูหางไกลพระนิพพาน. 
               เมือ่บุคคลไดดมกลิ่นแลว   มัวใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปน 
        นมิิตท่ีนารัก    สติกห็ลงลืม   เมือ่เปนเชนนั้น   ผูนั้นยอม 
        มีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู  ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้นดวย  เวทนา 
        มิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด       ยอมเจรญิมากขึ้นแก 
         ผูนั้น       อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น 
        ใหเดือดรอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึง 
        ถึงกลิ่นอยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา 
        เปนผูหางไกลพระนิพพาน. 
                เมือ่บุคคลใดล้ิมรสแลว       มัวใสใจถึงรสน้ันวาเปน 
        นมิิตท่ีนารัก   สติก็หลงลืม   เมือ่เปนเชนนั้น  ผูนั้นยอมม ี
        จิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู    ทั้งยึดมั่นรสนั้นดวย    เวทนา 
        มิใชนอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด   ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น 
        อภิชฌาและวิหิงสา  ยอมเบียดเบยีนจิตของผูนั้นใหเดือด 
        รอน   ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น  ผูมัวคํานึงถึงรสอยู 
        อยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกบุคคลน้ันวา   เปน 
        ผูหางไกลพระนิพพาน.  
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                      เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะ  มัวใสใจถึงผัสสะนั้นวา   เปน 
        นมิิตท่ีนารัก     เมื่อเปนเชนนั้น     ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด 
        เพลิดเพลินอยูทั้งยึดมั่นผัสสะนั้นดวย     เวทนานิใชนอย 
        ซึ่งมีผัสสะเปนแดนเกิด       ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น 
         อภิชฌาและวิหิงสา   ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือด 
        รอน  ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น   ผูมัวคํานึงถึงผัสสะ 
         อยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา  เปนผู 
        หางไกลพระนิพพาน. 
                เมือ่บุคคลรูธรรมารมณแลว    มัวใสใจถึงธรรมารมณ 
         นั้นวาเปนนิมิตท่ีนารัก  สติกห็ลงลืม  เมื่อเปนเชนนั้น  ผูนั้น 
        ยอมมีจติกําหนัดเพลิดเพลินอยู   ทั้งยึดมั่นธรรมารมณนั้น 
         อยู   เวทนามิใชนอยซึ่งมีธรรมารมณเปนแดนเกิด   ยอม 
        เจริญขึน้มากแกผูนัน้  อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียน 
         จิตของผูนั้นใหเดือดรอน    ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น 
        ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
        ตรัสเรียกผูนั้นวา   เปนผูหางไกลพระนิพพาน. 
              สวนผูใดเห็นรูปแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา    ผูนั้นไม 
         กําหนดัยินดีในรูป    เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู  ทั้งไมยึดมั่นรูปนั้น   กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน  ยอม 
         ไมเปนไปแกพระโยคีผูเห็นรูป โดยความเปนของไมเท่ียง 
        เปนตน หรือแมกิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู  
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        ยอมสิ้นไป   กอรากขึ้นไมไดฉันใด   ผูนั้นมีสติประพฤติอยู 
        ก็ฉันนัน้  ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น  ผูไมคํานึงถึงอยาง 
        นั้น     พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา    มีในท่ีใกล 
        พระนพิพาน. 
                  ผูใดไดฟงเสียงแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา   ผูนั้นไม 
        กําหนัดยินดีในเสียง  เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู    ทัง้ไมยึดมั่นเสียงน้ัน    กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน 
         ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง     โดยความเปน 
        ของไมเท่ียงเปนตน       กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวย 
         เวทนาอยูยอมส้ินไป   กอรากขึน้ไมไดฉันใด  ผูนั้นเปนผู 
        มีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น      ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น 
         ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน   พระผูมพีระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้น 
        วา  มใีนที่ใกลพระนิพพาน. 
                          ผูใดไดดมกลิ่นแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา     ผูนั้นไม 
          กําหนดัยินดีในกลิ่น   เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
        อยู    ทัง้ไมยึดมั่นกลิ่นนั้น      กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน 
         ยอมไมเปนไปแกพระโยคี  ผูดมกลิ่นโดยความเปนของไม 
        เท่ียงเปนตน   หรือแมกิเลสชาติทั้งปวงของพระโยคีผูเสวย 
         เวทนาอยูยอมส้ินไป   กอรากขึน้ไมไดฉันใด  ผูนั้นเปนผู 
        มีสติประพฤติอยูก็ฉันนั้น      ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น 
         ผูไมคํานึงถึงอยูอยางน้ัน   พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผู 
        นั้นวา  มีในท่ีใกลพระนิพพาน.  
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                       ผูใดไดลิ้มรสแลว     เปนผูมีสติเฉพาะหนา     ผูนั้น  
        ไมกําหนัดยินดีในรส       เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย 
         อารมณอยู  ทั้งไมยึดมั่นรสนั้น   กิเลสชาติมอีภิชฌาเปนตน 
        ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส   โดยความเปนของไม 
          เท่ียงเปนตน    กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยอารมณอยู 
        ยอมสิ้นไป     กอรากขึ้นไมไดฉันใด    ผูนั้นเปนผูมีสติ 
         ประพฤติอยูก็ฉันนั้น  ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น  ผูไม 
         คํานึงถึงอยางน้ัน         พระผูมีพระภาคตรัสเรียกผูนั้นวา 
         มีในท่ีใกลพระนิพพาน. 
                ผูใดถูกตองผัสสะแลว    เปนผูมีสติเฉพาะหนา  ผูนัน้ 
         ไมกําหนัดยินดีในผัสสะ     เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวย 
        อารมณอยู   ทั้งไมยดึมั่นผัสสะนั้น   กิเลสชาติมีอภิชฌา 
        เปนตน  ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะโดย 
        ความเปนของไมเท่ียงเปนตน   กิเลสท้ังปวงของพระโยคี 
        ผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป   ไมกอรากขึ้นไดฉันใด  ผูนั้น 
        เปนผูมสีติประพฤติอยูก็ฉันนั้น       ทุกขยอมไมเปนไปแก 
         ผูนั้น    ผูไมคํานึงอยางน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาตรัส 
        เรียกผูนั้นวา   มีในท่ีใกลพระนพิพาน. 
                 ผูใดรูแจงธรรมารมณแลว   เปนผูมีสติเฉพาะหนา  ผูนั้น 
         ไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ     เปนผูมีจิตคลายกําหนัด 
        เสวยอารมณอยู   ทั้งไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น  กิเลสชาติ 
        มีอภิชฌาเปนตน      ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูรูแจง  
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        ธรรมารมณโดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน      หรือแม   
             กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป   ไม 
             กอรากขึ้นไดฉันใด   ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยูฉันนั้น 
        ทุกขยอมไมเปนไปแตผูนั้น        ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน 
               พระผูมีพระภาคเจาตรัสเรียกผูนั้นวา      มีในท่ีใกลพระ- 
        นิพพาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  รูป   ทิสฺวา    ไดแก  เขาไปไดเห็นรูป 
ที่พึงรูแจงดวยจักษุ   ทางจักษุทวาร. 
         บทวา  สติ  มุฏา  ปย  นิมิตฺต  มนสิ   กโรโต  ความวา เมื่อบุคคล 
ไมต้ังอยูในรูปนั้นเพียงสักวาเห็นเทานั้น    ใสใจถงึสุภนิมิต     คือกระทําไว 
ในใจโดยไมแยบคาย   ดวยอาการถืออาวางาม  สติยอมหลงลืม.  ก็เม่ือเปน 
เชนนั้น   ผูนั้นเปนผูมีจิตกําหนัดเสวยอารมณอยู   คือเปนผูกําหนัดติดของ 
รูปารมณนั้น  เสวยอารมณเพลิดเพลิน  ยินดียิ่งอยู, ก็บุคคลผูเปนอยางนั้น 
ยอมยึดมั่นรูปารมณนั้นดวย  อธิบายวา  ยึดรูปารมณนั้น  คือยึดมั่นวาเปน 
สุข ๆ   กลืนเอาไวหมด   แลวดํารงอยู. 
         บทวา  ตสฺส   วฑฺฒนฺติ   เวทนา  อเนกา  รูปสมฺภวา   ความวา 
เวทนามิใชนอยตางโดยสุขเวทนาเปนตน    ซึ่งมีรปูเปนแดนเกิด   คือมีรูป 
เปนอารมณ   อันมีการเกิดข้ึนแหงกิเลสเปนตัวเหตุ   ยอมเจริญยิ่งแกบุคคล 
นั้น  คือผูเห็นปานน้ัน. 
         บทวา อภิชฺฌา  วิเหสา จ   จิตฺตมสฺสูปหฺติ  ความวา  จิตของ 
บุคคลน้ัน    ถูกอภิชฌาอันเกิดในปยรปู   ดวยอํานาจความกําหนัด   และ 
วิหิงสาอันมีความเศราโศกเปนลักษณะเกิดข้ึน        เพราะปยรูปนั้นแหละ  
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มีการเปลี่ยนแปลงไปเปนอยางอ่ืน        ดวยอํานาจความชิงชังในรูปอันไม  
นารัก  เบียดเบียนอยู. 
         บทวา  เอวมาจินโต   ทุกขฺ    ความวา  วัฏทุกขยอมเปนไปแกผูมัว 
คํานึงถึงอภิสังขารคือภพนั้นๆ    ดวยอํานาจความยินดีในการเสวยอารมณ. 
ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา  เพราะเวทนาเปนปจจัยจึงเกิด 
ตัณหา ฯลฯ    ความเกิดข้ึนแหงกองทุกขยอมมี    ดังน้ี.    สําหรับบุคคล 
ผูเปนอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจาตรัสวาไกล   คือหางไกลพระนิพพาน 
อธิบายวา  พระนิพพานน้ัน  อันบุคคลนั้นไดยาก. 
         แมในคาถามีอาทิวา   สทฺท   สตฺุวา     ก็พึงทราบเน้ือความโดยนัย 
ดังกลาวแลวน่ันแหละ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ฆคฺวา   แปลวา  สูดดมแลว.     บทวา 
โภตฺวา  แปลวา  ลิ้มแลว .    บทวา  ผุสสฺ  แปลวา ถกูตองแลว. 
         บทวา  ธมฺม   ตฺวา   ไดแก   รูแจงธรรมารมณ. 
         พระเถระครั้นแสดงวัฏฏะของคนผูกําหนัดในอารมณทางทวารท้ัง  ๖ 
อยางนี้แลว    บัดนี ้ เมื่อจะแสดงวิวัฏฏะพระนิพพานของคนผูไมกําหนัดใน 
อารมณนั้น  จึงกลาวคํามีอาทิวา   น   โส   รชฺชติ   รูเปสุ  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    น     โส      รชชฺติ    รูเปสุ   รูป   ทิสฺวา 
ปฏิสฺสโต  ความวา บุคคลใดเห็นรูปแลว  ยึดเอารปูารมณที่มาอยูในคลอง 
ดวยการสืบตอแหงวิญญาณอันเปนไปในจักษุทวาร    ยอมกลับเปนผูไดสติ 
เพราะเปนผูกระทําความรูตัวดวยสัมปชัญญะท้ัง    ๔           บคุคลน้ันยอมไม 
กําหนัด  คือไมทําความกําหนัดใหเกิดในรูปารมณทั้งหลาย    คือเปนผูมีจิต 
คลายกําหนัดรูแจงอยูโดยแท        เมือ่รูแจงตามความเปนจริงในรูปารมณ  
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โดยความเปนสมุทัยเปนตน     ยอมเบื่อหนาย    เมื่อเบ่ือหนาย   เปนผูมีจิต  
คลายกําหนัดรูแจงรูปารมณนั้น   และเวทนาที่เกิดในรูปารมณนั้น   ก็บุคคล 
ผูเปนอยางนั้น      ยอมไมยึดมั่นรูปารมณนั้น     อธิบายวา    ยอมไมยึดติด 
รูปารมณนั้น    เพราะเปนผูมีจิตคลายกําหนัดไดโดยชอบ  คือยอมไมยึดมั่น  
ดวยอํานาจตัณหา   มานะ  และทฏิฐิวา  นั่นของเรา  เราเปนนั่น   นั่นอัตตา 
ของเรา. 
         บทวา ยถาสฺส  ปสฺสโต  รูป  ความวา อภิชฌาเปนตนในรูปารมณ 
นั้น  ยอมไมเปนไปแกพระโยคีนั้นฉันใด   ก็ยอมไมเปนไปแกบุคคลผูเห็น  
รูปโดยความไมเที่ยงเปนตนฉันนั้น. 
         บทวา  เสวโต  จาป   เวทน    ไดแก  แมผูเสวยเวทนาอันปรารภรูป 
นั้นเกิดข้ึน     และธรรมอันสัมปยุตดวยเวทนานั้น    โดยการเสวยอารมณ. 
บทวา  ขียติ     ความวา  กิเลสวัฏทั้งปวงยอมถึงความส้ินไปคือความหมด 
สิ้น. 
         บทวา โนปจิยติ๑  ไดแก  ยอมไมกอ  คือยอมไมถึงความส่ังสมไว. 
         บทวา  เอว  โส  จรตี  สโต  ความวา เปนผูมีสติสัมปชัญญะประพฤติ 
คืออยูดวยการปฏิบัติเพ่ือกําจัดกิเลสอยางนี้.                      
         บทวา  เอว  อปจินโต  ทุกฺข     ไดแก  ผูปราศจากการกอวัฏทุกข 
ทั้งส้ิน     ดวยปญญาอันสัมปยุตดวยมรรคอันเปนเครื่องถึงความปราศจาก 
ความส่ังสม   โดยนัยดังกลาวแลว. 
         บทวา  สนฺติเก   นิพฺพาน  วุจฺจติ  ความวา พระผูมีพระภาณเจาตรัส 
 
๑.  บาลีเปน  อปจิยฺยติ.  
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วา  ใกลสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ   และอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เพราะได 
ทําใหแจงอสังขตธาตุ. 
         แมในบทวา  น  โส  รชชฺติ  สทฺเทสุ  เปนตน    ก็พึงทราบเน้ือความ 
โดยนัยนี้นั่นแล. 
         พระเถระประกาศความท่ีตนเปนผูรองรับพระโอวาทของพระศาสดา 
ดวยคาถาเหลาน้ีอยางนี้แลว     ลกุข้ึนจากอาสนะถวายบังคมพระศาสดาแลว 
ก็ไป  ไมนานนัก  เจริญวิปสสนาก็ไดบรรลุพระอรหัต   ฉะน้ีแล. 
              จบอรรถกถามาลุงกยปุตตเถรคาถาท่ี   ๕  
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                                 ๖.  เสลเถรคาถา 
                         วาดวยคําชมเชยพระผูมีพระภาคเจา 
         [๓๙๐]   พระเสลเถระเมื่อครั้งยังเปนพราหมณไดกลาวชมเชยพระ- 
ผูมีพระภาคเจาดวยคาถา  ๖ คาถา   ความวา                                      
                       ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   พระองคผูทรงมีพระวิริย- 
        ภาพ   มีพระสรีรกายสมบูรณ   มีพระรัศมีงดงามชวนให 
        นาดูยิ่งนัก   พระฉววีรรณก็เปลงปลั่งดังทองคํา  พระ- 
        เขี้ยวแกวท้ังซายขวาก็สุกใส   ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรษุ 
        เหลาใด   ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา       หรือพระบรม- 
        จักรพรรดิ   ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ    ลกัษณะแหง 
               มหาบุรุษเหลาน้ัน   ยอมมีปรากฏในพระกายของพระองค 
        ครบทุกสิ่ง    พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส   พระพักตร 
               ผุดผอง  พระวรกายท้ังสูงท้ังใหญและต้ังตรง   มีพระเดช 
               รุงโรจนอยูในทามกลางแหงหมูพระสมณะ    ปานดังดวง 
        อาทิตยฉะนั้น   พระองคทรงเปนภิกษุที่มีคุณสมบัติงดงาม 
        นาชม  มีพระฉวีวรรณผุดผองงดงามดังทองคํา   พระองค 
        ทรงสมบูรณดวยพระวรรณะและพระลักษณะอันอุดมถึง 
               อยางน้ี  จะมัวเมาเปนสมณะอยูทําไมกัน   พระองคควรจะ 
        เปนพระราชาจักรพรรดิผูประเสริฐ    ทรงปราบปรามไพรี 
               ชนะแลวเสด็จผานพิภพ   เปนบรมเอกราชในสากลชมพู- 
        ทวีป  มสีมุทรสาครส่ีเปนขอบเขต    ขาแตพระโคดม  ขอ 
        เชิญพระองคเสด็จขึ้นผานราชสมบัติ   เปนองคราชาธิราช  
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                จอมมนุษยนกิร    ตามพระราชประเพณีของกษัตราธริาช 
                โดยพระชาติที่ไดเสวยราชย    อันมหีมูเสวกามาตยโดย  
                 เสด็จเถิด. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ดูกอนเสลพราหมณ  เราเปนพระราชาอยูแลว    คือ 
                เปนธรรมราชายอดเยี่ยม   เรายังจักรอันใคร ๆ  ใหเปนไป 
                ไมได    ใหเปนไปโดยธรรม.  
เสลพราหมณไดกราบทูลดวยคาถา ๒  คาถาวา 
                             ขาแตพระโคดม  พระองคทรงปฏิญาณวา  เปนพระ- 
                สมัมาสัมพุทธเจา  เปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม   ทั้งยังได 
                  ตรัสยืนยันวา  จะทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม  ใครหนอ 
                 เปนเสนาบดีของพระองค        เปนสาวกผูประพฤติตาม 
          พระองค  ผูเปนพระศาสดา   ใครจะประกาศธรรมจักรที ่
                พระองคทรงประกาศแลว   ใหเปนไปตามได. 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                           ดูกอนเสลพราหมณ  สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของตถาคต 
                จะประกาศธรรมจักรอันยอดเย่ียมท่ีเราประกาศแลว      ดู 
                  กอนพราหมณ    เรารูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรูยิ่งแลว     เจริญ 
                  ธรรมที่ควรเจริญแลว  ละธรรมที่ควรละแลว  เหตุนั้น   เรา 
                 จงึเปนพระพุทธเจา     ดูกอนพราหมณ   ทานจงนําความ 
                เคลือบแคลงในเราออกเสีย    จงนอมใจเชื่อเถิด   เพราะ  
                  การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเนื่อง ๆ  ที่ปรากฏขึ้นในโลก  
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                เปนการหาไดยาก  ดูกอนพราหมณ  เราเปนพระพุทธเจา 
                เปนหมอผาตัดลูกศรคือกิเลสช้ันเย่ียม    เราเปนดังพรหม 
                ลวงพนการชั่งตวง    เปนผูย่ํายีมารและเสนามาร     ทําผู 
                มิใชมิตรทุกจําพวกไวในอํานาจได   ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ 
                  เบิกบานอยู. 
เสลพราหมณกราบทูลวา 
                              ขาแตพระองคผูเจริญ      ขอเชญิพระองคทรงสดับคํา 
                ของขาพระองคนี้กอน  พระตถาคตผูมีพระจักษุเปนแพทย 
                ผาตัดลูกศร  ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ    ไดตรัสพระวาจา 
                เหมือนราชสีหบันลือสีหนาทในปา     ใครไดเห็นพระองค 
               ผูประเสริฐดังพรหม  ไมมีใครเสมอเหมอืน  ทรงย่ํายีมาร 
                 และเสนามารไดแลว   จะไมพึงเลื่อมใสเลา   แมคนที่เกิด 
                ในเหลากอคนดํา   ก็ยอมเลื่อมใส   ผูใดปรารถนาจะตาม 
                ฉนัมา   ก็เชิญตามมา   หรอืผูใดไมปรารถนาก็จงกลับไป 
                เถิด    แตตัวฉันจะบวชในสํานักของพระพุทธเจาผูมีพระ- 
                ปญญาอยางประเสริฐนี้ละ.                                    
         พอเสลพราหมณผูอาจารยพูดจบลง ทันใดนั้นเอง  มาณพอันเตวาสิก 
๓๐๐ คนเปนผูมุงจะบวชเหมือนกัน  จึงกลาวคาถาวา 
                             ถาทานอาจารยชอบใจคําสอน    ของพระสัมมสัม- 
                พุทธเจาน้ี    แมขาพเจาท้ังหลายก็จะพากันบวชในสาํนัก 
                ของพระพุทธเจาผูมีปญญาอยางประเสริฐ.  
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          เสลพราหมณกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  พราหมณ  ๓๐๐  คนน้ี   พา 
                กนัประฌมอญัชลีทูลขอบรรพชาวา   ขาพระองคทั้งหลาย 
                จักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระองค พระเจาขา. 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา 
                           ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด  พรหมจรรยเรากลาว 
                  ดีแลว     อันผูบรรลุจะพึงเห็นเอง     ไมประกอบดวยกาล 
                เพราะการบวชในศาสนาน้ี    ไมไรผลแกบุคคลผูไมประ- 
        มาทศึกษาอยู. 
         ครั้นพระเสลเถระไดบรรลุอรหัตแลว        จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระ- 
ภาคเจา    เม่ือจะประกาศอรหัตผลท่ีตนไดบรรล ุ   จึงกลาวคาถา  ๔  คาถา 
ความวา 
                             ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ    นบัแตวันที่ 
                 ขาพระองคทั้งหลายถึงสรณคมนลวงไปแลวได  ๗  วัน  ครบ 
            ๘  วนัเขาวันนี้     ขาพระองคทั้งหลายเปนผูมีอินทรียอนัฝก 
                 แลว   ในศาสนาของพระองค  พระองคเปนผูต่ืนแลวและ 
           ยังทรงปลุกผูอื่นใหต่ืนไดอีกดวย   พระองคเปนครูผูสั่งสอน 
          แกทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย   เปนจอนปราชญ   ทรง 
                ครอบงํามารและเสนามาร    ทรงตัดอนุสัยไดแลว  ทรง 
        ขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว   ทรงยังหมูสตัวนี้ใหขาม 
                 หวงแหงสังสารวัฏไดดวย    ทรงกาวลวงอุปธิไดแลว  ทรง 
            ทําลายอาสวะท้ังหลายไดแลว     ทรงเปนผูไมมีความยึดมั่น  
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                ทรงละความขลาดกลัวตอภัยไดแลว   เหมือนสีหราชผูไม   
                ครัน่ครามตอหมูเน้ือฉะนั้น       ขาแตพระองคผูแกลวกลา 
        ภิกษุ  ๓๐๐  รูปเหลาน้ี  พากันมายืนประณมอญัชลีอยูพรอม 
                หนา    ขอพระองคโปรดทรงเหยียดฝาพระบาททั้งสองมา 
                เถิด    ภิกษุผูประเสริฐท้ังหลายจะขอถวายบังคมพระองค 
                ผูเปนพระศาสดา. 
                                                    จบเสลเถรคาถา                                                    
            

          อรรถกถาเสลเถรคาถาที่   ๖ 
         คาถาของทานพระเสลเถระ    มคํีาเริ่มตนวา  ปริปุณฺณกาโย  สุรุจ ิ
ดังน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร   ? 
         ไดยินวา   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ      พระเถระนี้ 
บังเกิดในเรือนมีตระกูล  พอรูเดียงสา  ไดเปนหัวหนาคณะ    ชกัชวนบุรุษ 
๓๐๐ คน   พรอมกับพวกบุรุษเหลาน้ัน   ใหสรางพระคันธกุฎีถวายพระ- 
ศาสดา   เมื่อสรางพระคันธกุฎีเสร็จแลว   บําเพ็ญมหาทานแดพระผูมีพระ-  
ภาคเจาพรอมท้ังภิกษุสงฆ   ใหพระศาสดาและภิกษุทั้งหลายครองไตรจีวร. 
         ดวยบุญกรรมน้ัน    เขาอยูแตในเทวโลกเทาน้ัน    ตลอดพุทธันดร 
หน่ึง     จุติจากเทวโลกน้ันแลว   ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี    บังเกิดในตระกูลพราหมณ  ในพราหมณคาม   ชื่อ 
อาปณะ   ในอังคุตตราปะชนบท    ไดนามวา เสละ   เขาเจริญวัยแลวเรียน  
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สําเร็จไตรเพท  และศลิปของพราหมณทั้งหลาย  บอกมนตแกมาณพ  ๓๐๐ 
คน  อยูอาศัยในพราหมณคาม  ชื่ออาปณะ. 
         ก็สมัยน้ัน     พระศาสดาเสด็จจากเมืองสาวัตถี      เสด็จจาริกไปใน 
อังคุตตราปะ  พรอมกับภิกษุ  ๑,๒๕๐ รูป  ทรงเห็นความแกกลาแหงญาณ 
ของเสละกับพวกอันเตวาสิก   จึงประทับอยูในไพรสณฑแหงหนึ่ง.  ครั้งน้ัน 
ชฎิลชื่อเกนิยะ๑    ไดสดับวาพระศาสดาเสด็จมา     จึงไปในไพรสณฑนั้น 
นิมนตพระศาสดาพรอมกับภิกษุสงฆ  เพ่ือเสวยในวันรุงข้ึน   แลวจัดแจง 
ของเค้ียวของฉันมากมายในอาศรมของตน. 
         ก็สมัยน้ัน  เสลพราหมณกับมาณพ   ๓๐๐ คน  เดินเที่ยวพักผอนไป 
โดยลําดับ   ไดเขาไปยังอาศรมของเกนิยชฎิล   เห็นชฎิลทั้งหลายตระเตรียม 
อุปกรณทาน    ดวยกิจมีการฝาฟนและกอเตาไฟเปนตน    จึงถามดวยคํามี 
อาทิวา ทานเกนิยะ มหายัญปรากฏเฉพาะแกทานหรือ ?   เมื่อเกนิยชฎิลนั้น 
กลาววา  ขาพเจานิมนตพระผูมีพระภาคเจามาเสวยในวันพรุงน้ี  พอไดฟง 
คําวา   พุทโธ  เทาน้ัน   เปนผูราเริงดีใจ  เกิดปติโสมนัส   ในทันใดน้ันไดเขา 
เฝาพระศาสดาพรอมกับมาณพทั้งหลายไดรับการปฏิสันถารแลว  นั่ง   ณ ที่ 
ควรสวนขางหนึ่ง   ไดเห็นมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการ   ในพระวรกาย  
ของพระผูมีพระภาคเจา   จึงคิดวา  ผูประกอบดวยลักษณะเหลาน้ัน  จะเปน 
พระเจาจักรพรรดิ    หรือเปนพระพุทธเจาผูมีกิเลสเพียงดังหลังคาเปดแลว 
ในโลก   ก็ทานผูนี้เปนนักบวช   และเราก็ไมรูวาเปนพระพุทธเจาหรือไม 
แตเราก็ไดสดับมาจากพราหมณผูเฒาผูแก    ผูเปนอาจารยและปาจารยบอก 
เลาไววา   ทานผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น       ยอมกระทําตนให 
 
๑.  ใน   ขุ.  สุ.   เสลสูตร   เปน  เกณิยชฎิล.  
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ปรากฏในวรรณะของตนซ่ึงสํารวมอยู  เพราะวา ผูมิใชพระสัมมาสัมพุทธ-   
เจา  ถูกคนยืนอยูตรงหนาชมเชยดวยพุทธคุณท้ังหลายอยู   ยอมขลาดกลัว 
ถึงความเกอเขิน    เพราะความเปนผูถึงความไมกลาหาญ      (และ)   เพราะ 
ความเปนผูไมอดทนตอการยอนถาม.  ถากระไร   เราพึงชมเชยพระสมณ- 
โคดมตอหนา     ดวยคาถาท้ังหลายอันเหมาะสม    ก็ครั้นคิดอยางนี้แลวจึง 
ไดชมเชยพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถา ๖ คาถา  ความวา 
                             ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    พระองคผูมีพระวิริยภาพ 
               มีพระสรีรกายสมบูรณ   มีพระรัศมีงดงามชวนใหนาดูยิ่ง 
                นกั    พระฉวีวรรณก็ผุดผองดังทองคํา    พระเขี้ยวแกวท้ัง 
                ซายขวาก็สุกใส     ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรุษเหลาใด 
                 ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา    หรือแกพระบรมจักรพรรดิ 
                ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ   ลักษณะแหงมหาบุรษุเหลา- 
                นัน้        ยอมมปีรากฏในพระกายของพระองคครบทุกสิ่ง 
                พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส  พระพกัตรผุดผอง พระ- 
                 วรกายท้ังสูงท้ังใหญและต้ังตรง   มีพระเดชรุงโรจน   อยู 
                ในทามกลางแหงหมูพระสมณะ  ปานดังดวงอาทิตยฉะนั้น 
                พระองคทรงเปนภิกษุหมูคุณสมบัติงดงามนาชม   มีพระ- 
                 ฉวีวรรณผุดผองงดงามดังทองคํา      พระองคทรงสมบูรณ 
                ดวยพระวรรณะ  และพระลกัษณะอันอุดมถึงอยางน้ี    จะ 
                มวัมาเปนสมณะอยูทําไมกัน     พระองคควรจะเปนพระ- 
                 ราชาจักรพรรดิผูประเสริฐ  ทรงปราบไพรีชนะแลว  เสด็จ  
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                ผานพิภพเปนบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป       มีสมุทร   
                สาครส่ีเปนขอบเขต   ขาแตพระโคดม    ขอเชิญพระองค 
                เสด็จขึ้นผานราชสมบัติเปนองคราชาธิราชจอมมนุษยนิกร 
                ตามพระราชประเพณีของกษัตราธิราช  โดยพระชาติที่ได 
                เสวยราชย  อันมีหมูเสวกามาตยโดยเสด็จเถิด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา ปริปุณฺณกาโย  ความวา  ชื่อวา   ม ี
พระสรีระบริบูรณ    เพราะมีมหาปุริสลักษณะ  ๓๒  ประการอันปรากฏชดั 
บริบูรณ  และเพราะมีอวัยวะนอยใหญไมตํ่าทราม. 
         บทวา สุรุจิ  ไดแก มีรัศมีแหงพระสรีระงาม. 
         บทวา สุชาโต    ไดแก  ชื่อวาบังเกิดดีแลว    เพราะถึงพรอมดวย  
ความสูงและความใหญ   และเพราะถึงพรอมดวยทรวดทรง. 
         บทวา  จารุทสฺสโน   ความวา   ชือ่วา   มีพระทัศนะการเห็นงาม 
เพราะมีพระทัศนะงามนารื่นรมยใจ  ไมนาเกลียด  ทําใหเกิดไมอ่ิมแกผูที่ดู 
อยูแมเปนเวลานาน.   แตบางอาจารยกลาววา  บทวา   จารุทสฺสโน  แปลวา 
มีพระเนตรงาม. 
         บทวา   สุวณฺณวฺโณ แปลวา มีพระวรรณะดุจทองคํา. 
         บทวา อสิ   แปลวา ไดมีแลว,   ก็บทนี้พึงประกอบกับทุกบท   โดย 
นัยมีอาทิวา ปริปุณฺณกาโย  อส ิ ไดมีกายบริบูรณ. 
         บทวา  สุสุกฺกทาโ  ไดแก  มีพระเข้ียวแกวสุกใสดี.  จริงอยู  พระ- 
รัศมีขาวดุจแสงจันทรเปลงออกจากพระเข้ียวแกวท้ังสองของพระผูมีพระ-  
ภาคเจา.                                                                                            
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         บทวา  วีริยวา   ไดแก  ทรงประกอบดวยความดียิ่งแหงความ 
บริบูรณของพระวิริยบารมี  และความถึงพรอมแหงสัมมัปปธานความเพียร 
ชอบ ๔ ประการ  โดยทรงอธิษฐานความเพียรอันประกอบดวยองค   ๔. 
         บทวา  นรสฺส  หิ  สชุาตสฺส    ไดแก ผูเปนนระเกิดแลวโดยชอบ 
ดวยดี  เพราะความบริบูรณแหงพระบารมี  ๓๐ ถวน   หรือจักรพรรดิวัตร 
อันประเสริฐ  อธิบายวา  ผูเปนมหาบุรุษ. 
         บทวา  สพฺเพ  เต   ความวา   คุณของพระรูปใด    กลาวคือมหา- 
ปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ    มีความท่ีทรงมีพระบาทประดิษฐานอยูดวยดี 
เปนตน  ซึ่งไดโวหารวาพยัญชนะ  เพราะทําความเปนมหาบุรุษ  คือความ 
เปนบุคคลผูเลิศในโลกใหปรากฏ  และกลาวคืออนุพยัญชนะ  ๘๐   มีความ 
ที่ทรงมีพระนขาแดงและพระนขานูนยาวเปนตน          คุณแหงพระรูปนั้น 
ทั้งหมดไมมีเหลือ  มีอยูในพระกายของพระองค  ดังน้ี    เปนคําท่ีเหลือ. 
         ดวยบทวา มหาปุรสิลกฺขณา นี ้  เสลพราหมณกลาวซ้ําตามระหวาง 
คําของพยัญชนะท้ังหลายท่ีกลาวแลวในเบ้ืองตนนั้นเอง. 
         บัดนี้     เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคเจา   ดวยพระลักษณะท่ี 
ตนชอบใจ    เฉพาะในบรรดาพระลักษณะเหลาน้ัน    จึงกลาวคํามีอาทิวา                       
ปสนฺนเนตฺโต   ดังน้ี. 
         จริงอยางนั้น   พระผูมีพระภาคเจา  ชื่อวา  มพีระเนตรผองใส  เพราะ 
ถึงพรอมดวยความใสแหงวรรณะ  ๕. ชื่อวามีพระพักตรผุดผอง เพราะทรง 
มีพระพักตรดุจพระจันทรเต็มดวง. ชือ่วามีพระกายสูงใหญ  เพราะสมบูรณ 
ดวยสวนสูงและสวนใหญ.   ชื่อวามีพระกายตรง    เพราะมีพระวรกายตรง 
ดุจกายพระพรหม.  ชื่อวามีพระเดชรุงโรจน  เพราะทรงมีความโชติชวง.  
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         บัดนี้   เมื่อจะประกาศถึงความมีพระเดชรุงโรจนนั้นนั่นแหละ  ดวย    
การเปรียบดวยพระอาทิตย      จึงกลาวคํามีอาทิวา  มชฺเฌ   สมณสงฺฆสฺส 
ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา อาทิจฺโจว   วิโรจสิ   ความวา  พระ- 
อาทิตยเมื่อข้ึนยอมขจัดความมืดทั้งปวง        กระทําความสวางไพโรจนอยู 
ฉันใด  แมพระองคก็ฉันน้ัน   ยอมขจัดความมืดคืออวิชชาทั้งปวงท้ังภายใน 
และภายนอก   กระทําแสงสวางคือญาณรุงโรจนอยู. 
         ชื่อวาทรงมีคุณสมบัติงามนาดู   เพราะนํามาซึ่งทัศนสมบัติ    สมบัติ 
แหงการนาดูอันมีอยูในพระองค    เพราะทรงมีพระรูปนาดู     และเพราะ 
ประกอบดวยการเห็นที่ดี ๕ ประการ. 
         บทวา  อุตฺตมวณฺณิโน     ไดเเก  ทรงสมบูรณดวยพระวรรณะอัน 
อุดม. 
         บทวา    จกฺกวตฺตี    ความวา   ชื่อวา  เปนพระเจาจักรพรรดิ   เพราะ 
ยังจักรรัตนะใหเปนไป,   เพราะประพฤติดวยจักรสมบัติ  ๘ ประการ   และ 
ยังคนอ่ืนใหประพฤติจักรสมบัติ     ประการน้ัน  (และ)  เพราะทรงมีวัตร 
แหงจักรคืออิริยาบถ   เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกคนอ่ืน,  อีกอยางหนึ่ง  ชื่อวา 
เปนพระเจาจักรพรรดิ        เพราะทรงมีวัตรแหงอาณาจักรที่คนเหลาอ่ืน 
ครอบงําไมได    เพราะประกอบดวยอัจฉริยธรรม    ๔    และสังคหวัตถุ  ๔ 
ดังน้ีก็มี.                                                
         บทวา  รเถสโภ    ไดแก  เปนบุรษุผูองอาจชาติอาชาไนยในทหาร 
รถทั้งหลาย  อธิบายวา  เปนทหารรถผูใหญ.  
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         บทวา   จาตุรนฺโต  ไดแก เปนใหญในแผนดินมีมหาสมุทร  ๔  เปน 
ที่สุด.   
         บทวา  วิชิตาวี   แปลวา  ชัยชนะของผูชนะ. 
         บทวา   ชมฺพุสณฺฑสสฺ   ไดแก  ชมพูทวีป.   จริงอยู   พราหมณเมื่อ 
จะแสดงความเปนใหญทั้งหลายตามท่ีปรากฏ    จงกลาวอยางนั้น.  ก็พระเจา 
จักรพรรดิยอมเปนใหญในมหาทวีปทั้ง  ๔    พรอมทั้งทวีปนอย. 
         บทวา  ขตฺติยา   ไดแก  กษัตริยโดยชาติ. 
         บทวา  ราชาโน   ไดแก ราชาเหลาใดเหลาหนึ่งผูครองราชย. 
         บทวา  อนุยนฺตา  ไดแก  เหลาเสวกผูตามเสด็จ. 
         บทวา  ราชาภิราชา  ไดแก   เปนพระราชาท่ีพระราชาทั้งหลายบูชา, 
อธิบายวา  เปนพระเจาจักรพรรดิ. 
         บทวา  มนุชินฺโท  ไดแก  ผูเปนใหญในมนุษย  อธิบายวา   ผูเปน 
ใหญยิ่งแหงพวกมนุษย.                                                     
         เมื่อเสลพราหมณกลาวอยางนี้แลว     พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรง 
กระทําใหบริบูรณซึ่งมโนรถ ของเสลพราหมณนี้ที่วา  ผูที่เปนพระอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน     เมื่อใคร ๆ กลาวคุณของตน     ยอมกระทําตนให 
ปรากฏ   จึงตรัสพระคาถานี้วา 
                               ดูกอนเสลพราหมณ   เราเปนพระราชาอยูแลว    คือ 
                  เปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม       เราจักยังธรรมจกัรซ่ึง 
                 ใคร ๆ  ใหเปนไปไมได  ใหเปนไป. 
         ในพระคาถานั้นมีอธิบายดังตอไปนี้ :-     ดกูอนเสลพราหมณ   ใน 
ขอท่ีทานออนวอนเราวา  ควรเปนพระเจาจักรพรรดินั้น  เราเปนผูมีความ  
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ขวนขวายนอย    เราเปนพระราชา    เมื่อความเปนราชามีอยู    คนอ่ืนแม   
เปนพระราชายอมปกครองไปไดรอยโยชนบาง  สองรอย  สามรอย  สีร่อย  
หารอยโยชนบาง    แมเปนพระเจาจักรพรรด ิ  ก็ปกครองเพียงทวีปทั้ง   ๔ 
เปนที่สุดฉันใด   เราเปนผูมีวิสัยคือเขตแดนอันกําหนดไวฉันนั้น   หามิได. 
ก็เราเปนธรรมราชผูยอดเยี่ยม    ยอมส่ังสอนโลกธาตุหาประมาณมิได  โดย  
ขวาง    จากภวัคคพรหมถึงอเวจีเปนท่ีสุด.    ก็สัตวทั้งหลายชนิดที่ไมมีเทา 
เปนตน      มปีระมาณเพียงใด    เราเปนผูเลิศแหงสัตวทั้งหลายมีประมาณ 
เพียงนั้น.   กใ็คร ๆ ผูแมนี้เหมือนกับเราดวยศีล.  ฯลฯ  หรือดวยวิมุตติ- 
ญาณทัสสนะ ยอมไมมี  ผูยิ่งกวาเราจักมีมาแตไหน. เรานั้นเปนพระธรรม- 
ราชาผูยอดเยี่ยมอยางนี้     ยอมยังจักรใหเปนไปโดยธรรม    กลาวคือโพธิ- 
ปกขิยธรรม  อันตางดวยสติปฏฐาน      เปนตนอันยอดเยี่ยมทีเดียว   คือ 
ยอมยังอาณาจักรใหเปนไป  โดยนัยมอีาทิวา  ทานจงละสิ่งน้ี    จงเขาถึงส่ิง 
นี้อยู  หรือยังธรรมจักรนัน่แหละใหเปนไปโดยปริยัติธรรมมีอาทิวา  ภิกษุ 
ทั้งหลาย   กน็ี้แลทุกขอริยสัจ. 
         บทวา  จกฺก  อปฺปติวตฺติย  ความวา  จักรใดอันสมณะ ฯลฯ  หรือ 
ใคร ๆ ในโลก  ใหหมุนกลับไมได. 
         เสลพราหมณเห็นพระผูมีพระภาคเจา   ทรงประกาศพระองคออกมา 
อยางนี้   เกิดปติโสมนัส  เพ่ือจะการทําใหแนนเขา  จึงกลาวคาถา  ๒  คาถาวา 
                  ขาแตพระโคดม  พระองคทรงปฏิญาณวา  เปนพระ- 
        สมัมาสมัพุทธเจา   เปนพระธรรมราชาผูยอดเยี่ยม    ทั้ง 
        ยังตรัสยืนยันวา  ทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรม  ใครหนอ  
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         เปนเสนาบดีของพระองค       เปนสาวกผูประพฤติตาม   
       พระองคผูเปนศาสดา    ใครจะประกาศธรรมจักรน้ี     ที ่
       พระองคทรงประกาศแลว  ใหเปนไปตามได. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา โก  นุ  เสนาปติ   ความวา   พราหมณ 
ถามวา ใครหนอเปนเสนาบดีของพระธรรมราชาผูเจริญ  ผูประกาศตามซ่ึง 
จักรที่ทรงประกาศแลวโดยธรรม. 
         ก็สมัยน้ัน        ทานพระสารีบุตรนั่งอยู  ณ  พระปรัศวเบื้องขวาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   งดงามดวยสิริ   ดุจแตงทองคํา,   พระผูมีพระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงพระสารีบุตรนั้น  จึงตรัสพระคาถาวา 
                    ดูกอนแสลพราหมณ    สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของเรา 
        ตถาคต    จะประกาศตามธรรมจักรอันยอดเยี่ยม    ที่เรา 
        ประกาศแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา อนุซาโต  ตถาคต   ความวา   ผูเปน 
อนุชาคบุตรของตถาคต.   อธิบายวา   เกิดในอริยชาติโดยพระตถาคตเปน 
เหตุ. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณปญหาที่เสลพราหมณถามวา   ใคร 
หนอเปนเสนาบดีของพระองค   ดังน้ี   อยางนี้แลว    มีพระประสงคจะทรง 
กระทําเสลพราหมณใหหมดสงสัย   ในขอที่ถามวา    พระองคทรงปฏิญญา 
วาเปนพระสัมพุทธเจาน้ัน    เพ่ือจะใหเขารูวา    เรายอมไมปฏิญญาดวยสัก 
แตวาปฏิญญาเทาน้ัน   เราเปนพระพุทธเจา  แมเพราะเหตุนี้   ดังน้ี   จึงตรัส 
พระคาถาวา  
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                   เรารูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่ง    เจริญธรรมทีค่วรเจริญ   ละ 
       ธรรมทีค่วรละ    เพราะเหตุนั้น    เราจึงเปนพระพุทธเจา 
       นะพราหมณ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อภิฺเยฺย   ไดแก  สัจจะ  ๔     คือ  
อริยสัจ   ๔,    จริงอยู   คําวา อภิฺเย   นั่น      เปนศัพทสามัญท่ัวไปแก 
สัจจะ    และอริยสัจ ๔. 
         บรรดาอริยสัจเหลานั้น       มรรคสัจใดควรเจริญ       และสมุทัยสัจใด 
ควรละ   แมนิโรธสัจและทุกขสัจอันเปนตัวผลของมรรคสัจและสมุทัยสัจนั้น 
ก็ยอมเปนอันถือเอาดวยศัพททั้งสองน้ัน      เพราะผลสําเร็จไดดวยศัพทอัน 
เปนเหตุเทานั้น    ดวยเหตุนั้น    แมคํานี้วา   เราทําใหแจงธรรมที่ควรทําให 
แจง  เรากําหนดรูธรรมทีค่วรกําหนดรู   ดังน้ี   ก็เปนอันกลาวไวแนนอนใน 
คาถาน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง    ก็คําวา    เรารูยิ่งธรรมที่ควรรูยิ่งนี้     พระผูมี- 
พระภาคเจาทรงประกาศความเปนผูตรัสรูพรอม   ในการรูยิ่งซึ่งไญยธรรม 
แมทั้งปวง     โดยอุเทศ    เมื่อจะทรงแสดงเอกเทศสวนหนึ่งแหงความเปน 
ผูตรัสรูพรอมน้ัน    โดยนิเทศ   จึงตรัสพระดํารัสมีอาทิวา   และเราเจริญ 
แลวซ่ึงธรรมที่ควรเจริญ   ดังน้ี. 
         อีกอยางหนึ่ง    ดวยคําวา    เราเจริญธรรมที่ควรเจริญ    ละธรรม 
ที่ควรละ  นี ้    ยอมเปนอันระบุพระพุทธคุณแมทั้งสิ้น    เพราะมีการเจริญ 
และการละนั้นเปนมูล  โดยมุขคือการระบุถึงญาณสัมปทาและปหานสัมปทา 
ของพระองค  เพราะฉะนั้น   พระองคจึงตรัสวา   เพราะฉะน้ัน  เราจึง 
เปนพระพุทธเจา  นะพราหมณ.  
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         จริงอยู   เพราะถือเอาวิชชาและวิมุตติโดยทุกประการ   ดวยศัพทวา   
อภิฺเยฺย   อภิฺาต  พระผูมีพระภาคเจา  เมื่อจะทรงแสดงความเปน 
สัจจะท้ัง  ๔   ซึ่งเปนไปกับดวยผล   พรอมท้ังเหตุสมบัติ    จึงทรงประกาศ 
ความท่ีพระองคเปนพระพุทธเจา   โดยถูกตองของพระองคโดยญาณ   โดย 
เหตุวาเรารูสิ่งท้ังปวงท่ีควรรู.  จึงไดเปนพระพุทธเจา. 
        ครั้นทรงการทําพระองคใหปรากฏโดยตรงอยางนี้แลว      เพ่ือจะให 
ขามพนความเคลือบแคลงในพระองค  เมื่อจะทรงทําพราหมณใหเกิดความ 
อุตสาหะ  จึงไดตรัสพระคาถา  ๓  คาถาวา 
                        ดูกอนพราหมณ    ทานจงนําความเคลือบแคลงในเรา 
        ออกเสยี   จงนอมใจเชื่อเถิด   เพราะการเห็นพระสัมมา- 
        สมัพุทธเจาเนือง ๆ   ที่ปรากฏขึ้นในโลก   เปนการหาได 
        ยาก.   ดูกอนพราหมณ   เราเปนพระพุทธเจา   เปนหมอ 
        ผาตัดลูกศรคือกิเลสช้ันเย่ียม   เราเปนดังพรหม  ลวงพน 
        การช่ังตวง   เปนผูย่ํายีมารและเสนามาร   ทาํผูที่มิใชมิตร 
        ทุกจําพวกไวในอํานาจได  ไมมีภยัแตที่ไหน ๆ   เบิกบาน 
        อยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา วินยสฺสุ  ไดแก ทานจงนําออกเสีย คือ 
จงตัดเสีย.   บทวา  กงฺข   ไดแก ความลังเลใจ. 
         บทวา  อธิมุจฺจสฺสุ    ความวา  ทานจงทําความนอมใจเชื่อ    คือจง 
เชื่อวาเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา ทุลฺลภ  ทสฺสน   โหติ   สมฺพุทฺธาน   ความวา   เพราะโลกยอม 
วางจากพระพุทธเจาต้ังอสงไขยกัป.  
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         บทวา   สลฺลกตฺโต     ไดแก  เปนผูผาตัดลูกศร     คือกิเลสมีราคะ 
เปนตน.   
         บทวา  พฺรหฺมภูโต   แปลวา  เปนผูประเสริฐสุด. 
         บทวา อติตุโล  แปลวา ลวงพนการชั่งตวง คือไมมีผูเปรียบเทียบ. 
         บทวา  มารเสนปฺปมทฺทโน    ไดแก เปนผูย่ํายีมารและเสนามารซ่ึง 
มีที่มาอยางนี้วา  กามท้ังหลายเหลาน้ัน  เปนเสนาที่หน่ึง  ดังนี้. 
         บทวา สพฺพามิตฺเต ไดแก    ขาศึกทั้งปวง  กลาวคือขันธมาร  กิเลส- 
มาร   อภิสังขารมาร  มัจจุมาร  และเทวปุตตมาร.                              
         บทวา  วเส   กตฺวา  ไดแก  ทําไวในอํานาจของตน. 
         บทวา โมทามิ  อกุโตภโย  ความวา เราไมมีภัยแตที่ไหน ๆ  เบิก- 
บานอยูดวยสุขอันเกิดจากสมาธิ  และสุขในผลและนิพพาน.                   
         เมื่อตรัสอยางนี้แลว        เสลพราหมณเกิดความเลื่อมใสในพระผูมี- 
พระภาคเจา      ในขณะนั้นเอง    เปนผูมุงตอการบรรพชา    ผูประดุจถูก 
อุปนิสัยสมบัติอันถึงความแกกลากระตุนเตือน   จึงกลาวคาถา ๓   คาถาวา 
                      ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอเชิญพระองคทรงสดับคํา 
         ของขาพระองคนี้กอน     พระตถาคตผูมีพระจักษุ     เปน 
         แพทยผาตัดลูกศร     ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ    ไดตรัส 
         พระวาจาเหมือนราชสีหบันลือสหีนาทในปา    ใครไดเห็น 
         พระองคผูประเสริฐ   ผูลวงพนการชั่งตวง    ทรงย่ํายีมาร 
         และเสนามารแลว    จะไมพึงเลื่อมใสเลา   แมชนผูเกิดใน 
         เหลากอคนดํา  ก็ยอมเลื่อมใส  ผูใดจะตามฉันมา  ก็เชิญ  
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            ตามมา   หรือผูใดไมปรารถนา   ก็จงกลบัไปเถิด   แตตัวฉัน 
         จะบวชในสํานักของพระพุทธเจา  ผูมีพระปญญาประเสริฐ 
         นี้ละ. 
         บรรดาคําบทเหลาน้ัน  บทวา  กณฺหาภิชาติโก   ไดแก ผูมชีาติตํ่า  คือ 
ผูดํารงอยูในภาวะมืดมาแลวมืดไปภายหนา.                     
         ลําดับนั้น   มาณพแมเหลาน้ัน   ก็เปนผูมุงตอการบรรพชาในท่ีนั้น 
เหมือนกัน    เพราะเปนผูถึงพรอมดวยเหตุ     เหมือนกุลบุตรผูไดบําเพ็ญ 
บุญญาธิการไวกับเสลพราหมณนั้น  จึงกลาวคาถาวา 
                     ถาทานอาจารยชอบใจคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ- 
         เจา    แมขาพเจาท้ังหลาย    ก็จะพากันบวชในสํานักของ 
         พระพุทธเจาผูมีพระปญญาประเสริฐ.  
         ลําดับนั้น  เสลพราหมณมีจิตยินดีในมาณพเหลาน้ัน    เมือ่จะแสดง 
มาณพเหลานั้น    และทลูขอบรรพชา  จึงกลาวคาถาวา 
                    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  พราหมณ  ๓๐๐  คนน้ี   พา 
         กันประณมมืออัญชลีทูลขอบรรพชาวา       ขาพระองค 
         ทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระองค. 
         ลําดับนั้น     เพราะเหตุเสลพราหมณเปนหัวหนาคณะของบุรุษ  ๓๐๐ 
คนเหลาน้ันน่ันแหละ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ  โดยนัย 
ดังกลาวไวในหนหลัง     ไดปลูกมูลคือกุศลไว     บัดนี้    แมในปจฉิมภพ 
ก็บังเกิดเปนอาจารยของบุรุษเหลาน้ันแหละ    กญ็าณของเสลพราหมณและ 
มาณพเหลานั้นก็แกกลา   ทั้งอุปนิสัยแหงความเปนเอหิภิกขุก็มีอยู   เพราะ-  
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ฉะน้ัน    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะทรงใหคนเหลาน้ันทั้งหมดบวช    โดย    
การบวชดวยความเปนเอหิภิกขุ  จึงตรัสพระคาถาวา 
                      พรหมจรรยเรากลาวดีแลว     อันผูบรรลุจะพึงเหน็เอง 
         ไมประกอบดวยกาล   เพราะการบวชในศาสนาน้ีไมไรผล 
         แกบุคคลผูไมประมาท  ศึกษาอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สนฺทิฏ ิก  แปลวา เห็นประจักษ. 
         บทวา  อกาลิก  ไดแก   ไมพึงบรรลุผลในกาลอื่น  เพราะเกิดผลใน 
ลําดับมรรค. 
         บทวา   ยตฺถ    แปลวา  เพราะพรหมจรรยใดเปนนิมิต.    จริงอยู 
บรรพชาอันมีมรรคพรหมจรรยเปนนิมิต  ไมเปนหมัน   คือไมไรผล.    อีก 
อยางหน่ึง     บทวา  ยตฺถ    ความวา ผูไมประมาท    คือผูเวนจากการอยู 
ปราศจากสติ   ศึกษาอยูในสิกขา ๓   ในศาสนาใด.  
         ก็ครั้นตรัสอยางนี้แลว    จึงไดตรัสวา   ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมา 
เถิด.     ในขณะน้ันเอง    คนทั้งหมดน้ันเปนผูทรงบาตรและจีวรอันสําเร็จ 
ดวยฤทธิ์    เปนประดุจพระเถระ  ๖๐ พรรษา    ถวายอภิวาทพระผูมีพระ- 
ภาคเจาแลวแวดลอมอยู.                                                         
         เสลพราหมณนั้นครั้นบวชแลว   บําเพ็ญวิปสสนา ในวันที่ ๗  พรอม 
ทั้งบริษัทไดบรรลุพระอรหัต.  ดวยเหตุนั้น  ทานจงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                      ขาพระองคเปนเจาของถนน   อยูในนครหังสวดี    ได 
         ประชมุบรรดาญาติของขาพระองคแลว     ไดกลาวดังน้ีวา 
         พระพุทธเจาเสด็จอุบัติขึ้นแลวในโลก   เปนบุญเขตอันสูง 
 
๑.  ขุ.  อ.   ๓๒/ขอ   ๓๙๔.  
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         สุด     พระองคเปนผูสมควรรับเครื่องบูชาของโลกท้ังปวง 
        กษัตริยก็ดี   ชาวนิคมก็ดี    พราหมณมหาศาลก็ดี  ลวนมี  
        จิตเลื่อมใสโสมนัส    ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก 
        พลชาง พลมา  พลรถ  พลเดินเทา     ลวนมีจติเล่ือมใส 
        โสมนัส  ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก  คนครึ่งชาติ 
        พอเปนกษัตริยแมเปนศูทรก็ดี     ราชบุตรก็ดี     พอคาก็ดี  
        พราหมณก็ดี       ลวนมีจิตเลื่อมใสโสมนัส      ไดพากัน 
        ประพฤติธรรมเปนอนัมาก  พอคาก็ดี  คนรับจางก็ดี   คน 
        รบัใชอาบนํ้าก็ดี   ชางกรองดอกไมก็ดี   ลวนมีจิตเล่ือมใส 
        โสมนัส   ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก   ชางยอม 
        ก็ดี   ชางหูกก็ดี   ชางเย็บผาก็ดี   ชางกัลบกก็ดี   ลวนมีจิต 
        เลื่อมใสโสมนัส ไดพากันประพฤติธรรมเปนอนัมาก   ชาง 
        ศรก็ดี  ชางกลึงก็ดี   ชางหนังก็ดี   ชางถากก็ดี   ลวนมีจิต 
        เลื่อมใสโสมนัส       ไดพากันประพฤติธรรมเปนอันมาก 
         ชางเหล็กก็ดี    ชางทองก็ดี   ชางดีบุกและชางทองแดงก็ดี 
        ลวนมีจติเลื่อมใสโสมนัส       ไดพากันประพฤติธรรมเปน 
         อันมาก  ลูกจางก็ดี   ชางซักรีดก็ดี   ทาสและกรรมกรก็ดี 
        เปนอันมากไดพากันประพฤติธรรมตามกําลงัของตน ๆ  คน 
         ตักน้ําขายก็ดี  คนขนไมก็ดี   ชาวนาก็ดี   คนเกี่ยวหญาก็ดี 
        ไดพากันประพฤติธรรมตามกําลงัของตน ๆ.        คนขาย 
         ดอกไม     คนขายพวงมาลัย    คนขายรบไมและคนขาย  
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        ผลไม  ไดพากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ.  หญิง   
        แพศยา  นางกุมภทาสี  คนขายขนมและคนขายปลา  ได 
        พากันประพฤติธรรมตามกําลังของตน ๆ.     เราท้ังหมดนี้ 
        มาประชุมรวมเปนพวกเดียวกัน        ทําบุญกุศลในพระ- 
        พุทธเจาผูเปนเขตบุญอยางยอดเย่ียม     ญาติเหลาน้ันฟง 
        คําของขาพระองคแลว   รวมกันเปนคณะในขณะนั้น  แลว 
         กลาววา    พวกเราควรใหสรางโรงฉันอันทําอยางสวยงาม 
        ถวายแกภิกษุสงฆ.    ขาพระองคใหสรางโรงฉันนั้นสําเร็จ  
        แลว    มีใจเบิกบานยินดี     แวดลอมดวยญาติทั้งหมดน้ัน 
        เขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา     ครัน้เขาเฝาพระสัมพุทธเจา 
        ผูเปนนาถะของโลก     ผูประเสรฐิกวานระ     ถวายบังคม 
        แทบพระบาทของพระศาสดาแลว        ไดกราบทูลคําน้ีวา 
        ขาแตพระวีรมุน ี  บรุุษประมาณ   ๓๐๐  คนน้ี   รวมกันเปน 
        คณะ        ขอมอบถวายโรงฉันอันสรางอยางสวยงามแด 
        พระองค   ขอพระองคผูมีจักษุ   ผูเปนประธานของภิกษ-ุ 
        สงฆ     โปรดทรงรับเถิด.      พระผูมีพระภาคเจาไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ี   ตอหนาบุรุษ  ๓๐๐  คนวา  บุรษุท้ัง ๓๐๐ 
        คนและผูเปนหัวหนา  รวมกันประพฤติ  ทานท้ังปวงพากัน 
        ทําแลว จักไดเสวยสมบัติเมื่อถึงภพหลังสุด  ทานท้ังหลาย 
        จักเห็นนิพพานอันเปนภาวะเย็นอยางยอดเยี่ยม     ไมแก 
         ไมตาย   เปนแดนเกษม   พระพุทธเจาผูยอดเยี่ยมกวาผูรู   
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                ธรรมทั้งปวง     ทรงพยากรณอยางน้ี    ขาพระองคไดฟง   
                พระพุทธพจนแลวไดเสวยโสมนัส      ขาพระองครื่นรมย 
                อยูในเทวโลกตลอด  ๓  หมืน่กัป       เปนใหญกวาเทวดา 
                เสวยรัชสมบัติอยูในเทวโลก  ๕๐๐  กัป     ไดเปนพระเจา- 
                 จกัรพรรดิราช  ๑,๐๐๐   ครัง้      ไดเปนพระเจาประเทศราช 
               อันไพบูลย   โดยคณนานับมไิดในรัชสมบัติ   ในมนุษยนี้ 
                มพีวกญาติเปนบริษัท     ในภพอันเปนที่สุดท่ีถึงน้ี      ขา- 
            พระองคเปนบุตรพราหมณชื่อวาเสฏฐะ     ผูสั่งสมสมบติั 
                ไวประมาณ   ๘๐ โกฏิ   ขาพระองคมีชื่อวาเสละ   ถึงท่ีสุด 
                ในองค ๖  แวดลอมดวยศิษยของตน  เดินเท่ียวไปสูวิหาร 
                ไดเห็นดาบสชื่อเกนิยะ  ผูเต็มไปดวยภาระคือชฎา  จัด 
                 แจงเครื่องบูชา     จึงไดถามดังน้ีวา   ทานจักทําอาวาหมงคล 
                วิวาหมงคล  หรือทานเชื้อเชิญพระราชา. 
         เกนิยะดาบสตอบวา 
                             เราใครจะบวงสรวงบูชาพราหมณที่สมมติกนัวาประ- 
                  เสริฐ     เราไมไดเชื้อเชิญพระราชา     ไมมีการบวงสรวง 
                  อาวาหมงคลของเราไมมี     และวิวาหมงคลของเราก็ไมมี  
                พระพุทธเจาผูใหเกิดความยินดีแกศากยะท้ังหลาย  ประ- 
                 เสริฐท่ีสุดในโลกพรอมทั้งเทวโลก        ทรงทําประโยชน 
                 เกื้อกูลแกโลกท้ังปวง  ทรงนําสุขมาใหแกสรรพสัตว   วันนี้  
                  เรานิมนตพระองค       เราจัดแจงเครื่องบูชาน้ีเพ่ือพระองค   
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        พระพทุธเจามีรัศมดุีจสีมะพลับ     มีพระคุณหาประมาณ  
        มิได   ไมมีผูเปรียบ     ไมมใีครเสมอดวยพระรูป     เรา 
        นมินตเพ่ือเสวย  ณ วันพรุงน้ี      และพระองคมีพระพักตร 
        ราเริงดังปากเบา        สุกใสเชนกบัถานเพลิงไมตะเคียน 
        เปรียบดวยสายฟา  เปนมหาวีระ   เปนนาถะของโลก  เรา 
        นมินตแลว   พระพทุธเจาพระองคนั้น  เปรียบเหมือนไฟ 
        บนยอดภูเขา     ดังพระจันทรวันเพ็ญ     เชนกบัสีแหงไฟ 
         ไหมไมออ  เรานมินตแลว  พระพุทธเจาพระองคนั้นผูไม 
        ทรงครัน่คราม  ลวงภัยไดแลว  ทรงทําใหเปนผูเจริญ  เปน 
         มุนีเปรยีบดวยสีหะ   เปนมหาวีระ   เรานิมนตแลว  พระ- 
        พุทธเจาพระองคนั้นทรงฉลาดในธรรมของผูตรัสรู   ผูอื่น 
        ขมขี่ไมได    เปรียบดวยชางตัวประเสริฐ    เปนมหาวีระ 
        เรานิมนตแลว   พระพุทธเจาพระองคนั้น  ทรงฉลาดในฝง 
        คือสัทธรรม  เปนพระพุทธเจาผูประเสริฐ ไมมใีครเปรียบ 
        อุปมาดังโคอุสภราช  เปนมหาวีระ   เรานิมนตแลว  พระ- 
        พุทธเจาพระองคนั้น   มีวรรณะไมสุด   มียศนับมิได   ม ี 
        ลักษณะท้ังปวงวิจิตร  เปรียบดวยทาวสักกะ  เปนมหาวีระ 
         เรานิมนตแลว     พระพุทธเจาพระองคนั้น     ทรงมีความ 
        ชํานาญ   เปนผูนําหมู   มีตบะ  มเีดช   คราไดยาก  เปรียบ 
         ดวยพรหม   เปนมหาวีระ   เรานิมนตแลว   พระพุทธเจา 
        พระองคนั้น   มีธรรมเลิศนาบูชา  เปนพระทศพล  ถึงท่ีสุด          
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         กําลัง   ลวงกําลัง   เปรียบดวยแผนดิน   เปนมหาวีระ   เรา   
        นมินตแลว.   พระพุทธเจาพระองคนั้น    ทรงเกล่ือนกลน 
         ดวยศีลและปญญา   มากดวยการทรงรูแจงธรรม   เปรียบ 
        ดวยทะเล    เปนมหาวีระ   เรานมินตแลว    พระพุทธเจา 
        พระองคนั้น   ยากท่ีจะคราไปได  ยากท่ีจะขมขี่ใหหว่ันไหว 
        เลิศกวาพรหม   เปรียบดวยเขาสุเมรุ   เปนมหาวีระ  เรา 
        นมินตแลว   พระพทุธเจาพระองคนั้น  มีพระญาณไมสิ้น 
        สุด    ไมมีผูเสมอ    ไมมีผูเทียบเทา    ถึงความเปนยอด 
         เปรียบดวยทองฟา   เปนมหาวีระ   เรานิมนตแลว. 
                พระพุทธเจาพระองคนั้น    เปนที่พ่ึงของบรรดาผูกลัว 
        ภัย    เปนที่ตานทานของบรรดาผูถึงสรณะ    เปนที่เบาใจ 
        เปนมหาวีระ   เรานมินตแลว.   พระพุทธเจาพระองคนั้น 
         เปนที่อาศัยแหงมนตคือความรู เปนบุญเขตของผูแสวงหา 
        สขุ   เปนบอเกิดแหงรัตนะ   เปนมหาวีระ  เรานิมนตแลว. 
        พระพทุธเจาพระองคนั้น    เปนผูใหเบาใจ    เปนผูทําให 
        ประเสรฐิ  เปนผูประทานสามัญผล  เปรียบดวยเมฆ   เปน 
        มหาวีระ  เรานิมนตแลว.  พระพทุธเจาพระองคนั้น  เปน 
        มหาวีระท่ีเขายกยองในโลก   เปนผูบรรเทาความมืดท้ังปวง 
        เปรียบดวยพระอาทิตย    เปนมหาวีระ     เรานิมนตแลว. 
        พระพทุธเจาพระองคนั้น   ทรงแสดงสภาพในอารมณและ 
        วมิุตติ  เปนมุนี  เปรยีบดวยพระจันทร  เปนมหาวีระ  เรา  
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          นมินตแลว.    พระพุทธเจาพระองคนั้น   ตรัสรูแลว    เขา  
        ยกยองในโลก    ประดับดวยลักษณะทั้งหลายหาประมาณ 
         มิได   เปนมหาวีระ  เรานิมนตแลว.  พระพุทธเจาพระองค 
        นั้น  มพีระญาณหาประมาณมิได   มีศีลไมมเีครื่องเปรียบ 
         มีวมิุตติ  ไมมีอะไรเทียมทัน   เรานิมนตแลว   พระพุทธ- 
        เจาพระองคนั้น    มธีิติไมมีอะไรเหมือน    มีกาํลังอันไม 
          ควรคิด     มีความบากบั่นอันประเสริฐ      เรานิมนตแลว 
        พระพทุธเจาพระองคนั้น    ทรงถอนราคะ  โทสะ  โมหะ 
           และยาพิษท้ังปวงแลว   เปรียบดวยยา   เปนมหาวีระ   เรา 
        นมินตแลว.  พระพทุธเจาพระองคนั้น  ทรงบรรเทาพยาธิ 
         คือกิเลสและทุกขเปนอันมาก  เปรียบเหมอืนโอสถ  เปรียบ 
        เหมือนสายฟา    เปนมหาวีระ    เรานิมนตแลว.    เกนิย- 
         พราหมณกลาวประกาศวา  พุทโธ   เสียงประกาศนั้นขา- 
        พระองคไดโดยแสนยาก      เพราะไดฟงเสียงประกาศวา 
         พุทโธ    ปติยอมเกิดแกขาพระองค    ปติของขาพระองค 
        ไมจบัอยูภายในเทาน้ัน   แผซานออกภายนอก ขาพระองค 
         มีใจปติ  ไดกลาวดังน้ีวา  พระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น 
        ผูเปนเชษฐบุรษุของโลก   ประเสริฐกวานระ   ประทับอยู 
         ที่ไหน   เราจักไปนมัสการพระองคผูประทานสามัญผล   ณ 
        ที่นั้น   ขอทานผูเกิดโสมนัสประณมกรอัญชลี    โปรดยก  
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        หัตถเบือ้งขวาขึ้นชีบ้อกพระธรรมราชา      ผูบรรเทาลูกศร 
        คือความโศกเศราแกขาพเจาเถิด. 
                          ทานยอมเห็นปาใหญอันเขียวขจี     ดังมหาเมฆท่ีขึ้น 
        ลอยอยู   เสมอดวยดอกอัญชัน   ปรากฏดุจสาคร  พระ- 
        พุทธเจาผูฝกบุคคลท่ียังไมไดฝก   เปนมุนี     ทรงแนะนํา 
        เวไนยสัตวใหตรัสรูโพธิปกขิยธรรม   พระองคนั้นประทับ 
        อยูที่นัน่  ขาพระองคคนหาพระชินเจา  เปรียบเหมือนคน 
        กระหายนํ้า  คนหาน้ํา  คนหิวขาว   คนหาขาว  ปานดังแม 
        โครักลกู    คนหาลกูฉะนั้น    ขาพระองคผูรูอาจาระและ 
        อุปจาระ   สํารวมตามสมควรแกธรรม   ใหพวกศิษยของ 
        ตนผูจะไปยังสํานักของพระชินเจาศึกษาวา  พระผูมีพระ- 
        ภาคเจาท้ังหลาย   ใคร ๆ คราไดโดยยาก   เสด็จเท่ียวอยู 
        พระองคเดียว  เปรียบเหมือนราชสีห  ทานมาณพท้ังหลาย 
        ควรเดินเรียงลําดับกันมา       พระพุทธเจาท้ังหลายยากที่ 
        ใคร ๆ จะคราไป  เปรียบเหมอืนอสรพิษราย  ดุจไกรสร- 
        มฤคราช  ดังชางกุญชรท่ีฝกแลวตกมันฉะนั้น ทานมาณพ 
        ทั้งหลายจงอยาจามและไอ   เดินเรียงลําดับกันมา  เขาไป 
        สูสํานักของพระพุทธเจาเถิด     พระพุทธเจาท้ังหลายทรง 
        เปนผูหนักในการอยูในท่ีเรน    ชอบเงียบเสียง   ยากท่ีจะ 
         คราไปได   ยากท่ีจะเขาเฝา  เปนครูในมนุษยโลกพรอมทั้ง 
        เทวโลก  เราทูลถามปญหาใด  หรือไดปราศรัยโตตอบอยู  
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        ขณะนัน้  ทานท้ังหลายจงเงียบเสียงหยุดน่ิงอยู   พระองค 
        ทรงแสดงพระสัทธรรมอันเปนแดนเกษม  เพ่ือบรรลุพระ- 
         นิพพาน     ทานท้ังหลายจงใครครวญเนื้อความแหงธรรม 
        นั้น  เพราะการฟงพระสัทธรรมเปนความงาม ขาพระองค 
         ไดเขาไปเฝาพระสัมพุทธเจา  ไดปราศรัยกับพระมุนี  ครัน้ 
        ผานการปราศรัยไปแลว    จึงตรวจดูพระลักษณะท้ังหลาย 
         ไมเห็นพระลักษณะ ๒ ประการ  เห็นแตพระลักษณะ ๓๐ 
        ประการ       พระมนุีทรงแสดงพระคุหยฐานอันเรนลับอยู 
         ในฝก    ดวยฤทธิ์      และพระชนิเจาทรงแสดงพระชิวหา 
        สอดเขาชองพระกรรณและพระนาสิก   ทรงแผพระชิวหา 
        ปกปดถึงท่ีสุดพระนลาตท้ังส้ิน    ขาพระองคไดเห็นพระ- 
        ลักษณะของพระองค   บริบรูณพรอมดวยพยัญชนะ   จึง 
         ลงความสันนิษฐานวาเปนพระพุทธเจาแน  แลวบวชพรอม 
        ดวยพวกศิษย  ขาพระองคพรอมดวยศิษย  ๓๐๐  คน  ออก 
         บวชเปนบรรพชิต      เมื่อขาพระองคทั้งหลายบวชแลวยัง 
        ไมถึงก่ึงเดือน    ไดบรรลุถึงความดับทุกขทั้งหมด    ขา- 
         พระองคทั้งหลายรวมกันทํากรรม ในบุญเขตอันยอดเยี่ยม 
        ทองเท่ียวไปรวมกัน    คลายกิเลสไดรวมกัน     เพราะได 
           ถวายไมกลอนทั้งหลาย      ขาพระองคจึงอยูในธรรมเปน 
        อันมาก   เพราะกุศลที่ไดทําแลวน้ัน   ขาพระองคยอมได 
         เหตุ  ๘  ประการ      คือขาพระองคเปนผูอันเขาบูชาในทิศ  
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        ทั้งหลาย ๑   โภคสมบัติของขาพระองคนับไมถวน.  ขา-   
        พระองคเปนที่พ่ึงของคนท้ังปวง  ๑   ความสะดุงหวาดเสียว 
         ไมมีแกขาพระองค ๑  ความปวยไขไมมีแกขาพระองค  ๑ 
        ขาพระองคยอมรักษาอายุไดยืนนาน  ๑   ขาพระองคเปนผู 
         มีผิวพรรณละเอียดออน   เมื่ออยูในท่ีฝนตก  ๑   เพราะได 
        ถวายไมกลอน ๘  อัน  ขาพระองคจึงไดอยูในหมวดธรรม 
         อีกขอหน่ึง   คือปฏิสัมภิทาและอรหัต  นี้เปนขอท่ี  ๘  ของ 
        ขาพระองค.  ขาแตพระมหามุน ี  ขาพระองคมีธรรมเครื่อง 
         อยู    อนัอยูจบหมดแลว    ทํากิจเสร็จแลว     ไมมีอาสวะ 
        เปนบุตรของพระองคชื่อวาอัฏฐโคปานสี.   เพราะไดถวาย 
        เสา  ๕  ตน    ขาพระองคจึงอยูในธรรมเปนอันมาก   ดวย 
        ศีลกรรมที่ทําแลวน้ัน  ขาพระองคยอมไดเหตุ  ๕  ประการ 
         คือขาพระองคเปนผูไมหว่ันไหวดวยเมตตา   ๑         มีโภค- 
        สมบัติไมรูจักพรอง  ๑   มีถอยคําควรเชื่อถือได   โดยท่ีขา- 
         พระองคไมตองกําจัด  ๑   จิตของขาพระองคไมหวาดกลัว  ๑  
        ขาพระองคไมเปนเส้ียนหนามตอใคร ๆ  ๑    ดวยกุศลธรรม 
         ที่ทําแลวน้ัน    ขาพระองคจึงเปนผูปราศจากมลทินในพระ- 
        ศาสนา.  ขาแตพระมหามุนีวรีเจา  ภิกษุสาวกของพระองค  
          มีความเคารพ   มคีวามยําเกรง   ไดทํากิจเสร็จแลว    ไมมี  
        อาสวะ    ถวายบังคมพระองค    ขาพระองคไดทําบัลลังก 
         อันทําอยางสวยงามแลว     จัดต้ังไวในศาลา    ดวยกุศล  
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         กรรมที่ทําไวนั่น   ขาพระองคยอมไดเหตุ ๕ ประการ  คือ 
        ยอมเกดิในสกุลสูง      มีโภคสมบัติมาก   ๑      เปนผูมี 
         สมบัติทั้งปวง   ๑     ไมมีความตระหนี่  ๑    เมื่อขาพระองค 
        ปรารถนาจะไป    บลัลังกก็ยอมต้ังรออยู  ๑      ยอมไปสูที ่
         ปรารถนาพรอมดวยบัลลังกอันประเสริฐ  ๑       เพราะการ 
        ถวายบลัลังกนั้น       ขาพระองคกําจัดความมืดไดทั้งหมด 
         ขาแตพระมหามุน ี       พระเถระผูบรรลุอภิญญาและพละ 
        ทั้งปวง  ถวายบังคมพระองค  ขาพระองคทํากิจท้ังปวงอัน 
         เปนกิจของผูอื่นและของตนเสร็จแลว       ดวยกุศลกรรม 
        ที่ทําแตนั้น   ขาพระองคไดเขาไปสูบุรีอันมีภยั      ขา- 
         พระองคไดถวายเครื่องบริโภค   ในศาลาที่สรางสําเร็จแลว 
        ดวยกุศลกรรมที่ทําแลวน้ัน       ขาพระองคไดเขาถึงความ 
        เปนผูประเสริฐ.    ผูฝกเหลาใดเหลาหนึ่งในโลก    ผูฝก 
        เหลาน้ันยอมฝกชางและมา   ยอมใหทําเหตุตาง ๆ  นานา 
         แลวฝกดวยความทารุณ   ขาแตพระมหาวีรเจา   พระองค 
        หาไดฝกชายและหญิงเหมือนอยางน้ันไม พระองคทรงฝก 
        ในวิธีฝกอันสูงสุด   โดยไมตองใชอาชญา  ไมใชศาสตรา 
        พระมุนทีรงสรรเสรญิคุณแหงทาน    ทรงฉลาดในเทศนา 
        และพระมุนีตรัสปญหาขอเดียว   ยังคน  ๓๐๐  คนใหตรสัรู 
        ได  ขาพระองคทั้งหลาย   อันพระองคผูเปนสารถีฝกแลว 
        พนวิเศษแลว  ไมมอีาสวะ  บรรลุอภิญญาและพละท้ังปวง  
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            ดับแลวในธรรมเปนที่สิ้นอุปธิ.        ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้   
         ขาพระองคไดถวายทานใดในกาลใด   ดวยทานน้ัน    ภัย 
         ทั้งปวงลวงพนไปแลว   นี้เปนผลแหงการถวายศาลา  ขา- 
         พระองคไดเผากิเลสท้ังหลายแลว... ฯลฯ ...พระพุทธ- 
         ศาสนาขาพระองคไดทําเสร็จแลว. 
         ก็ทานพระเสลเถระ    ครั้นบรรลุพระอรหัตแลว      เขาไปเฝาพระ- 
ศาสดา  เมื่อจะพยากรณพระอรหัตผล   จึงกลาวคาถาวา 
                          ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ      นับแตวันที่ 
         ขาพระองคทั้งหลายถึงสรณคมน     ลวงไปแลวได  ๗   วัน 
         ครบ ๘ วันเขาวันนี้     ขาพระองคทั้งหลายเปนผูมีอินทรีย 
         อันฝกแลว  ในศาสนาของพระองค  ดังนี้ . 
         คําอันเปนคาถานั้นมีความวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ 
ดวยจักษุ ๕   เพราะเหตุที่ในวันที่  ๘   อันผานไปแลวจากวันนี้    พวกขา- 
พระองคไดถึงสรณะนั้น    เพราะฉะนั้น   พวกขาพระองคไดเปนผูฝกแลว 
ดวยการฝกในศาสนาของพระองคได  ๗ วัน    นาอัศจรรย   อานุภาพแหง 
สรณคมนของพระองค.    เบื้องหนาแตนั้นไป     ไดชมเชย (พระศาสดา) 
ดวยคาถา ๒ คาถาน้ีวา 
                   พระองคเปนผูต่ืนแลว      และทรงปลุกผูอื่นใหต่ืนอีก 
         ดวย พระองคเปนครูผูสั่งสอนทวยเทพและมนุษยทั้งหลาย 
         เปนจอมปราชญ  ทรงครอบงํามารและเสนามาร   ทรงตัด  
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             อนุสยัไดแลว   ทรงขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว  ยังทรง 
         ทําใหหมูสัตวขามหวงแหงสังสารวัฏไดดวย   ทรงกาวลวง 
         อุปธิไดแลว   ทรงทําลายอาสวะท้ังหลายไดแลว   ทรงเปน 
         ผูไมมคีวามยึดมั่น      ทรงละความขลาดกลวัตอภัยไดแลว 
         ดุจราชสีหไมครั่นครามตอหมูเน้ือฉะนั้น. 
ในคาถาสุดทาย  ไดทูลขอถวายบังคมพระศาสดาวา 
                         ภิกษ ุ ๓๐๐ รูปน้ี   พากันมายืนประณมอัญชลีอยูพรอม 
         หนา    ขอพระองคโปรดทรงเหยียดฝาพระบาททั้งสองมา 
         เถิด  ภกิษุผูประเสรฐิท้ังหลาย  จะขอถวายบังคมพระองค 
         ผูเปนศาสดา. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   ตุว พุทฺโธ   ความวา พระองคเทาน้ัน 
เปนพระสัพพัญูพุทธเจาในโลกนี้.     พระองคเทาน้ัน    ชื่อวาเปนพระ-  
ศาสดา        เพราะทรงส่ังสอนสัตวทั้งหลายดวยประโยชนปจจุบันเปนตน.   
ชื่อวาเปนผูครอบงํามาร   เพราะทรงครอบงําพวกมารท้ังปวง.   ชื่อวาเปน 
มุนี  เพราะความเปนผูรู. 
         บทวา  อนุสเย  เฉตฺวา   ไดแก  ตัดอนุสัยมีกามราคะเปนตน    ดวย 
ศาสตราคือพระอริยมรรค. 
         บทวา ติณฺโณ  ความวา พระองคเองทรงขามโอฆะใหญ คือสงสาร 
ไดแลว   ยังทรงใหเหลาสัตวนี้ขามไปดวยหัตถคือเทศนา.  
         บทวา อุปธิ   ไดแก อุปธิทั้งปวงมีขันธูปธิเปนตน.    
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         บทวา อนุปาทาโน    ไดแก ทรงละกามุปาทานเปนตน ไดทั้งหมด.  
พระเถระครั้นกลาวอยางนี้แลว    พรอมท้ังบริษัทไดถวายบังคมพระศาสดา      
ฉะน้ีแล. 
                           จบอรรถกถาเสลเถรคาถาที่  ๖  
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              ๗.  ภัททิยกาลิโคธาปตุตเถรคาถา 
       วาดวยความสุขอื่นจากความสุขในวิเวกไมมี         
            [๓๙๑]  ขาแตพระองคผูเจริญ     เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหน 
              กข็ึน้คอชางไป  แมจะนุงหมผา  ก็นุงหมแตผาท่ีสงมาจาก 
         แควนกาสีมีเน้ืออันละเอียด   แมจะบริโภค    ก็บริโภคแต 
              อาหารลวนเปนขาวสาลี  พรอมดวยเน้ืออันสะอาดมีโอชา- 
        รส  ถึงกระน้ัน   ความสุขนั้นก็หาไดทําจิตของขาพระองค 
        ยินดีเหมือนความสขุในวิเวกในบัดน้ีไม       แตเด๋ียวน้ี  
             ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ  เปนโอรสของพระนางกาลิ- 
        โคธา  เปนผูเจริญประกอบดวยความเพียร  ยินดีแตอาหาร 
             ที่ไดมาดวยการเท่ียวบิณฑบาต  ไมถือมัน่ในสิ่งใด ๆ  เพง 
        ฌานอยู    บัดน้ีขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ   เปนโอรสของ 
        พระนางกาลิโคธา   ถือการนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร  ประ- 
              กอบดวยความเพียร         ยนิดีแตอาหารท่ีไดมาดวยการ 
        บณิฑบาต    ไมถือมัน่ในสิ่งใด ๆ   เพงฌานอยู    บัดน้ี  
             ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร    ประกอบดวย 
        ความเพียร... บัดน้ี    ขาพระองคใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร 
             ประกอบดวยความเพียร...  บดัน้ี   ขาพระองคถือการเท่ียว 
        บณิฑบาตไปตามลําดับตรอกเปนวัตร   ประกอบดวยความ 
             เพียร...  บัดน้ี   ขาพระองคถือการนั่งฉันบนอาสนะแหง- 
        เดียวเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร...  บดัน้ี  ขาพระ-  
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        องคถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรเปนวัตร      ประกอบ 
        ดวยความเพียร...  บดัน้ี    ขาพระองคถือการหามอาหารท่ี 
        เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร... 
        บัดน้ี     ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร     ประกอบดวย 
        ความเพียร... บัดน้ี  ขาพระองคถือการอยูโคนไมเปนวัตร 
        ประกอบดวยความเพียร...    บัดนี้      ขาพระองคถือการ 
        อยูในท่ีแจงเปนวัตร    ประกอบดวยความเพียร...    บัดน้ี  
        ขาพระองคถือการอยูในปาชาเปนวัตร        ประกอบดวย 
        ความเพียร...   บัดน้ี     ขาพระองคถือการอยูในเสนาสนะ 
        ตามท่ีทานจัดใหเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร... บัดน้ี  
        ขาพระองคถือการน่ังเปนวัตร   ประกอบดวยความเพียร... 
        บัดน้ี   ขาพระองคถือการเปนผูมักนอยเปนวัตร  ประกอบ 
        ดวยความเพียร...  บดัน้ี   ขาพระองคถือการเปนผูสันโดษ 
        เปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร...  บัดน้ี  ขาพระองค 
        ถือการเปนผูชอบสงัดเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร... 
        บัดน้ี    ขาพระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร 
        ประกอบดวยความเพียร...     บัดน้ี      ขาพระองคนามวา 
        ภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา       เปนผูปรารภ 
         ความเพียร    ประกอบดวยความเพียร    ยินดีแตอาหารท่ี 
        ไดมาดวยการเท่ียวบิณฑบาต   ไมถือมั่นในสิ่งใด  ๆ   เพง 
        ฌานอยู...   ขาพระองคละทิ้งเครื่องราชูปโภค  คือ   จาน 
        ทองคําอันมีราคา  ๑๐๐  ตําลึง   ซึ่งประกอบไปดวยลวดลาย  
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            อยางงดงาม   วิจติรไปดวยภาพทั้งภายในและภายนอกนับ 
         ไดต้ัง ๑๐๐ มาใชบาตรดินใบน้ี  นี้เปนการอภิเษกครั้งท่ีสอง 
         แตกอนขาพระองคมีหมู  ทหารถือดาบรักษาบนกําแพงท่ี 
         ลอมรอบซ่ึงสูง      และที่ปอมและซุมประตูพระนครอยาง 
         แนนหนา     ก็ยังมคีวามหวาดเสียวอยูเปนนิตย     บัดน้ี  
         ขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา 
         เปนผูเจริญ ไมมีความสะดุงหวาดเสียว  ละความขลาดกลวั 
         ภัยไดแลว  มาหย่ังลงสูปา เพงฌานอยู  ขาพระองคต้ังมั่น 
         อยูในศีลขันธ   อบรมสติปญญา  ไดบรรลุถึงความส้ินไป 
         แหงสังโยชนทั้งปวงโดยลําดับ.  
                  จบภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา 
อรรถกถากาลิโคธาปุตตภัททิยเถรคาถาท่ี ๗๑ 

         คาถาของทานพระภัททิยเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ยาต  เม  หตฺถีคีวาย 
ดังน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
         แมพระเถระนี้     กไ็ดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแตปาง 
กอนท้ังหลาย   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ  บังเกิดในตระกูล 
มีโภคะมาก   พอรูเดียงสาแลว    วันหนึ่ง    กําลังฟงธรรมอยูในสํานักของ 
ศาสดา      ไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงผูเลิศ 
ของภิกษุผูมีสกุลสูง   แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรน้ัน   ไดถวายมหาทาน 
แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน     ตลอดสปัดาห   แลวไดกระทํา 
ประณิธานไว. 
 
๑.  บาลีเปนภทัทิยกาลิโคธาปุตตเถระ.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 125 

         ฝายพระศาสดาทรงเห็นวาประณิธานของเขานั้น     สําเรจ็โดยไมมี   
อันตรายขอขัดของ  จึงทรงพยากรณให  ฝายกุลบตุรนั้นครั้นไดสดับพยากรณ 
นั้น      จึงทูลถามถึงกรรมที่จะใหเปนไปเพ่ือความเปนผูมีสกุลสูง      แลว 
กระทําบุญเปนอันมากตลอดชีวิต      มีอาทิอยางนี้คือ      ใหสรางสถานท่ี 
ฟงธรรม ๑  ถวายท่ีนั่งในมณฑปท่ีฟงธรรม  ๑  ถวายพัด  กระทาํสักการะ 
บูชาพระธรรมกถึก  ๑     ถวายเรือนท่ีอาศัยใหเปนโรงอุโบสถ ๑    จุติจาก 
อัตภาพนั้นทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย        ถัดจากกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจากัสสปะ    กอนท่ีพระผูมีพระภาคเจาของเราทั้งหลายจะ 
เสด็จอุบัติข้ึน  (เขา)  บังเกิดในเรือนของกุฎมพีในเมืองพาราณสี   ไดเห็น 
พระปจเจกพุทธเจาเปนอันมากเที่ยวบิณฑบาต    แลวมาประชุมในที่แหง 
เดียวกันแบงภัตตาหารกัน       จึงลาดแผนหินลาดในท่ีนั้นแลวต้ังนํ้าลางเทา 
เปนตนไว  ไดบํารุงจนตลอดอายุ. 
         เขาทองเที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย   ตลอดพุทธันดรหน่ึง 
ในพุทธุปบาทกาลน้ี     บงัเกิดในตระกูลศากยราชในนครกบิลพัสดุ   ไดม ี
ชื่อวา  ภัททิยะ.   ภัททิยะนั้นเจริญวัยแลว   เมื่อพระศาสดาพรอมกับภิกษุ 
กษัตริย ๕ รปูมีพระอนุรุทธะเปนตน     ประทับอยูในอนุปยอัมพวัน   จึง 
บวชในสํานักของพระศาสดา  ไดบรรลุพระอรหัต. 
         กาลตอมา  พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยะในพระ- 
เชตวัน      ทรงสถาปนาทานพระภัททิยะน้ันไวในตําแหนงผูเลิศแหงภิกษุ 
ทั้งหลายผูมีตระกูลสูง. ทานยับยั้งอยูดวยผลสุขและนิพพานสุข.  จะอยูในปา 
ก็ดีอยูที่โคนไมก็ดี อยูในเรือนวาง ๆ กด็ี  เปลงอุทานเนือง ๆ วา  สุขหนอ 
สุขหนอ.   ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังน้ัน   จึงกราบทูลแดพระศาสดาวา  ทาน  
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พระภัททิยะโอรสพระนางกาลิโคธา   กลาวเนือง ๆ วา  สุขหนอ   สุขหนอ 
เห็นจะไมยินดีประพฤติพรหมจรรย.   
         พระศาสดารับสั่งใหเรียกทานมาแลวตรัสถามวา   ภัททิยะ   ไดยินวา 
เธอพูดบอย ๆ วา  สุขหนอ สุขหนอ  ดังน้ี   จริงหรือ  ?   ทานพระภัททิยะ 
ทูลรับวา  จรงิ  พระเจาขา  แลวกราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ     ในกาล 
กอน   เมื่อขาพระองคครองราชย   ไดมีการจัดอารักขาเปนอยางดี    แมถึง 
อยางนั้นขาพระองคยังกลัว   หวาดเสียว   ระแวงอยู  แตบัดนี้   ขาพระองค 
บวชแลว   ไมกลัวไมหวาดเสียว  ไมระแวงอยู  ดังนี้แลว  ไดบันลือสีหนาท 
ณ  เบื้องพระพักตรของพระศาสดา   ดวยคาถาเหลานี้วา 
                         ขาแตพระองคผูเจริู   เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหน 
         ก็ขึ้นคอชางไป    แมจะนุงหมผา    ก็นุงหมผาท่ีสงมาจาก 
         แควนกาสีมีเน้ืออันและเอียด   แมจะบริโภค     ก็บริโภคแต 
         อาหารลวนเปนขาวสาลี  พรอมดวยเน้ืออันสะอาดมีโอชา- 
         รส  ถึงกระนั้น ความสุขนั้น  กห็าไดทําจิตของขาพระองค 
         ใหยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดน้ีไม.      แตเด๋ียวน้ี  
         ขาพระองคผูมีนามวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิ- 
         โคธา   เปนผูเจริญ    ประกอบดวยความเพียร   ยินดีแต 
         อาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใด ๆ 
         เพงฌานอยู.  บัดน้ี   ขาพระองคผูมีชื่อวาภัททยะ    เปน 
         โอรสของพระนางกาลิโคธา   ถือการนุงหมผาบังสุกุลเปน 
         วัตร  ประกอบดวยความเพียร  ยินดีแตอาหารท่ีไดมาดวย 
         การเที่ยวบิณฑบาต   ไมถือมั่นในส่ิงใด  ๆ   เพงฌานอยู.  
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        บัดน้ี   ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  ประกอบ 
        ดวยความเพียร  ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.  บัดน้ี   ขาพระองค 
        ใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร   ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ 
        เพงฌานอยู.  บัดน้ี  ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตตาม 
        ลําดับตรอกเปนวัตร       ประกอบดวยความเพียร   ฯลฯ 
        เพงฌานอยู.  บัดน้ี.   ขาพระองคถือการน่ังฉันบนอาสนะ 
        แหงเดียวเปนวัตร   ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ    เพง 
        ฌานอยู. บัดนี ้ ขาพระองคถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตร 
        เปนวัตร   ประกอบดวยความเพียร  ฯ ล ฯ    เพงฌานอยู. 
        บัดน้ี     ขาพระองคถือการฉันอาหารที่เขานํามาถวายภาย- 
        หลังเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ เพงฌานอยู. 
        บัดน้ี     ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร    ประกอบดวย  
        ความเพียร   ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.   บัดน้ี    ขาพระองคถือ 
        การอยูโคนไมเปนวัตร      ประกอบดวยความเพียร ฯ ล ฯ 
        เพงฌานอยู.  บัดน้ี    ขาพระองคถือการอยูในท่ีแจงเปนวัตร 
        ประกอบดวยความเพียร  ฯ ล ฯ    เพงฌานอยู.      บัดน้ี  
        ขาพระองคถือการอยูในปาเปนวัตร      ประกอบดวยความ 
         เพียร  ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.  บัดน้ี  ขาพระองคถือการอยู 
        ในเสนาสนะตามท่ีจัดใหเปนวัตร       ประกอบดวยความ 
         เพียร  ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.   บดัน้ี   ขาพระองคถือการไม 
        นอนเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร ฯลฯ เพงฌานอยู. 
          บัดน้ี   ขาพระองคถือการเปนผูมักนอยเปนวัตร  ประกอบ  
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         ดวยความเพียร  ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.  บัดน้ี   ขาพระองค 
        ถือการเปนผูสันโดษเปนวัตร  ประกอบดวยความเพียร   ฯลฯ 
         เพงฌานอยู. บัดน้ี  ขาพระองคถือการเปนผูชอบความสงัด 
         เปนวัตร    ประกอบดวยความเพียร   ฯ ล ฯ   เพงฌานอยู.  
        บัดน้ี    ขาพระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร 
         ประกอบดวยความเพียร   ฯ ล ฯ     เพงฌานอยู.    บัดน้ี 
        ขาพระองคนามวาภัททิยะ เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา 
         เปนผูปรารภความเพียร   ประกอบดวยความเพียร   ยินดี 
        แตอาหารท่ีไดมาดวยการเท่ียวบิณฑบาต   ไมถือมั่นในสิง่ 
         ใด ๆ    เพงฌานอยู.    ขาพระองคละทิ้งเครื่องราชูปโภค 
        คือจานทองคําอันมีคา   ๑๐๐  ตําลึง  ซึ่งประกอบดวยลวดลาย 
         งดงาม      วิจิตรดวยภาพท้ังภายในและภายนอกนับไดต้ัง 
        ๑๐๐ มาใชบาตรดินใบน้ี   นี้เปนอภิเษกครั้งท่ีสอง.  แตกอน 
        ขาพระองค  มหีมูทหารถือดาบรักษาบนกําแพงท่ีลอมรอบ 
        ซึ่งสูง     และที่ปอมและซุมประตูพระนครอยางเปนหนา 
         ก็ยังมีความหวาดเสียวอยูเปนนิจ บัดน้ี ขาพระองคผูชื่อวา 
        ภัททิยะ    เปนโอรสของพระนางกาลิโคธา    เปนผูเจริญ 
           ไมมีความสะดุงหวาดเสียว  ละความขลาดกลัวภัยไดแลว 
        ไดหย่ังลงสูปา    เพงฌานอยู.    ขาพระองคต้ังมั่นอยูใน 
        ศีลขันธ  อบรมสติปญญา    ไดบรรลุถึงความส้ินสังโยชน 
        ทั้งปวงโดยลําดับ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ยาต   เม  หตฺถิคีวาย    ดังน้ีเปนตน  
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ความวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     เมือ่กอนขาพระองคแมเม่ือจะไปก็นั่งบน 
คอชางไป   คือเที่ยวไป.    แมเมื่อจะนุงหมผา    ก็นุงหมผาพิเศษท่ีทอใน   
แควนกาสีมีเนื้อละเอียด  คือสัมผัสสบาย.  แมเมื่อจะบริโภคขาวสุก  ก็บริโภค 
ขาวสาลีทั้งเกาและหอมอันเก็บไว  ๓ ป       ชื่อวาลาดขาวกับเนื้ออันสะอาด 
เพราะเปนขาวลาดดวยเนื้อสะอาดมีเนื้อนกกระทาและนกยูงเปนตน.  ความ 
สุขนั้นไมไดกระทําจิตของขาพระองคใหยินดี    เหมือนดังที่พระเถระแสดง 
วิเวกสุขในบัดนี้  จึงไดกลาวคํามีอาทิวาบัดนี้  ภัททิยะน้ัน  เปนผูเจริญดังน้ี. 
ก็ในท่ีนี้  พึงทราบวา  ทานถือเอายานคือมาและรถดวยศัพทวา ชาง ถือเอา 
เครื่องราชอลังการทุกอยางดวยศัพทวา    ผา   ถือโภชนะทุกชนดิดวยศัพท 
วา  ขาวสุก. 
         บทวา  โสชฺช  ความวา  วันนี้   คือบัดนี้   พระภัททิยะน้ันดํารงอยู 
ในบรรพชา. 
         บทวา  ภทฺโท  ความวา  ชื่อวาผูเจริญ     เพราะเปนผูประกอบดวย 
ศีลคุณเปนตน. 
         บทวา สาตติโก ไดแก  ผูประกอบในความเพียรติดตอกันในธรรม 
เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน. 
         บทวา  อฺุฉาปตฺตาคเต   รโต  ไดแก   เปนผูยินดียิ่งในอาหารท่ี 
อยูในบาตรคือท่ีนับเนื่องในบาตร   ดวยการเที่ยวแสวงหา  อธิบายวา เปน 
ผูสันโดษดวยอาหารท่ีอยูในบาตรน้ันเทาน้ัน. 
         บทวา    ฌายติ  ไดแก     เพงอยูดวยฌาน     อันสัมปยุตดวยผล 
สมาบัติ.  
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         บทวา  ปุตฺโต     โคธาย   ไดแก    เปนโอรสของพระนางกษัตริย 
พระนามวากาลิโคธา.    
         บทวา   ภทฺทิโธ    ความวา  พระเถระผูมีนามอยางนี้กลาว  กระทํา 
ตนเองใหเปนดุจคนอ่ืน. 
         ชื่อวาผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร   เพราะหามคหบดีจีวร  แลวสมาทาน 
องคแหงภิกษุผูถือผาบังสุกุลเปนวัตร.    ชื่อวาผูถือการเที่ยวบิณฑบาตเปน 
วัตร      เพราะหามสังฆภัต       แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการเที่ยว 
บิณฑบาตเปนวัตร,    ชื่อวาผูถือไตรจีวรเปนวัตร    เพราะหามอดิเรกจีวร 
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือไตรจีวรเปนวัตร.      ชื่อวาผูถือการเที่ยว 
บิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร  เพราะหามการเท่ียวบิณฑบาตโลเล แลว 
สมาทานองคแหงภิกษุผูถือการเที่ยวบิณฑบาตตามลําดับตรอกเปนวัตร, 
ชื่อวาผูถือการน่ังฉันบนอาสนะเดียวเปนวัตร  เพราะหามการฉันบนอาสนะ 
ตาง ๆ   แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการน่ังฉันบนอาสนะแหงเดียวเปน 
วัตร,    ชื่อวาผูถือการฉันในบาตรเปนวัตร     เพราะหามภาชนะใบท่ีสอง 
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการฉันในบาตรเปนวัตร,    ชือ่วาผูถือการ 
หามอาหารท่ีเขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร  เพราะหามโภชนะที่เหลือเพ่ือ 
แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการหามอาหารท่ีเขานํามาถวายภายหลังเปน 
วัตร,   ชื่อวาผูถือการอยูปาเปนวัตร   เพราะหามเสนาสนะใกลบาน   แลว 
สมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร,  ชือ่วาผูถือการอยูโคนไมเปน 
วัตร    เพราะหามการอยูที่มุงบัง     แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยู 
โคนไมเปนวัตร.  ชื่อวาผูถือการอยูในท่ีแจงเปนวัตร   เพราะหามการอยูที่ 
มุงบังและโคนไม   แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการอยูในที่แจงเปนวัตร  
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ชื่อวาผูถือการอยูปาชาเปนวัตร    เพราะหามท่ีซึ่งมิใชปาชา   แลวสมาทาน 
องคแหงภิกษุผูถือการอยูปาชาเปนวัตร,  ชื่อวาผูถือการอยูในเสนาสนะตาม 
ที่เขาจัดใหเปนวัตร  เพราะหามความโลเลในเสนาสนะ  แลวสมาทานองค 
แหงภิกษุผูถือการอยูในเสนาสนะตามท่ีเขาจัดใหเปนวัตร,   ชื่อวาผูถือการ 
นั่งเปนวัตร   เพราะหามการนอน  แลวสมาทานองคแหงภิกษุผูถือการน่ัง 
เปนวัตร,    ความสังเขปในท่ีนี้มีเพียงเทาน้ี     สวนความพิสดารพึงถือเอา 
ธุดงคกถา  โดยนัยที่ทานกลาวไวในวิสุทธิมรรคน่ันเถิด. 
         บทวา  อุจฺเจ   ไดแก  ในที่สูงเปนตน    หรือชือ่วาสูง  เพราะเปน 
ปราสาทชั้นบน.                                                   
         บทวา  มณฺฑลิปากาเร  ไดแก   ลอมดวยกําแพง   โดยอาการเปน 
วงกลม. 
         บทวา  ทฬฺหมฏฏาลโกฏเก  ไดแก  ประกอบดวยปอมและซุมประตู 
อันมั่นคง  อธิบายวา  ในเมือง. 
                ในบทวา  สตึ  ปฺฺจ   นี ้ พระเถระกลาวถึงสมาธิ   โดยหัวขอ 
คือสติ  ซึ่งทานหมายเอาผลสมาบัติและนิโรธสมาบัติ  กลาวไววา   อบรมสติ 
และปญญา  ดังนี้.  คําท่ีเหลืองายทั้งนั้น  เพราะมีนัยดังกลาวไวในที่นั้น  ๆ 
แลวท้ังน้ัน. 
         พระเถระบันลือสีหนาท ณ  เบื้องพระพักตรของพระศาสดาดวยประ- 
การฉะนี้.   ภิกษุทั้งหลายไดฟงดังน้ัน   ไดพากันเลื่อมใสยิ่งแลว. 
         จบอรรถกถากาลิโคธาปุตตภัททิยเถรคาถาท่ี  ๗          
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             ๘.   องคุลิมาลเถรคาถา 
              วาดวยการหยุดแลวจากการทําความช่ัว 
         [๓๙๒]  พระองคุลิมาลเถระ    สมัยเม่ือยังเปนโจร    ไดกลาวคาถา 
กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา 
                             ดูกอนสมณะ   ทานสิกําลังเดินอยู  กลบักลาววา  เรา 
         หยุดแลว    สวนขาพเจาหยุดแลว    ทานกลบักลาววาไม 
         หยุด    ดูกอนสมณะ     ขาพเจาขอถามความขอนี้กะทาน 
         ทานกําลังเดินอยู  เพราะเหตุไร   ทานจึงกลาววาหยุดแลว 
         ขาพเจาสิหยุดแลว  ทานกลับกลาววาไมหยุด.   
พระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบวา 
                             ดูกอนองคุลิมาล     เราวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว 
         สวนทานสิยังไมสํารวมในสัตวทั้งหลาย  ฉะน้ัน  เราจึงชือ่ 
         วาหยุดแลว  สวนทานชื่อวายังไมหยุด. 
องคุลิมาลโจรกราบทูลวา 
                           พระองคเปนสมณะที่ชาวโลกกับท้ังเทวโลกบูชาดวย 
         เครื่องบูชามากมาย   ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    เพ่ิง 
         จะเสด็จมาถึงปาใหญเพ่ือโปรดขาพระองคโดยกาลนาน 
         หนอ     ขาพระองคไดสดับพระคาถา    ซึ่งประกอบดวย 
         เหตุผลของพระองคแลว  จักละเลิกบาปกรรมต้ังพันเสีย. 
พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถาไว ๒ คาถา  ความวา 
                      ครั้นองคุลมิาลโจรกราบทูลดังน้ีแลว    ก็โยนดาบและ 
         อาวุธทั้งหมดหญิงลงในหนองน้ํา    บอน้ํา  และในเหว   ได  
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            ถวายบังคมพระยคุลบาทของพระสุคตเจา       แลวทูลขอ 
         บรรพชากะพระพุทธเจา  ณ ทีน่ั้นเอง ทันใดน้ันแล  พระ- 
         พุทธเจาประกอบไปดวยพระมหากรุณา   ทรงแสวงหาคุณ 
         อันยิ่งใหญ   เปนศาสดาของโลกกับท้ังเทวโลก  ไดตรัสวา 
         จงเปนภิกษุมาเถิด   เทาน้ีความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาล                                     
         โจรน้ัน   ในขณะนัน้ทีเดียว. 
         เมื่อทานพระองคุลิมาลไดบรรพชาอุปสมบทแลว      ไดบรรลุอรหัต 
แลวเสวยวิมุตติสุขอยู   เกิดปติโสมนัส   ไดกลาวคาถาดวยสามารถอุทานน้ี  
ความวา                                          
                     ผูใดเคยประมาทในตอนตน   ภายหลงัเขาไมประมาท 
         ผูนั้นยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว  เหมือนพระจันทรพนแลว 
         จากหมอกฉะนั้น  บาปกรรมทีท่ําไรแลว   อนัผูใดยอมปด 
         กั้นไวดวยกุศล  ผูนัน้ยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว    เหมือน 
         พระจนัทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น    ภิกษใุดแล    แมจะ 
         ยังหนุม  ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา  ภิกษ ุ
         นั้นยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว    เหมือนพระจนัทรพนแลว 
         จากหมอกฉะนั้น    ก็ผูที่เปนขาศึกตอเรา    ขอจงพึงธรรม-  
         กถาท่ีเราไดฟงแลวในสํานักของพระศาสดา   ขอจงประ- 
         กอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา    ขอจงคบหากับ 
         มนุษยผูเปนสัตบุรุษ   ซึ่งถือมั่นแตธรรมอยางเดียว  ก็ผูที่ 
         เปนขาศึกตอเรา  ขอเชิญฟงธรรมของทานผูกลาวสรร- 
         เสริญความอดทน   ผูมีปกติสรรเสริญความไมโกรธ     ตาม  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 134 

         เวลาอันสมควร   และขอจงปฏบิัติตามธรรมอันสมควรแก 
        ธรรมนัน้เถิด    ขออยาเบียดเบียนเราและชาวประชาหรือ   
         วาสัตวอื่นใดเลย  พึงบรรลุความสงบอยางเย่ียม  และพึง 
        รักษาสัตวทั้งปวงใหเปนเหมือนบุตรท่ีรักเถิด    ก็ชาวนาท่ี 
        ตองการนํ้ายอมไขนํ้าไป   ชางศรยอมดัดลูกศร   ชางไมยอม 
        ถากไม   บณัฑิตยอมฝกตน    คนบางพวกฝกชางและมา 
         เปนตน   ดวยทอนไมบาง  ดวยขอบาง   ดวยแสบาง  สวน 
        เราเปนผูอันพระศาสดาผูคงท่ีทรงฝกแลว    โดยไมไดทรง       
         ใชอาชญาและศาสตรา,  เมื่อกอนเรามีชื่อวา  อหิงสกะ   ผู 
        ไมเบียดเบียน  แตเรายังเบียดเบียนผูอื่นอยู  วันนี้เราเปน 
         ผูมีชื่อจริง   ไมเบียดเบียนใคร   แตกอนเราเปนโจรลือชา 
        ทั่วไปวาองคุลิมาล   ถูกหวงนํ้าใหญพัดไปจนไดมาพบพระ- 
         พุทธเจาผูเปนที่พ่ึงเขา     ครั้งกอนเรามีมือเปอนดวยโลหิต 
        ลือชื่อไปทุกทิศวาองคุลิมาล  แตบัดน้ี  องคุลมิาลไดมาพบ 
         พระพุทธเจาผูเปนท่ีพ่ึงเขาแลว  ถอนตัณหาเครื่องนําไปสู 
        ภพนอยภพใหญขึ้นไดแลว  เราไดทํากรรมเชนนั้นอันเปน 
         เหตุใหไปสูทุคติเปนอันมาก   จงึตองมารับผลกรรมที่ทําไว 
        แตบัดน้ี   เราบริโภคโภชนะโดยไมเปนหน้ี       คนพาลผูม ี
          ปญญาทราม   ยอมประกอบตามความประมาท   สวนนัก 
        ปราชญ    ยอมรักษาความไมประมาทไว   เหมอืนทรัพย 
        อันประเสริฐสุดฉะน้ัน      ทานท้ังหลายอยาประกอบตาม 
        ความประมาท      อยาประกอบความสนิทสนมดวยความ  
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         ยินดีในกาม   เพราะวาผูไมประมาทเพงพินิจอยู  ยอมถึง 
        ความสขุอันไพบูลย    การท่ีเรามาสูสํานักของพระศาสดา 
         เปนการมาดีแลว   มิใชวาเปนการมาไมดี  การท่ีเราคิดจะ 
        บวชในสํานักของพระศาสดาน้ี       ก็ไมใชเปนความคิดท่ี 
         เลวเลย  เพราะเปนการเขาถึงธรรมอันประเสริฐ  ในธรรม 
        ทั้งหลายท่ีพระศาสดาทรงจําแนกดีแลว        การท่ีเรามาสู 
         สํานักของพระศาสดาน้ี    เปนการมาดีแลว    มิใชวาเปน 
        การมาไมดี        การที่เราคิดจะมาบวชในสํานักของพระ- 
         ศาสดาน้ี     ก็ไมใชเปนความคิดท่ีเลวเลย     เราไดบรรล ุ
        วิชชา  ๓  ตามลําดับ ไดทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          เสร็จแลว   แตกอนเราอยูในปา   โคนไม   ภูเขา  หรือใน 
        ถํ้าทุก ๆ แหง  มใีจหวาดเสียวอยูเปนนิตย  เราผูอันพระ- 
         ศาสดาทรงอนุเคราะหแลวไมไปในบวงมาร   จะยืน  เดิน 
        นั่ง  นอนก็เปนสุข    เมื่อกอนเรามีเชื้อชาติเปนพราหมณ 
         มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ทั้งหลายฝาย   บัดน้ี   เราเปน 
        โอรสของพระสุคตศาสดา  ผูเปนพระธรรมราชา  เราเปน 
          ผูปราศจากตัณหาแลว   ไมถือมั่น   คุมครองทวาร  สํารวม 
        ดีแลว  เราตัดรากเหงาของทุกขไดแลว  บรรลุถึงความส้ิน 
          อาสวะแลว  เรามคีวามคุนเคยกับพระศาสดา  ทําตามคํา 
        สอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว       ปลงภาระอันหนักลง 
          แลว  ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว. 
                                                    จบองคุลิมาลเถรคาถา  
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       อรรถกถาองคลิุมาลเถรคาถาที่  ๘   

         คาถาของทานพระองคุลิมาลเถระ  มีคําเริ่มตนวา  คจฺฉ  วเทสิ  สมณ 
 ิโตมฺหิ  ดังนี้.  เรื่องนั้นมีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         แมพระเถระนี้         ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแต 
ปางกอน       สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงวิวัฏฏะไวในภพน้ัน  ๆ    ใน 
พุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดเปนบุตรพราหมณนามวาภัคควะ   ผูเปนปุโรหิต 
ของพระเจาโกศลในเมืองสาวัตถี,    ในวันที่ทานเกิด   อาวุธนานาชนิดทั่ว 
ทั้งพระนครลุกโพลง    และพระแสงมงคลของพระราชา   ซึ่งวางอยูบนต่ัง 
ที่บรรทมกล็กุโพลงดวย         พระราชาทรงเห็นดังนั้นทรงกลัวหวาดเสียว 
บรรทมไมหลับ. 
         ในเวลาน้ัน   ปุโรหิตตรวจดูดาวนักษัตร   จึงไดกระทําการตกลงวา 
มีทารกเกิดแลวในโจโรฤกษ  ฤกษโจร.     เมื่อราตรีสวาง  ทานปุโรหิตเขา 
ไปเฝาพระราชา  ทูลถามถึงความบรรทมสบาย.   พระราชาตรัสวา จะนอน 
สบายมาแตไหน  อาจารย   ตอนกลางคืน   พระแสงมงคลของฉันลุกโพลง 
ขอน้ันจักมีผลเปนอยางไรหนอ.     ปโุรหิตกราบทูลวา    อยาทรงกลัวเลย 
พระเจาขา   ทารกเกิดในเรือนของขาพระองค,    ดวยอานุภาพของทารก 
นั้น   แมอาวุธนานาชนิด  ทั่วทั้งพระนครก็ลุกโพลง.   พระราชาตรัสถามวา 
จักเปนอยางไรละ  อาจารย.   ปุโรหิตทูลวา ทารกจักเปนโจร  พระเจาขา. 
พระราชาตรัสถามวา  จักเปนโจรเที่ยวไปคนเดียว  หรือวาเปนหัวหนาคณะ. 
ปุโรหิตทูลวา  เปนโจรเที่ยวไปผูเดียว  พระเจาขา,   จักใหพวกขาพระองค 
ฆาเขาไหมพระเจาขา.    พระราชาตรัสวา  ถาเปนโจรเที่ยวไปคนเดียวไซร 
พวกทานจงเลี้ยงเขาไวกอน    เมื่อจะต้ังชื่อเขา   เพราะเหตุที่เขาเม่ือจะเกิด  
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ไดเกิดมาเบียดเบียนพระหฤทัยของพระราชา    เพราะฉะนั้น    จึงต้ังชื่อวา 
หิงสกะ  ภายหลังจึงเรียกชื่อวา อหิงสกะ   เหมือนท่ีพูดกันวา  เห็นแลวก็ 
พูดเสียวาไมเห็นฉะน้ัน. 
         อหิงสกะน้ัน  เติบโตแลว   ทรงกําลังเทาชางสาร ๗  เชือก  เพราะ 
กําลังแหงบุรพกรรม,  อหิงสกะน้ันมีบุรพกรรมดังน้ี :- 
         ในคราวท่ีโลกวางจากพระพุทธเจา   เขาบังเกิดเปนชาวนา   ไดเห็น 
พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่งเปยกน้ําฝน   มีจีวรชุม  ถูกความหนาวเบียด- 
เบียน    เขาไปยังพ้ืนที่นาของตน    เกิดความโสมนัสวา    บญุเขตปรากฏ 
แกเราแลว   จึงไดกอไฟถวาย.   ดวยกาํลังแหงกรรมนั้น   เขาจึงเปนผูเพียบ 
พรอมดวยกําลังแรงและกําลังเชาวน   ในที่ที่เกิดแลว ๆ  ในอัตภาพสุดทาย  
นี้    จึงทรงกําลังเทาชางสาร  ๗  เชือก. 
         อหิงสกะน้ันไปเมืองตักกศิลา  เปนธัมมันเตวาสิก  (คือศิษยชนิดทํา 
การงานใหอาจารย)    ในสํานักอาจารยทิศาปาโมกข  เรียนศิลปะ   ปฏิบัติ 
พราหมณผูอาจารย     และภรรยาของอาจารยโดยเคารพ.       ดวยเหตุนั้น 
นางพราหมณีนั้น    จึงไดทําการสงเคราะหเขาดวยอาหารเปนตนที่มีอยูใน 
เรือน.   พวกมาณพอ่ืน ๆ  อดทนไมได   ซึ่งการสงเคราะหนั้น   จึงไดทํา 
ใหแตกกับอาจารย.       พราหมณไมเชื่อคําของมาณพเหลาน้ัน  ๒-๓ วาระ 
มาภายหลังเชื่อ  คิดวา  มาณพมีกําลังมาก  ใคร ๆ ไมอาจฆาได  เราจักฆา 
เขาดวยอุบาย    จึงกลาวกะมาณพผูเรียนจบศิลปะแลว   มาลาเพ่ือจะไปเมือง 
ของตนวา พออหิงสกะ  ธรรมดาศิษยผูเรียนจบศิลปะแลว   จะตองใหของ 
คํานับครู   แกอาจารย   เจาจงใหของคํานับครูนั้น  แกเรา.   อหิงสกะกลาว 
วา  ดีแลวทานอาจารย   ผมจักใหอะไร.   พราหมณกลาววา   เจาจงนําเอา 
นิ้วมือขวาของพวกมนุษยมา   ๑,๐๐๐   นิ้ว.   ไดยนิวา  พราหมณไดมีความ  
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ประสงคตอเขาดังน้ีวา    เมื่อฆาคนจํานวนมาก    คน ๆ หน่ึงจักฆาเขาได 
โดยแท. 
         อหิงสกะไดฟงดังนั้น     จึงมุงหนาวา  คนไมมีความกรุณาที่สะสมไว 
นาน   ผูกสอดอาวุธ  ๕ อยาง   เขาไปยังปาชาลินวัน     ในแควนของพระ- 
เจาโกศล   อยูในระหวางเขาใกลหนทางใหญ   ยืนยอดเขาเห็นพวกมนุษยผู 
เดินไปตามทาง   จึงรีบไป (ฆาตัด) เอาน้ิวมือมาหอยไวที่ยอดไม.   แรงบาง 
กาบาง  กินนิ้วมือเหลาน้ัน  ที่หลนลงบนพ้ืนดินก็เปอยเนาไป.   เม่ือน้ิวมือ 
ไมครบจํานวนอยางนี้   จึงเอาดายรอยนิ้วมือท่ีไดแลว  ๆ กระทาํใหเปนพวง 
แลวสะพายไหล    เหมือนคลองสายยัชโญปวีตฉะน้ัน  ต้ังแตนั้นมา  เขาจึง 
ไดมีสมัญญาวา  องคุลิมาล.             
         เมื่อเขาฆาพวกมนุษยอยูอยางนี้   หนทางก็ไมมีคนใชเดินทาง.    เขา 
ไมไดมนุษยในหนทาง    จึงไปยังอุปจารบาน    แอบฆามนุษยที่มาแลว ๆ 
เอาน้ิวมือไป.   มนุษยทั้งหลายรูเขาก็พากันหลีกออกไปจากบาน  บานทั้ง- 
หลายก็ราง นิคมและชนบทก็เหมือนกัน.  ประเทศน้ันไดถูกเขาทําใหอยูกัน 
ไมได  ดวยประการฉะน้ี.   องคุลิมาลไดรวบรวมนิ้วมือไดพันนิ้ว  หยอน 
อยูหน่ึงนิ้ว.    ลําดับนั้น  มนุษยทั้งหลายไดกราบทูลถึงอันตรายเพราะโจร 
นั้นแดพระเจาโกศล.   พระราชาจึงรับส่ังใหเท่ียวตีกลองไปในพระนครแต 
เชาตรูวา  พวกเรารีบจับองคุลิมาลโจร,  พลนิกายจงมา. 
         นางพราหมณีชื่อวามันตานีผูเปนมารดาขององคุลิมาล  กลาวกะบิดา 
ขององคุลิมาลน้ันวา   ขาววาบุตรของทานเปนโจรกระทําดังน้ี  ๆ  ทานจง 
ไปเกลี้ยกลอมเขาวา   อยาทําเชนนี้    แลวพามา   พระราชาจะพึงฆาเขาโดย 
ประการอ่ืน.     พราหมณกลาววา  เราไมตองการบุตรเชนนั้น  พระราชา  
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จงทรงกระทําตามพอพระทัยเถิด.      ลําดับนั้น  พราหมณีมีความรักบุตร 
จึงถือเอาเสบียงทางแลวเดินทางไปดวยหวังใจวา       เราจักยังบุตรของเรา 
ใหยินยอมแลวพามา. 
         พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบวา   พราหมณีนี้จะไปดวยหวังวาจักนํา                                                            
องคุลิมาลมา  ถานางจักไป   องคุลิมาลก็จักฆามารดาเสีย    ดวยคิดวาจะให 
ครบ  ๑,๐๐๐   นิ้ว.  ก็องคุลิมาลน้ันเปนปจฉิมภวิกสัตว  ถาเราจักไมไปไซร 
ความเสื่อมใหญจักไดมีแลว    จึงเสด็จกลับจากบิณฑบาตภายหลังภัต   ทรง 
ถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง    ทรงดําเนินไปดวยพระบาทสิ้นหนทาง 
๓๐  โยชน  เฉพาะเจาะจงองคุลิมาล  ในระหวางทาง  แมคนเลี้ยงโคเปนตน 
หามปรามก็เสด็จเขาถึงปาชาลินวัน. 
         ก็ขณะน้ัน     พอดีเขาไดเห็นมารดาของเขา      ครั้นเขาเห็นมารดา 
แตไกล    จึงเง้ือดาบว่ิงเขาไปหมายใจวา    แมมารดาเราก็จักฆา    ทานนิ้วท่ี 
หยอนใหครบเต็มพันในวันนี้.    พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงพระองคใน 
ระหวางคนท้ังสองน้ัน.  องคุลิมาลไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาจึงคิดวา  เรา 
จะประโยชนอะไรดวยการฆามารดาแลวถือเอานิ้วมือ    มารดาเราจงมีชีวิต 
อยูเถิด  ถากระไรเราพึงปลงชีวิตพระสมณะนี้แลวถือเอานิ้วมือ  จึงเง้ือดาบ 
ติดตามพระผูมีพระภาคเจาไปขางหลัง ๆ. 
         ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงแสดงอิทธาภิสังขาร   โดย  
ประการที่องคุลิมาลแมจะว่ิงจนสุดแรง   ก็ไมอาจทันพระองคทั้งท่ีพระองค 
เสด็จไปโดยพระอิริยาบถปกติได.     เขาถอยความเร็วลง    หายใจครืด ๆ 
เหง่ือไหลออกจากรักแรทั้งสองขาง   ไมอาจแมจะยกเทาข้ึน   จึงยืนเหมือน 
ตอไม กลาวกะพระผูมีพระภาคเจาวา หยุดเถิด  หยดุเถิด สมณะ  พระผูม-ี  
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พระภาคเจาแมเสด็จดําเนินอยู  จึงตรัสวา เราหยุดแลว องคุลิมาล เธอแหละ 
จงหยุด.     เขาคิดวา  พระสมณศากยบุตรเหลาน้ีแล    มีปกติพูดคําสัจจริง 
สมณะนี้ทั้ง ๆ ที่เดินไปกพู็ดวา   เราหยุดแลว    องคุลิมาล   เธอนั่นแหละ 
จงหยุด.   ก็เราเปนผูหยุดแลว   สมณะนี้มีความประสงคอยางไรแล  เราจัก 
ถามใหรูความประสงคนั้น  จึงไดกลาวกะพระผูมีพระภาคเจาดวยคาถาวา 
                      ดูกอนสมณะ  ทานสิกําลงัเดินอยู  กลบักลาววา  เรา 
         หยุดแลว    สวนขาพเจาหยุดแลว     ทานกลับกลาววาไม 
         หยุด   ดูกอนสมณะ ขาพเจาขอถามความนี้กะทาน  ทาน 
         กําลังเดินอยู   เพราะเหตุไร   จงึกลาววาหยุดแลว    สวน 
         ขาพเจาสิ  หยุดแลว  ทานกลับกลาววาไมหยุด. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    องคุลิมาลเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา สมณะ, 
บทวา   ม   แปลวา   ขาพเจา.  
         บทวา  กถ  แปลวา   โดยอาการอยางไร.   ก็ในคาถาน้ี   มีเนื้อความ 
ดังตอไปนี้ :-   ดูกอนสมณะ  ทานกําลังเดินอยูแท ๆ กลับกลาววา  เรา 
หยุดแลว.    สวนขาพเจาผูหยุดแลว    ทานกลับกลาวคือพูดวา  ยังไมหยุด 
ในขอน้ีนาจะมีเหตุ   เพราะฉะนั้น    ขาพเจาขอถามความน้ันกะทาน  คือ 
กะพระสมณะวา   อยางไร   คือโดยอาการอะไร     ทานไดเปนผูหยุดแลว 
และขาพเจาเปนผูยังไมหยุด.      เมื่อองคุลิมาลกลาวอยางนี้แลว   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงไดตรัสกะเขาดวยพระคาถาวา.                                   
                      ดูกอนองคุลิมาล      เราวางอาชญาในสัตวทั้งปวงเสีย 
         แลว   สวนทานสิ   ยังไมสํารวมรวมสัตวทั้งหลาย  ฉะนัน้ 
         เราจึงชื่อวาหยุดแลว   สวนทานช่ือวายังไมหยุด.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา      ิโต   อห   องฺคุลิมาล   สพฺพทา   
สพฺเพสุ   ภูเตสุ   นิธาย  ทณฺฑ  ความวา  ดูกอนองคุลิมาล  ในทุกกาล 
คือในกาลทั้งปวง  ไดแกในเบื้องตน   ทามกลาง  และที่สุด   เราวางอาชญา 
เสียแลวในสัตวทั้งปวง   ชนิดที่เคลื่อนไหวไดและชนิดอยูกับที่   ชื่อวาวาง 
อาชญา  วางศาสตรา  มีความละอาย  มีความเอ็นดู ชื่อวาหยุดแลวโดยอาการ 
เห็นปานน้ันนั่นแหละ  เพราะไมเปนไปโดยประการอ่ืนจากน้ัน. 
         บทวา  ตุว  จ  ปาเณสุ  อสฺโตสิ  ความวา   สวนทานเปนผู 
เวนความสํารวมในสัตวทั้งหลาย  หยาบชา  มีมือเปอนเลือด   ยึดมั่นในการ 
ฆาและการประหาร  ไมมคีวามเอ็นดู  เพราะฉะนั้น จึงชื่อวาไมหยุด  ดวย 
อํานาจการงดเวนจากความไมสํารวม,    เพราะเหตุนั้นแหละ   คือแมเพราะ 
การหมุนไปรอบ ๆ ในคตินั้น  ๆ   บดันี้ ทานแมจะหยุดโดยอิริยาบถ  กช็ื่อ 
วาเปนผูยังไมหยุด        สวนเราเปนผูหยุดแลวโดยประการดังกลาวมาแลว. 
ลําดับนั้น    องคุลิมาลเกิดความปติโสมนัสวา   พระสมณะนี้    คือพระผูมี- 
พระภาคเจาพระองคนั้น   เพราะเคยไดฟงเกียรติศัพทของพระผูมีพระภาค- 
เจาผูประกาศคุณตามความเปนจริง    ผูทรงทําชาวโลกท้ังส้ินใหเอิบอาบอยู 
ดุจนํ้ามันเอิบอาบอยูบนพ้ืนน้ําฉะน้ัน      และเพราะเหตุสมบัติและญาณถึง 
ความแกกลาแลว    จึงคิดวาการบันลือสีหนาทใหญนี้     การกระห่ึมใหญนี้ 
จักไมมีแกผูอ่ืน    การกระห่ึมนี้เห็นจะเปนของพระสมณโคดม    เราเปนผู 
อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญทรงเห็นแลว   พระผูมีพระภาค- 
เจาเสด็จมาที่นี้    เพ่ือกระทําการสงเคราะหเรา   จึงไดกลาวคาถาน้ีวา 
                      พระองคเปนสมณะที่ชาวโลกกับท้ังเทวโลกบูชาดวย 
         เครื่องบูชามากมาย   ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    เพ่ิง  
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            จะเสด็จมาถึงปาใหญ   เพ่ือโปรดขาพระองคโดยกาลนาน   
         หนอ     ขาพระองคไดสดับพระคาถาซ่ึงประกอบดวยเหตุ 
         ผลของพระองคแลว  จักละเลิกบาปกรรมต้ังพันเสีย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   จริสสฺ  วต ไดแก  โดยกาลนานหนอ. 
         บทวา   เม  ไดแก   เพ่ืออนุเคราะหขาพระองค. 
         บทวา  มหิโต   ความวา   ผูอันชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาแลวดวย 
การบูชาอันยิ่งใหญ.      ชือ่วาพระมเหสี     เพราะทรงหาคือแสวงหาคุณมี 
ศีลขันธเปนตนอันใหญ.              
         บทวา  มหาวน  สมโณ  ปจฺจปาทิ   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา 
ผูทรงระงับบาปทั้งปวงไดแลว   ไดเสด็จดําเนินมาถึงปาใหญนี้. 
         บทวา  โสห   จชิสฺสามิ   สหสฺสปาป   สุตฺวาน   คาถ   ตว   ธมฺมยุตฺต 
ความวา     ขาพระองคนั้นไดสดับคาถาของพระองคอันประกอบดวยธรรม 
ขาพระองคนั้นครั้นไดฟงดังน้ันแลวจึงคิดวา  แมนาน  คือแมโดยกาลนาน 
เราจักละบาปต้ังพันที่รวมกันอยู    คือท่ีสั่งสมไว บัดนี้จักละมันไดโดยแท. 
ก็ครั้นกลาวอยางนี้แลว   เพ่ือจะแสดงประการท่ีตนปฏิบัติ    และประการท่ี 
พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุเคราะห       พระสังคีติกาจารยจึงไดต้ังคาถา  ๒ 
คาถาน้ีวา 
                     ครั้นองคุลิมาลโจรกราบทูลดังน้ีแลว   ก็โยนดาบและ 
         อาวุธทั้งหมดท้ิงลงในหนองน้ํา    บอน้ํา    และเหว     ได 
         ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคตเจา       แลวทูลขอ 
         บรรพชากะพระพุทธเจา  ณ  ทีน่ั้นเอง  ทันใดน้ันแล  พระ- 
                พุทธเจาผูทรงประกอบไปดวยพระกรุณา       ทรงแสวงหา  
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           คุณอนัยิ่งใหญ     เปนศาสดาของโลกกับท้ังเทวโลก  ได   
         ตรัสวา   จงเปนภิกษุมาเถิด  เทาน้ี  ความเปนภิกษุไดมีแก 
         องคุลิมาลโจรนั้นในขณะนั้นทีเดียว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อิจฺเจว   ไดแก    ครั้นกลาวแลวดังน้ี  
คืออยางนี้    ติดตอกันไปทีเดียว.   บทวา โจโร ไดแก  องคุลิมาล.   บทวา 
อสึ    แปลวา   ดาบ.   บทวา   อาวุธ   ไดแก   อาวุธที่เหลือ. 
         บทวา  โสพฺเภ  ไดแก  บอที่มีตลิง่ขาดรอบดาน   (บึง). 
         บทวา  ปปาเต   ไดแก   บอท่ีมีตลิง่ขาดดานเดียว   (เหว). 
         บทวา   นรเก   ไดแก   ชองท่ีแผนดินแยก.      ก็ในท่ีนี ้   ทานกลาว 
ถึงเฉพาะระหวางภูเขาซึ่งส่ิงของตกลงไปแลว    คนอ่ืนไมอาจถือเอา ดวยบท 
แมทั้ง  ๓. 
         บทวา  อนฺวกาสิ  ตัดเปน   อน ุ  อกาสิ  ความวา  องคุลิมาลท้ิงลง ๆ 
คือโยนทิ้งอาวุธของตนแมทั้ง  ๕  ชนดิ        ครั้นโยนท้ิงอาวุธเหลาน้ันแลว 
ก็ซบศีรษะลงที่พระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคเจา        แลวกราบทูลวา 
ขอจงใหขาพระองคบวชเถิด    พระเจาขา.    ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
องคุลิมาลโจรไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคต         แลวทูลขอ 
บรรพชากะพระพุทธเจา ณ  ที่นั้นเอง.        เมื่อองคุลิมาลโจรนั้นทูลขอ 
บรรพชาอยางนี้    พระศาสดาทรงตรวจดูกรรมในกอนของเขา   ทรงเห็น 
เหตุสมบัติแหงความเปนเอหิภิกษุ   จึงทรงเหยียดพระหัตถเบื้องขวาออกไป 
แลวตรัสวา      จงเปนภิกษุมาเถิด      ธรรมเรากลาวดีแลว      จงประพฤติ 
พรหมจรรย  เพ่ือทําท่ีสุดทุกขโดยชอบเถิด.  
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         ก็พระวาจานั้นนั่นแล    ไดเปนบรรพชาและอุปสมบทขององคุลิมาล   
นั้น.  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา พระพุทธเจาไดตรัสกะองคุลิมาลนั้นวา 
จงเปนภิกษุมาเถิด      เทาน้ีความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาลนั้น      ใน 
ขณะนั้นทีเดียว. 
         พระเถระไดการบรรพชาและอุปสมบท  โดยความเปนเอหิภิกขุอยาง 
นี้แลว     กระทําวิปสสนากรรมไดบรรลุพระอรหัตแลว    เสวยวิมุตติสุขอยู 
เกิดความปติโสมนัส   จึงกลาวคาถา  ๓  คาถาโดยอุทานวา                      
                      ผูใดประมาทแลวในตอนตน  ภายหลังเขาไมประมาท 
         ผูนั้นยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว  เหมือนพระจันทรพนแลว 
         จากหมอกฉะนั้น.   บาปกรรมท่ีทําไวแลวอันผูใดปดก้ันไว 
         ดวยกุศล   ผูนั้นยอมทําโลกน้ีใหสวางไสว   เหมือนพระ- 
         จันทรพนแลวจากหมอกฉะนั้น.  ภิกษใุดแล แมจะยังหนุม 
         ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา  ภิกษุนั้นยอม 
         ทําโลกน้ีใหสวางไสว  เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก 
         ฉะนั้น. 
         เนื้อความแหงคําท่ีเปนคาถานั้นวา       บุคคลใดจะเปนคฤหัสถหรือ 
บรรพชิตก็ตาม    ในกาลกอนแตการคบทากับกัลยาณมิตร    ประมาทแลว 
โดยการเกี่ยวของกับมิตรชั่ว   หรือโดยภาวะท่ีตนไมมีการพิจารณา   คือถึง 
ความประมาทในสัมมาปฏิบัติ    ภายหลังความแยบคายผุดข้ึน    เพราะการ 
เกี่ยวของกับกัลยาณมิตร   ชื่อวายอมไมประมาท   คือปฏิบัติชอบอยู  หม่ัน  
ประกอบเนือง ๆ ซึ่งสมถะและวิปสสนา    ยอมบรรลุวิชชา ๓   อภิญญา ๖  
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บุคคลน้ันยอมทําโลกมีขันธโลกเปนตนนี้         ใหสวางไสวดวยวิชชาและ   
อภิญญาที่ตนบรรล ุเหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอกเปนตน  ทําโอกาส- 
โลกใหสวางอยูฉะน้ัน.              
         กรรมชัว่ท่ีบุคคลใดทําไวแลว   คือส่ังสมไวแลว   ยอมปดคือกั้นดวย 
การปดกั้นทวารในอันที่จะยังวิบากใหเกิดข้ึน  เพราะภาวะที่โลกุตรกุศลอัน 
กระทํากรรมใหสิ้นไป     นําเอาภาวะท่ีไมควรแกวิบากมาให.    คําท่ีเหลือ 
มีนัยดังกลาวแลวน่ันเอง. 
         บทวา ทหโร  แปลวา เปนหนุม,   ดวยบทวา  ทหโร  นั้น  ทาน 
แสดงถึงความท่ีพระเถระเปนผูมีรางกายอดทนตอการประกอบความเพียร. 
จริงอยู     พระเถระนั้นสามารถครอบงําอันตรายจากลมและแดดท่ีเกิดข้ึน 
แลวกระทําตามเพียรเปนเครื่องประกอบ.     ยอมประกอบความขวนขวาย 
ในพระพุทธศาสนา คือเปนผูประกอบความขวนขวายในสิกขา ๓ อธิบายวา 
ยังสิกขา ๓ ใหถึงพรอมโดยความเคารพ. 
         พระเถระเกิดปติโสมนัสอยางนี้    อยูดวยวิมุตติสุข  ในกาลใดเขาไป 
บิณฑบาตในนคร ในกาลนั้น กอนดินแมคนอ่ืนขวางมา  ก็ตกลงท่ีรางกาย 
ของพระเถระ  ทอนไมแมที่คนอ่ืนปามา ก็ตกลงท่ีรางกายของพระเถระน้ัน 
เหมือนกัน.    พระเถระนัน้มีบาตรแตก     เขาไปยังพระวิหารเขาเฝาพระ- 
ศาสดา.   พระศาสดาทรงโอวาทพระเถระวา   เธอจงอดกลั้นเถิดพราหมณ 
เธอจงอดกลั้นเถิดพราหมณ   เธอจงเสวยวิบากของกรรม   ที่จะทําใหไหม 
ในนรกหลายพันปนั้น  เฉพาะในปจจุบันเถิดพราหมณ. 
         ลําดับนั้น   พระเถระจึงเขาไปต้ังเมตตาจิตในสรรพสัตวทั้งหลายโดย 
ไมเจาะจง   แลวไดกลาวคาถาทั้งหลายนี้วา  
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                          ก็ผูเปนขาศึกตอเรา     จงฟงธรรมกถาที่เราไดฟงแลว   
         ในสํานักของพระศาสดา     ขอจงประกอบความขวนขวาย 
        ในพระพุทธศาสนา     ขอจงคบหากับมนษุยผูเปนสัตบุรุษ 
         ผูถือมัน่แตธรรมอยางเดียว  ก็ผูเปนขาศึกตอเรา  ขอเชญิ 
        ฟงธรรมของทานผูกลาวสรรเสริญความอดทน     ผูมีปกติ 
        สรรเสรญิความไมโกรธ      ตามเวลาอันควร     และขอจง 
         ปฏิบัติตามธรรมอนัสมควรแกธรรมนั้นเถิด        ขออยา 
        เบียดเบยีนเราและประชาชนหรอืวาสัตวอื่นใดเลย      พึง 
         บรรลุความสงบอยางเย่ียม  และพึงรักษาสัตวทั้งปวง  ให 
        เปนเหมือนบุตรท่ีรกัเถิด.  ก็ชาวนาท่ีตองการนํ้ายอมไขน้ํา 
          ไป   ชางศรยอมดัดลูกศร   ชางไมยอมถากไม   บณัฑิต 
        ยอมฝกตน.  คนบางพวกยอมฝกชางและมาเปนตน  ดวย 
          ทอนไมบาง  ดวยขอบาง  ดวยแสบาง   สวนเราเปนผูอัน 
        พระศาสดาผูคงท่ีทรงฝกแลว     โดยไมไดทรงใชอาชญา 
          และศาสตรา.  เมื่อกอนเรามีชื่อวา   อหิงสกะ  ผูไมเบียด- 
        เบียน  แตเรายังเบียดเบียนผูอื่นอยู  วันนี ้  เราเปนผูมีชื่อ 
           จริง   ไมเบียดเบียนใคร   แตกอนเราเปนโจรลือชาทั่วไป 
        วาองคุลิมาล   แตบดัน้ี    องคุลมิาลไดมาพบพระพุทธเจา 
           ผูเปนที่พ่ึงเขาแลว  ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพนอยใหญ 
         ขึ้นไดแลว   เราไดทํากรรมเชนนั้นอันเปนเหตุใหไปสูทุคติ 
         เปนอันมาก   จึงตองมารับผลกรรมที่ทําไว   แตบัดน้ี   เรา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 147 

        บริโภคโภชนะโดยไมเปนหนี้      คนพาลผูมีปญญาทราม   
        ยอมประกอบตามความประมาท   สวนนักปราชญ   ยอม 
        รักษาความไมประมาทไว     เหมอืนทรัพยอันประเสริฐสุด 
        ฉะนั้น.       ทานท้ังหลายอยาประกอบตามความประมาท 
        อยาประกอบความสนิทสนมดวยความยินดีในกาม  เพราะ  
        วาผูไมประมาทเพงพินิจอยู    ยอมถึงความสุขอันไพบูลย. 
          การท่ีเรานาสูสํานักของพระศาสดา       เปนการมาดีแลว  
        มิใชวาเปนการมาไมดี       การท่ีเราคิดจะมาบวชในสํานัก  
         ของพระศาสดาน้ี   ก็ไมใชเปนความคิดท่ีเลวเลย   เพราะ 
        เปนการเขาถึงธรรมอันประเสรฐิ        ในธรรมทั้งหลายที่ 
         พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว       การท่ีเรามาสูสํานักของ 
        พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว      การท่ีเรามาสูสํานักของ 
        การท่ีเราคิดจะมาบวชในสํานักของพระศาสดาน้ี    ก็ไมใช 
        เปนความคิดท่ีเลวเลย.    เราไดบรรลุวิชชา  ๓  ตามลําดับ 
        ไดทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.    แตกอน 
         เราอยูในปา   โคนไม   ภูเขา   หรือในถํ้าทุกแหง    มีใจ 
        หวาดเสียวอยูเปนนิตย   เราผูอนัพระศาสดาทรงอนุเคราะห 
        แลว   ไมไปในบวงมาร  จะยืน  เดิน    นั่ง   นอน   ก็เปนสุข. 
        เมื่อกอนเรามีเชื้อชาติเปนพราหมณ       มีครรภเปนที่ถือ 
        ปฏิสนธิ     บริสุทธิท์ั้งสองฝาย      บัดน้ีเราเปนโอรสของ 
        พระสุคตผูศาสดา       ผูเปนพระธรรมราชา    เราเปนผู  
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           ปราศจากตัณหาแลว   ไมถือมัน่  คุมครองทวาร      สํารวม   
         ดีแลว      เราตัดรากเหงาของทุกขไดแลว     บรรลุถึงความ 
         สิ้นอาสวะแลว   เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา   ทําตาม 
         คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว      ปลงภาระอันหนักลง 
         แลว    ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพเสียแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  ทิสาป   ความวา  แมโจรผูปรากฏ  คือ 
แมขาศึกผูไมเปนมติรตอเราเหลาใด   ยอมวารายเราอยางนี้วา  พวกเราถูก 
ทุกขเพราะพลัดพรากจากญาติครอบงํา       ยอมไดรบัทุกขดวยอํานาจของ 
องคุลิมาลฉันใด  แมองคุลิมาลก็จงไดรับความทุกขฉันนั้น. 
         บทวา  เม  ธมฺมกถ   สุณนฺตุ   ความวา  จงฟงกถาอันปฏิสงัยุตดวย 
สัจธรรมทั้ง  ๔  ซึ่งเราไดฟงมาแลวในสํานักของพระศาสดา. 
         บทวา  ยฺุชนฺตุ   ความวา   ก็ครั้นไดฟงแลว  จงปฏิบัติเพ่ือประโยชน 
แกสัจธรรม  ๔  นั้น. 
         บทวา  เต  มนุเช   ภชนฺตุ  ความวา  จงคบ   คือจงเสพกัลยาณมิตร         
ผูเปนสัปบุรุษเชนนั้น.   
         บทวา  เย  ธมมฺเมวาทปยนฺติ   สนฺโต  ความวา  สัปบุรุษเหลาใดให 
ถือเอา  คือใหสมาทาน   ใหยึดถือเฉพาะกุศลธรรม  เฉพาะอุตริมนุสธรรม 
และเฉพาะโลกุตรธรรมท่ีบังเกิดแลว. 
         บทวา ขนฺติวาทาน  ไดแก  ผูกลาวเฉพาะอธิวาสนขันติ,   เพราะเหตุ 
นั้นแหละ   จึงเปนผูสรรเสริญความไมโกรธ   อธิบายวา  เปนผูมีปกติ 
สรรเสริญเฉพาะเมตตาอันเปนความไมโกรธกับใครๆ.  
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         บทวา  สุณนฺตุ   ธมมฺ   กาเลน    ไดแก  จงฟงธรรมในสํานักของ 
สัปบุรุษเหลาน้ัน  ในกาลประกอบความขวนขวายแลว.   
         บทวา   ตฺจ  อนุวธิียนฺตุ  ความวา  และจงเรียนธรรมตามที่ไดฟง 
นั้นโดยชอบแลวกระทําตาม  คือจงปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรม. 
         บทวา  น  ห ิ   ชาตุ  โส   มม  หึเส    ความวา  ขาศึกคือศัตรูของเรา 
นั้น   จงเกิดมี   แตไมพึงเบียดเบียนเราเลย. 
         บทวา  อฺ  วา  ปน  กฺจ ิ น    ความวา  ไมใชไมเบียดเบียนเรา 
เทาน้ัน  แมสัตวไร ๆ  อ่ืนก็ไมพึงเบียดเบียน.  บทวา  ปปฺปุยฺย   ปรม  สนฺตึ  
ความวา พึงบรรลุความสงบคือพระนิพพานอยางเยี่ยม  คือสูงสุด,    ก็ครั้น 
บรรลุแลวพึงรักษาสัตวทั้งหลาย   อธิบายวา  พึงรักษาสัตวทั้งปวงดวยการ 
รักษาอยางยอดเยี่ยม  คือพึงรักษาศิษยเหมือนบุตรฉะน้ัน. 
         พระเถระปลดเปลื้องคนอ่ืนจากบาป      ดวยคาถาเหลาน้ีอยางนี้แลว 
จึงกระทํา    ชื่อวาปริตตกิริยา  คือกระทําพระปริตร    เมื่อจะประกาศการ 
ปฏิบัติของตน  จึงกลาวคาถามีอาทิวา อุทก  หิ  ดังน้ี. 
         บรรดาชนเหลาน้ัน   ชนทั้งหลายใด   ขุดที่ดอนของแผนดินแลวทํา 
ที่ลุมใหเต็ม  ทําเหมืองน้ําหรือวางรางไม  แลวนํานํ้าไปยังท่ีที่ตนปรารถนา 
แลวๆ  เพราะเหตุนั้น    ชนทั้งหลายน้ัน  ชื่อวา  เนตฺติกา  คือผูชักนํ้าไป.   
         บทวา  เตชน  ไดแก ลูกศร.   อธิบายวา   คนผูไขน้ํายอมนํานํ้าไป 
ตามความชอบใจของตน   ฝายชางศร  เอาลูกศรอังไฟใหรอน  เมื่อทําไม 
ใหคด  ชื่อวาดัดลูกศร  คือทําใหตรง,   ฝายนายชางถาก  เมื่อถากเพ่ือตอง 
การดุมเปนตน    ชื่อวายอมถากไม,   คือทําใหตรงหรือคดตามความชอบใจ 
ของตนฉันใด  บัณฑิตคือคนผูมีปญญาก็ฉันนั้น    การทําเหตุการณเทาน้ีให  
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เปนอารมณ   ทําอริยมรรคใหเกิดข้ึน  ชื่อวายอมฝกตน  สวนทานผูบรรล ุ  
พระอรหัตแลว   ยอมชื่อวาเปนผูฝกเสร็จแลว.                             
         บัดนี้  พระเถระเม่ือจะประกาศอาการที่พระศาสดาผูทรงเปนดุจสารถี 
ฝกบุรุษท่ีควรฝกไดฝกตน    และความกตัญู    จึงไดกลาวคาถา  ๕  คาถา 
มีอาทิวา  ทณฺเฑเนเก  ดงัน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา ทณฺเฑเนเก  ทมยนฺติ  ความวา พระ- 
ราชาและมหาอํามาตยของพระราชาเปนตน     ยอมฝกขาศึกเปนตน     ดวย 
อาชญา  และดวยหมูพลมีชางและมาเปนตน    และนายโคบาลเปนตน   ยอม 
ฝกโคเปนตน    ดวยทอนไมและดวยไมเทา   นายควาญชางยอมฝกชางดวย 
ขอ   และอาจารยผูฝกมา   ยอมฝกมาดวยแส. 
         บทวา  อทณฺเฑน  อสตฺเถน  อห   ทนฺโตมฺหิ   ตาทินา     ความวา 
สวนเราเปนผูอันพระสัมมาสัมพุทธเจา        ผูถึงภาวะเปนผูคงที่ในอารมณ 
มีอิฏฐารมณเปนตน    ทรงเวนจากอาชญา   ทรงเวนจากศาสตรา   ฝกแลว 
คือทรมานแลวไดแกกระทําใหหมดพยศแลว      โดยภาวะที่ทรงวางอาชญา 
และวางศาสตรา. 
         บทวา อหึสโกติ   เม  นาม  หึสกสฺส   ปุเร  สโต  ความวา ในกาล 
กอนแตไดสมาคมกับพระศาสดา   เราเปนผูเบียดเบียน  ไดมีแตเพียงชื่อวา 
ผูไมเบียดเบียน.   
         บทวา อชฺชาห  ความวา ก็บัดนี้   เราเปนผูมีนามจริง  คือนามแท 
วา  อหิงสกะ   ผูไมเบียดเบียน  เพราะเหตุนั้น  เราจึงไมเบียดเบียน  คือไม 
เบียดเบียนสัตวแมไร ๆ,   ศัพทวา  น เปนเพียงนิบาต. 
         บทวา   วิสฺสุโต  ไดแก เปนผูปรากฏ    โดยนยัมีอาทิวา   เปนผูมัก 
ฆาสัตว  หยาบชา  มีมือเปอนเลือด.                                        
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         บทวา  มโหเฆน   ไดแก  หวงน้ําใหญ    มีหวงนํ้าคือกามเปนตน,   
เราไดถึง   คือเขาถึงพระพุทธเจาผูทรงการทําการตัดขาดหวงน้ําน้ัน   เปน 
สรณะท่ีพ่ึง  ไดแกสรณะคือพระพุทธเจา. 
                บทวา โลหิตปาณี     ไดแก  ผูมีมือเปอนโลหิต    คือเลือดของคน 
เหลาอ่ืน  โดยการทําสัตวมีลมปราณใหตกลวงไป. 
         ดวยบทวา สรณคมน  ปสฺส  นี้   พระเถระรองเรียกเฉพาะตนเองวา 
ทานจงดูสรณคมนของเรา  อันมีผลมาก. 
         บทวา  ตาทิส   กมมฺ  ไดแก กรรมชั่วอันทารุณเห็นปานน้ัน  มีการ 
ฆาคนหลายรอย. 
         บทวา  ผุฏโ   กมมฺวิปาเกน    ไดแก  เปนผูอันวิบากของกรรมชั่ว 
ที่ทําไวในกาลกอนถูกตองแลว     คือละกรรมไดสิ้นเชิง     เสวยแตเพียง 
วิบาก. 
         อีกอยางหนึ่ง  บทวา ผุฏโ   กมมฺวิปาเกน    ความวา  เปนผูอัน 
โลกุตรมรรคซ่ึงเปนผลแหงกุศลกรรมอันเปนอุปนิสัย      หรอือันวิมุตติสุข 
อันเปนผลของโลกุตรกรรมนั่นแหละ  ถูกตองแลว. 
         เราชื่อวาเปนผูไมมีหน้ีบริโภคโภชนะ      เพราะกิเลสทั้งหลายสิ้นไป 
แลวโดยประการท้ังปวง  พระเถระพูดถึงปจจัยทั้ง ๔   โดยอางโภชนะ. 
         บัดนี้   พระเถระเม่ือจะสรรเสริญการปฏิบัติ   ในความไมประมาทใน 
ภายหลัง  โดยมุขคือการติเตียนการอยูดวยความประมาทของตนในกาลกอน 
และเม่ือจะทําความอุตสาหะของคนเหลาอ่ืนใหเกิด  ในความไมประมาทน้ัน 
จึงไดกลาวคาถามีอาทิวา ประกอบตามความประมาท ดังน้ี.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  พาลา    ไดแก  ผูประกอบดวยความ 
เปนคนพาล  ไมรูจักประโยชนโลกน้ีและประโยชนโลกหนา.  
         บทวา ทุมฺเมธิโน  แปลวา ผูไมมีปญญา,    คนไมมีปญญาเหลาน้ัน 
ไมเห็นโทษในความประมาท  ประกอบตามความประมาทอยู   คือยังความ 
ประมาทใหดําเนินไป    ไดแก ทํากาลเวลาใหลวงเลยไปดวยความประมาท 
เทาน้ัน. 
         บทวา  เมธาวี  ความวา  สวนบัณฑิตประกอบดวยปญญามีโอชะอัน 
เกิดแตธรรม    ยอมรักษาความไมประมาทไว    เหมือนทรัพยคือรัตนะ  ๗ 
อันประเสริฐ    คือสูงสุดอันเปนของมีอยูในวงศตระกูล.    เหมือนอยางวา 
ชนทั้งหลายเห็นอานิสงสในทรัพยวา      เราอาศัยอุดมทรัพย      จักบรรล ุ
โภคสมบัติ   จักพอเลี้ยงลูกและเมีย  จักชําระทางไปสูสุคติ   ยอมรักษาทรัพย 
ไวฉันใด  แมบัณฑิตก็ฉันนั้น   เห็นอานิสงสในความไมประมาทวา   เพราะ 
อาศัยความไมประมาท เราจักไดเฉพาะปฐมฌานเปนตน จักบรรลุมรรคผล 
จักยังวิชชา ๓   และอภิญญา  ๖ ใหถึงพรอม   ยอมรักษาความไมประมาท 
ไว  เหมือนทรัพยอันประเสริฐฉะน้ัน. 
         บทวา  มา ปมาท ความวา ทานท้ังหลาย  จงอยาประกอบตามความ 
ประมาท  คืออยายังกาลใหลวงเลยไปดวยความประมาท.  
         บทวา   กามรติสนฺถว     ความวา  ทานทั้งหลายจงอยาประกอบตาม 
คืออยาประสบ      อยาไดเฉพาะแมตัณหาสันถวะ     กลาวคือความยินดีใน 
วัตถุกามและกิเลสกามท้ังหลาย. 
         บทวา อปฺปมตฺโต  หิ   ความวา บุคคลผูไมชื่อวาประมาท   เพราะ  
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มีสติเขาไปต้ังไว    เพงอยูคือ  ขวนขายในการเพง  ยอมบรรลุนิพพานสุข 
อันยอดเยี่ยม  คือสูงสุด. 
         บทวา  สุวาคต  นาปคต    ความวา  การท่ีเรามาในสํานักของพระ- 
ศาสดาในกาลน้ัน  หรือในการท่ีพระศาสดาเสด็จมาในปามหาวันนั้น  เปน 
การมาดีแลว   คือเปนการมาท่ีดี  ไมใชเปนการมาไมดี  คือเปนการมาท่ีไม 
ไปปราศจากประโยชน. 
         บทวา เนต  ทุมมฺนฺติต   มม  ความวา ขอท่ีเราคิดไวในคราวนั้นวา 
จักบวชในสํานักของพระศาสดา        แมนี้ก็ไมใชเปนความคิดไมดีของเรา 
คือเปนความคิดดีทีเดียว.  เพราะเหตุไร  ?  เพราะไดบรรลใุนธรรมท้ังหลาย  
ที่มีจําแนกไวแลว.    อธิบายวา   บรรดาธรรมท้ังหลายท่ีทรงจําแนกไวเปน 
อยาง ๆ   เชนธรรมที่มีโทษและธรรมท่ีไมมีโทษเปนตน    เราบรรลุพระ- 
นิพพานอันประเสริฐ  คือสูงสุดประเสริฐสุด  ไดแกเขาถึงพระนิพพานน้ัน 
นั่นแล. 
         พระเถระเม่ือจะแสดงภาวะแหงธรรมเครื่องอยูเปนสุขวา  ในกาลน้ัน 
ในเวลาท่ียังเปนปุถุชน  เราอยูลําบากในปาเปนตน  เพราะเปนผูมีประโยค 
และอาสยวิบัติ  บัดนี้  เราอยูเปนสุขในปาเปนตนน้ัน เพราะเปนผูสมบูรณ 
ดวยประโยคและอาสยะ   และเม่ือจะแสดงความเปนพราหมณโดยปรมัตถวา 
เมื่อกอนเราเปนพราหมณแตเพียงชาติกําเนิด    แตบัดนี้     ชื่อวาเปนพราหมณ 
เพราะเปนบุตรอันเกิดแตพระอุระของพระศาสดา        จึงกลาวคํามีอาทิวา 
อรฺเ   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สุข   สยามิ   ความวา  เราแมนอนอยูก็  
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ปราศจากทุกขทางใจ    นอนเปนสุข   โดยสุขไมมีทุกข   เพราะไมมีความ 
สะดุงจิตเปนตน. 
         บทวา  ายามิ  แปลวา   ยืน. 
         บทวา  อหตฺถปาโส   มารสฺส    ไดแก   ไมเปนที่โคจรของกิเลส 
เปนตน. 
         บทวา   อโห  สตฺถานุกมฺปโต    ความวา   โอ  !    พระศาสดาทรง 
อนุเคราะหแลว. 
         บทวา พฺรหฺมชจฺโจ  แปลวา ผูมีชาติกําเนิดเปนพราหมณ. 
         บทวา  อุทิจฺโจ  อุภโต   ไดแก ผูเกิดข้ึนแลว   คือมีครรภบริสุทธิ์   
ทั้งสองฝาย   คือฝายบิดาและฝายมารดา.  คําท่ีเหลือในที่นั้นๆ  มีนัยดังกลาว 
แลวแล. 
                          จบอรรถกถาองคุลิมาลเถรคาถาท่ี  ๘  
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                         ๙. อนุรุทธเถรคาถา   

                         วาดวยตรัสสรรเสริญผูหมดอาสวะ         
          [๓๙๓]  พระอนรุุทธะละพระชนกชนนี     ละพระประยูรญาติ 
               ละเบญจกามคุณไดแลว  เพงฌานอยู  บคุคลผูเพียบพรอม 
        ดวยการฟอนรําขับรอง    มีดนตรีบรรเลงปลุกใหรื่นเริงใจ 
               อยูทุกคํ่าเชา     ก็ไมบรรลุถึงความบริสุทธิ์ดวยการฟอนรํา 
        ขับรองน้ันได   เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัย 
        แหงมาร   พระอนุรทุธะกาวลวงเบญจกามคุณน้ันเสียแลว 
               ยินดีในพระพุทธศาสนา   กาวลวงโอฆะท้ังปวงแลว  เพง 
        ฌานอยู  พระอนรุุทธะไดกาวลวงกามคุณเหลาน้ี   คือ  รูป 
               เสียง  กลิ่น  รส  และโผฏฐพัพะ  อันนารื่นรมยใจแลว 
        เพงฌานอยู  พระอนุรุทธะเปนนักปราชญ  หาอาสวะมิได 
               ผูเดียวไมมีเพ่ือน    กลบัจากบิณฑบาตแลวเท่ียวแสวงหา 
        ผาบังสุกุลอยู   พระอนุรุทธะเปนนักปราชญมีปรีชา   หา 
               อาสวะมิได   เท่ียวเลือกหาเอาแตผาบังสุกุล    ครั้นไดมา 
               แลว   ก็มาซักยอมเอาเองแลวนุงหม   บาปธรรมอันเศรา 
        หมองเหลาน้ี   ยอมมีแกภิกษุผูมกัมาก  ไมสนัโดษ  ระคน 
              ดวยหมู   มีจิตฟุงซาน  อนึง่  ภิกษใุดเปนผูมีสติ    มกันอย 
        สันโดษ    ไมมีความขัดเคือง    ยนิดีในวิเวก   ชอบสงัด 
               ปรารภความเพียรเปนนิตย       กุศลธรรมซึ่งเปนฝายให 
        ตรัสรูเหลาน้ียอมมแีกภิกษุนั้น   ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจา  
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        ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นวา 
        เปนผูหมดอาสวะ    พระศาสดาผูยอดเยี่ยมในโลก   ทรง 
         ทราบความดําริของเราแลว     เสด็จมาหาเรา    ดวยมโน- 
        มยิทธิทางกาย.   เมื่อใด  ความดําริไดมีแกเรา    เมื่อนั้น 
         พระพุทธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว   ไดเสด็จเขา 
        มาหาเราดวยพระฤทธิ์      แลวทรงแสดงธรรมอันยิ่งแกเรา 
        พระพทุธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเน่ินชา    ไดทรง 
        แสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชาแกเรา    เรารูทั่วถึงพระธรรม- 
        เทศนาของพระองคแลว  เปนผูยินดีในพระศาสนา   ปฏบิัติ  
        ตามคําพร่ําสอนอยู   เราบรรลุวชิชา ๓ โดยลําดับ  ไดทํา 
        ตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว     เราถือการน่ัง 
        เปนวัตรมาเปนเวลา  ๕๕ ป      เรากําจัดความงวงเหงาหาว 
        นอนมาแลวเปนเวลา  ๒๕ ป  ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคเจา 
        จะเสด็จดับขันธปรนิิพพาน       ภิกษุทั้งหลายถามเราวา 
        พระผูมพีระภาคเจาปรินิพพานแลวหรือยัง    เราไดตอบวา 
        ลมหายใจออกและหายใจเขามิไดมีแกพระผูมพีระภาคเจา 
        ผูมีพระหฤทัยต้ังมั่นคงท่ี      แตพระองคยังไมปรินิพพาน 
        กอน  พระผูมีพระภาคเจาผูมีพระจักษุ   ผูไมมีตัณหาเปน 
        เครื่องทําใจใหหวั่นไหว     ทรงทํานิพพานใหเปนอารมณ 
        คือเสด็จออกจากจตุตถฌานแลว    จึงจะเสด็จปรินิพพาน 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงอดกลั้นเวทนา      ดวยพระหฤหัย  
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         อันเบิกบาน     ก็เมื่อพระผูมีพระภาคเจาผูเปนดวงประทีป   
        ของชาวโลกกับท้ังเทวโลก        เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
         ความพนพิเศษแหงพระหฤทัยไดมีขึ้นแลว      บัดน้ีธรรม 
        เหลาน้ีอันมีสัมผัสเปนที่  ๕   ของพระมหามุนี    ไดสิ้นสุด 
         ลงแลว      ในเมื่อพระสัมมาสมัพุทธเจาเสด็จปรินิพพาน 
         แลว  จติและเจตสิกธรรมเหลาอ่ืนจักไมมีอีกตอไป   ดูกอน 
         เทวดา    บัดน้ี     การอยูอีกตอไปดวยอํานาจการอุบัติใน 
        เทพนิกาย    ยอมไมมี  ชาติสงสารส้ินไปแลว  บัดน้ีการ 
         เกิดในภพใหมมิไดมี   ภิกษุใดรูแจงมนุษยโลก  เทวโลก 
        พรอมท้ังพรหมโลก    อันมีประเภทต้ังพัน     ไดในเวลา 
         ครูเดียว   ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในคุณ   คืออิทธิฤทธิ์     และ 
        ในจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย     ภกิษุรปูน้ันยอมเหน็ 
         เทพเจาท้ังหลายไดตามความประสงค.     เมื่อกอนเราม ี 
        นามวาอันนภาระ  เปนคนยากจน   เท่ียวรับจางหาเล้ียงชีพ 
         ไดถวายอาหารแดพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจาผูเปนสมณะ 
          เรืองยศ.   เพราะบญุกรรมที่ไดทํามาแลว  เราจึงไดมาเกิด 
        ในศากยตระกูล        พระประยูรญาติขนานนามใหเราวา 
        อนุรุทธะ  เปนผูเพียบพรอมไปดวยการฟอนรําและขับรอง 
          มีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกใหรืน่เริงใจอยูทุกคํ่าเชา   ตอมา 
        เราไดเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา       ผูไมม ี 
         ภัยแตที่ไหนๆ   ไดยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานแลว  
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        ออกบวชเปนบรรพชิต    เราระลกึถึงชาติกอน ๆ   ได   เรา   
        ไดเคยเปนทาวสักกรินทรเทวราชอยูในดาวดึงสเทพพิภพ 
         มาแลว เราไดปราบปรามไพรีพายแพแลว  ขึน้ผานสมบัติ 
        เปนพระเจาจักรพรรดิ   จอมมนษุยนิกรในชมพูทวีป   ม ี
         สมุทรสาครท้ัง  ๔   เปนขอบเขต  ๗  ครั้ง    ไดปกครองปวง 
        ประชานิกรโดยธรรม  ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาสตรา 
         ใด ๆ  เราระลกึชาติหนหลังในคราวท่ีอยูในมนุษยโลกได 
        ดังน้ีคือเปนพระเจาจักรพรรดิ ๗  ชาติ       เปนพระอินทร 
              ๗  ชาติ  รวมการทองเท่ียวอยูเปน  ๑๔   ชาติดวยกัน   ใน 
        เมื่อสมาธิอันประกอบดวยองค  ๕  เปนธรรมอันเอกปรากฏ  
         ขึ้น   ที่เราไดความสงบระงับกิเลส     ทิพยจักษุของเราจงึ 
        บริสุทธิ ์   เราดํารงอยูในฌานอันประกอบดวยองค ๕  ประ- 
          การ รูจุติและอุปบัติ  การมา  การไป  ความเปนอยางน้ีและ 
        ความเปนอยางอ่ืน ของสัตวทั้งหลาย  เรามคีวามคุนเคยกับ 
         พระบรมศาสดาเปนอยางดี        เราไดทําตามคําส่ังสอน 
        ของพระพุทธเจาเสร็จแลว     ปลงภาระอันหนักลงไดแลว 
         ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว   เปนผูไมมีอาสวะ 
        จักนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ภายใตพุมกอไผ 
         ใกลบานเวฬุวคามแหงแควนวัชชี. 
                             จบอนุรุทธเถรคาถา  
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             อรรถกถาอนุรุทธเถรคาถาที่  ๙ 
         คาถาของทานพระอนุรุทธเถระ   มีคําเริ่มตนวา   ปหาย  มาตาปตโร 
ดังน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ?                                                
         แมพระเถระนี้        ก็ไดบําเพ็ญบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาแต 
ปางกอน    บงัเกิดเปนกุฎมพี    ผูสมบรูณดวยทรัพยสมบัติ.   ในกาลแหง 
พระผูมีพระภาคเจาปทุมุตตระ    วันหนึ่ง    เขาไปวิหารฟงธรรมในสํานัก 
ของพระศาสดา     ไดเห็นพระศาสดาทรงสถาปนาภิกษุรูปหน่ึง     ไวใน 
ตําแหนงผูเลิศแหงภิกษุผูมีจักษุทิพย     แมตนเองก็ปรารถนาฐานันดรน้ัน 
จึงยังมหาทานใหเปนไปตลอด ๗  วัน       แดพระผูมีพระภาคเจาผูมีภิกษุ 
บริวารแสนหนึ่ง  ในวันที่  ๗ ไดถวายผาชั้นเลิศแดพระผูมีพระภาคเจา  และ 
ภิกษุสงฆ    แลวกระทําปณิธานความปรารถนาไว     ฝายพระศาสดาทรง 
ทราบวาความปรารถนาของเขาจะสําเร็จโดยไมมีอันตราย   จึงทรงพยากรณ 
วา    ในอนาคตกาล      จักเปนผูเลิศแหงภิกษุผูมีจักษุทิพยในศาสนาของ 
พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม.     แมเขาก็ทําบุญท้ังหลายในพระ- 
ศาสดาน้ัน  เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  เมื่อพระเจดียทองสูง  ๗  โยชน 
สําเร็จแลว    ก็ทําการบูชาประทีปอยางโอฬาร    ดวยตนไมประดับประทีป 
และตัวประทีปหลายพัน     โดยอธิษฐานวา     ขอจงเปนอุปนิสัยปจจัยแก 
ทิพยจักษุญาณเถิด. 
         เขากระทําบุญท้ังหลายจนตลอดชีวิตดวยประการอยางนี้   แลวทอง- 
เที่ยวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจากัสสป 
บังเกิดในเรือนกุฎมพี   ในเมืองพาราณสี   ถึงความเปนผูรูเดียงสาแลว  เมื่อ 
พระศาสดาปรินิพพานแลว      เมื่อสรางพระเจดียทองโยชนหน่ึงสําเร็จแลว  
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ใหสรางถาดสําริดเปนจํานวนมาก   บรรจุเต็มดวยเนยใสอยางใส   แลววาง   
กอนงบนํ้าออยกอนหนึ่ง ๆ ไวตรงกลาง      วางลอมพระเจดียใหขอบปาก 
กับขอบปาก (ถาด)  จดกนั สวนตนใหสรางถาดสําริดใหญถาดหน่ึง  บรรจุ 
เต็มดวยเนยใสอยางใส.  ตามไส  ๑,๐๐๐  ไส  ใหสวางโพลง   แลวทูนศีรษะ 
เดินเวียนพระเจดียตลอดคืนยังรุง. 
         ในอัตภาพแมนั้น  เขาทํากุศลจนตลอดชีวิตดวยประการอยางนี้   จุติ 
จากอัตภาพน้ันไปบังเกิดในเทวโลก   ดํารงอยูในเทวโลกน้ันจนตลอดอายุ 
จุติจากเทวโลกนั้น   เมื่อพระพุทธเจายังไมเสด็จอุบัติ   ไดบังเกิดในตระกูล 
เข็ญใจ  ในเมืองพาราณสีนั่นแล  ไดมีชื่อวาอันนภาระ.   นายอันนภาระนั้น 
กระทําการงานในเรือนของสุมนเศรษฐีเลี้ยงชีวิตอยู.    วันหน่ึง     เขาเห็น 
พระปจเจกพุทธเจานามวา    อุปริฏฐะ  ผูออกจากนิโรธสมาบัติแลว   เหาะ 
จากภูเขาคันธมาทน   มาลงใกลประตูเมืองพาราณสี     หมจีวรแลวเขาไป 
บิณฑบาตในเมือง     มีจิตเลื่อมใสรับบาตร    เริ่มประสงคจะใสภัตตาหาร 
ที่เขาแบงไวสวนหนึ่ง    ซึ่งเขาเก็บไวเพ่ือตน    ในบาตรถวายพระปจเจก- 
พุทธเจา.   ฝายภรรยาของเขา   ก็ใสภัตตาหารอันเปนสวนของตนในบาตร 
นั้นเหมือนกัน.   เขานําบาตรน้ันไปวางในมือของพระปจเจกพุทธเจา. 
         พระปจเจกพุทธเจารับบาตรน้ัน        กระทําอนุโมทนาแลวหลีกไป. 
เพราะไดเห็นการกระทํานั้น    ตกกลางคืน    เทวดาผูสิงสถิตอยูที่ฉัตรของ 
สุมนเศรษฐี  ไดอนุโมทนาดวยเสียงดัง ๆ วา โอ ทาน  เปนทานอยางเยี่ยม 
นายอันนภาระประดิษฐานไวดีแลวในพระอริฏฐปจเจกพุทธเจา.     สุมน- 
เศรษฐีไดฟงดังน้ันจึงคิดวา  ทานท่ีเทวดาอนุโมทนาอยางนี้นี่แหละ   เปน 
อุดมทาน   จึงขอสวนบุญในทานนั้น.   ฝายนายอันนภาระไดใหสวนบุญแก  
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ทานเศรษฐีนั้น.    สุมนเศรษฐีมีจิตเลื่อมใสกับนายอันนภาระนั้น    ไดให 
ทรัพยพันหน่ึงแกเขาแลวกลาววา     จําเดิมแตนี้ไป     ทานไมมีกิจในการ 
ทํางานดวยมือของตน  ทานจงสรางบานใหเหมาะสมแลวอยูประจําเถิด. 
         เพราะเหตุที่บิณฑบาตซ่ึงถวายแกพระปจเจกพุทธเจาผูออกจาก 
นิโรธสมาบัติ ยอมมีวิบากโอฬารมากในวันนั้นเอง เพราะฉะนั้น  ในวันนั้น 
สุมนเศรษฐีเมื่อจะไปเฝาพระราชา       จึงไดพานายอันนภาระน้ันไปดวย. 
แมพระราชาก็ทรงทอดพระเนตรดวยความเอ้ือเฟอ.      เศรษฐีกราบทูลวา 
ขาแตมหาราช บุรุษผูนี้สมควรเปนผูจะพึงทอดพระเนตรทีเดียว  พระเจาขา 
แลวกราบทูลถึงบุญท่ีเขาทําในกาลนั้น      ทั้งความท่ีคนไดใหทรัพยพันหน่ึง 
แกเขาใหทรงทราบ.  พระราชาทรงสดับดังน้ัน   กท็รงโปรด  ไดประทาน 
ทรัพยพันหน่ึง    แลวทรงสั่งวา เจาจงสรางบานอยูในที่ชื่อโนน.    เมื่อ 
นายอันนภาระกําลังชําระสถานท่ีนั้นอยู  หมอทรพัยใหญก็ผุดข้ึน   เขาเห็น 
ดังน้ันจึงกราบทูลพระราชาใหทรงทราบ.       พระราชารับสั่งใหขนทรัพย 
ทั้งหมดมากองไวแลวตรัสถามวา    ในนครน้ี      ในเรือนของใครมีทรัพย 
ประมาณเทานี้บาง.    อํามาตยราชบริพารพากันกราบทูลวา    ของใครๆ 
ไมมีพระเจาขา.   จึงตรัสวา   ถาอยางนั้น    อันนภาระนี้     จงเปนผูชื่อวา 
อันนภารเศรษฐีในนครน้ี     ดังน้ีแลว    พระราชทานฉัตรเศรษฐีแกเขาใน 
วันนั้นเอง. 
         จําเดิมแตนั้น     เขากระทํากุศลกรรมจนตลอดอายุ    จุติจากอัตภาพ 
นั้น     ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลาย      ในพุทธุปบาทกาลน้ี  
ไดถือปฏิสนธิในพระราชมนเทียรของพระเจาสุกโกทนศากยะ      ในเมือง 
กบิลพัสดุ   ไดมีพระนามวาอนุรุทธะ.    เจาอนุรุทธะนั้นเปนพระกนิษฐ-  
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ภาดาของเจามหานามศากยะ        เปนโอรสของพระเจาอาของพระศาสดา 
เปนผูละเอียดออนอยางยิ่ง  มีบุญมาก  อันพวกหญิงนักฟอนผูประดับประดา 
แวดลอมอยูในปราสาท  ๓  หลังอันเหมาะสมแกฤดูทั้ง  ๓    เสวยสมบัติดุจ- 
เทวดา  เขาไปเฝาพระศาสดาผูเสด็จประทับอยูในอนุปยอัมพวัน   กับกุมาร 
ทั้งหลายมีภัททิยกุมารเปนตน   ผูอันเจาศากยะท้ังหลาย   ซึ่งพระเจาสุทโธ- 
ทนมหาราชใหกําลังใจสั่งไปเพ่ือเปนบริวารของพระศาสดา       จึงบวชใน 
สํานักของพระศาสดา       ก็ในภายในพรรษานั่นเอง       ทําทิพยจักษุให 
บังเกิด  แลวเรียนเอากรรมฐานในสํานักของพระธรรมเสนาบดี  แลวไปยัง 
ปาจีนวังสทายวัน  ในเจติยรัฐ    กระทําสมณธรรมอยู    ตรึกถึงมหาปุริสวิตก 
ได  ๗  ประการ  ไมอาจรูประการที่    ๘.  พระศาสดาทรงทราบความเปนไป 
ของเธอ   จึงตรัสมหาปุริสวิตกขอท่ี  ๘  แลวทรงแสดงมหาอริยวังสปฏิปทา 
อันประดับดวยความยินดีในการเจริญสันโดษดวยปจจัย  ๔. 
         ทานพระอนุรุทธะนั้น  เจริญวิปสสนาตามแนวแหงพระธรรมเทศนา 
นั้น      ไดทําใหแจงพระอรหัตมีอภิญญาและปฏิสัมภิทาเปนองคประกอบ. 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                     เราไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา       พระนามวาสุเมธ 
         เชษฐบรุุษของโลก    เปนนระผูองอาจ    ผูนายกของโลก  
         เสด็จหลีกเรนอยู   จงึไดเขาไปเฝาพระสุเมธสัมพุทธเจา 
         ผูเปนนายกของโลก   แลวไดประคองอัญชลี   ทูลออนวอน 
         พระพุทธเจาผูประเสริฐสุดวา          ขาแตพระมหาวีรเจาผู 
 
๑.  ขุ.    อ.  ๓๒/ขอ   ๖.  
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        เชษฐบรุุษของโลกเปนนระผูองอาจ   ขอจงทรงอนุเคราะห 
        เถิด  ขาพระองคขอถวายประทีป  แกพระองคผูเขาณานอยู 
        ที่ควงไม   พระสยมัภูผูประเสริฐ   ธีรเจาน้ัน   ทรงรับแลว 
        จึงหอยไวที่ตนไม   ประกอบยนตในกาลน้ัน  เราไดถวาย 
        ไสตะเกียงนํ้ามันพันหนึ่ง   แกพระพุทธเจาผูเผาพันธุของ 
        โลก  ประทีปลุกโพลงอยู ๗   วนัแลวดับไปเอง  ดวยจิตอัน 
         เลื่อมใสนั้น   และดวยการต้ังเจตนาไว   เราละกายมนุษย 
        แลวไดเขาถึงวิมาน  เมื่อเราเขาถึงความเปนเทวดา  วิมาน 
        อันบุญกุศลนิรมิตไวเรียบรอย    ยอมรุงโรจนโดยรอบ  นี้ 
        เปนผลแหงการถวายประทีป  เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๒๘  ครั้ง   เวลาน้ัน   เรามองเหน็ไดตลอดโยชนหน่ึงโดย 
        รอบท้ังกลางวันกลางคืน    เรายอมไพโรจนทั่วโยชนหน่ึง 
        โดยรอบ  ในกาลน้ัน ยอมครอบงําเทวดาท้ังปวงได  นี้เปน 
        ผลแหงการถวายประทีป   เราไดเปนจอมเทวดาเสวยราช  
        สมบัติในเทวโลก  ๓๐  กัป   ใคร  ๆ  ยอมไมดูหมิ่นเราได 
        นี้เปนผลแหงการถวายประทีป   เราไดบรรลุทพิยจักษุมอง 
        เห็นไดตลอดพันโลกดวยญาณในศาสนาของพระศาสดา 
        นี้เปนผลแหงการถวายประทีป   พระสัมพุทธเจาพระนามวา 
        สุเมธ    เสด็จอุบัติในกัปท่ี  ๓๐,๐๐๐   นับแตกัปนี้   เรามีจิต 
        ผองใสไดถวายประทีปแกพระองค     คุณวิเศษเหลาน้ีคือ 
        ปฏิสมัภิทา  ๔ ...ฯ ลฯ...   คําสอนของพระพุทธเจาเราได 
        ทําเสร็จแลว.  
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         ครั้นในกาลตอมา   พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริย-   
เจา   ในพระเชตวันมหาวิหาร    ทรงสถาปนาทานไวในตําแหนงผูเลิศแหง 
ภิกษุทั้งหลายผูมีจักษุทิพยวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    อนุรุทธะนี้เปนเลิศ 
แหงภิกษุสาวกทั้งหลายของเราผูมีจักษุทิพย. 
         ทานเสวยวิมุตติสุขอยู  วันหน่ึง   พิจารณาขอปฏิบัติของตนแลวเกิด 
ปติโสมนัส     ไดกลาวคาถาดวยสามารถอุทานมีอาทิวา     เราละพระชนก 
และพระชนนี   ดังน้ี.    ฝาอาจารยบางพวกกลาววา     พระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลาย      เมื่อจะประกาศการบรรพชาและการบรรลุพระอรหัตของพระ- 
เถระ  ไดกลาวคาถา  ๔  คาถาขางตน   คาถาตอจากน้ัน  พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงมีพระทัยโปรดปรานอริยวังสปฏิบัติของพระเถระ    จึงตรัสไว.   คาถา 
นอกน้ีแมทั้งหมด   พระเถระเทานั้นกลาวไวตามเหตุการณนั้น  ๆ.   ดังน้ัน 
คาถาเหลาน้ีทั้งที่พระเถระกลาวไว   ทั้งท่ีตรัสไวโดยเฉพาะพระเถระ   ก็พึง 
ทราบวา     เปนคาถาของพระเถระแมโดยประการทั้งปวง,    คือทานกลาว 
คาถาเหลาน้ีไววา                                                     
                      พระอนรุุทธะละพระชนกชนนี   ละพระประยูรญาติ 
         ละเบญจกามคุณไดแลว  เพงฌานอยู  บุคคลผูเพียบพรอม 
         ดวยการฟอนรําขับรอง   มีดนตรีบรรเลงปลกุใหรื่นเริงใจ 
         อยูทุกเชาคํ่า   ก็ไมบรรลุถึงความบริสุทธิ์ดวยการฟอนรํา 
         ขับรองน้ันได   เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัย 
         แหงมาร.       พระอนุรุทธะกาวลวงเบญจกามคุณน้ันแลว 
         ยินดีในพระพุทธศาสนา  กาวลวงโอฆะท้ังปวงแลว   เพง 
         ฌานอยู.    พระอนรุุทธะไดกาวลวงกามคุณเหลาน้ี    คือ  
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        รูป    เสียง   กลิ่น   รส   โผฏฐัพพะอันรื่นรมยใจ   เพง   
        ฌานอยู.   พระอนรุทุธะเปนนักปราชญ    หาอาสวะมิได 
        ผูเดียวไมมีเพ่ือน  กลับจากบิณฑบาตแลว  เท่ียวแสวงหา 
        ผาบังสุกุลอยู.     พระอนุรุทธะเปนนักปราชญ    มีปรีชา 
        หาอาสวะมิได   เท่ียวเลือกหาเอาแตผาบังสุกุล    ครั้นได 
        มาแลว    ก็มาซักยอมเอาเองแลวนุงหม.      บาปธรรมอัน 
        เศราหมองเหลาน้ี   ยอมมีแกภิกษุผูมักมาก   ไมสันโดษ 
        ระคนดวยหมู   มีจิตฟุงซาน.   อนึ่ง   ภกิษุใดเปนผูมีสติ 
        มักนอย  สันโดษ   ไมมีความขัดเคือง  ยินดีในวิเวก  ชอบ  
        สงัด  ปรารภความเพียรเปนนิตย   กุศลธรรมซึ่งเปนฝาย 
        ใหตรัสรูเหลาน้ี    ยอมมีแกภิกษนุั้น   ทั้งพระสัมมาสัม- 
        พุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     ก็ตรสัสรรเสริญ 
        ภิกษุนัน้วา  เปนผูหมดอาสวะ.  พระศาสดาผูยอดเยี่ยมใน 
        โลก  ทรงทราบความดําริของเราแลว  เสด็จมาหาเราดวย 
         มโนมยิทธิทางกาย   เมื่อใดความดําริไดมีแกเรา  เมื่อนั้น 
        พระพทุธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว       ไดเสด็จ 
         เขามาหาเราดวยพระฤทธิ์         แลวทรงแสดงธรรมอันยิ่ง 
        แกเรา    พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา 
         ไดทรงแสดงธรรมเครื่องไมเน่ินชาแกเรา        เรารูทั่วถึง 
        พระธรรมเทศนาของพระองคแลว      เปนผูยินดีในพระ- 
         ศาสนา    ปฏบิัติตามคําพร่ําสอนอยู     เราบรรลุวิชชา  ๓ 
        โดยลําดับ   ไดทําตามคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.  
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          เราถือการไมนอนเปนวัตรมาเปนเวลา  ๕๕  ป    เรากําจัด 
        ความงวงเหงาหาวนอนมาแลวเปนเวลา   ๒๕  ป       ในเวลา 
        ที่พระผูมีพระภาคเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน     ภิกษ ุ
        ทั้งหลายถามเราวา     พระผูมีพระภาคเจาปรินิพพานแลว 
         หรือยัง    เราไดตอบวา     ลมหายใจออกและหายใจเขา 
        มิไดมีแกพระผูมีพระภาคเจาผูมีพระหฤทัยต้ังมั่น     ผูคงท่ี 
         แตพระองคยังไมปรินิพพานกอน  พระผูมีพระภาคเจาผูม ี
        พระจักษุ  ผูไมมีตัณหาเปนเครื่องทําใจใหหวัน่ไหว    ทรง 
        ทํานิพพานใหเปนอารมณ    คือเสด็จออกจากจตุตถฌาน 
        แลว    จึงจะเสด็จปรินิพพาน     พระผูมีพระภาคเจาทรง 
        อดกลั้นเวทนาดวยพระหฤทัยอันเบิกบาน   ก็เมื่อพระผูม-ี  
        พระภาคเจา  ผูเปนดวงประทีปของชาวโลกพรอมเทวโลก 
        เสด็จดับขันธปรินพิพาน   ความพนพิเศษแหงพระหฤทัย 
        ไดมีขึ้นแลว  บัดน้ี   ธรรมเหลาน้ีอันมีสัมผัสเปนที่  ๕  ของ 
        พระมหามุนี    ไดสิน้สุดลงแลว   ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธ-  
         เจา  เสด็จปรินิพพานแลว   จิตและเจตสิกธรรมเหลาอื่น 
        จักไมมอีีกตอไป.   ดูกอนเทวดา   บัดน้ีการอยูอีกตอไป 
        ดวยอํานาจการอุบัติในเทพนิกายยอมไมม ี      ชาติสงสาร 
        สิ้นไปแลว   บัดน้ีการเกิดในภพใหมมิไดม.ี  ภกิษุใดรูแจง 
        มนุษยโลก   เทวโลกพรอมท้ังพรหมโลก   อันมีประเภท 
        ต้ังพันไดในเวลาครูเดียว   ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในคุณ   คือ 
        อิทธิฤทธิ์      และในการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย  
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        ภิกษุรูปนั้นยอมเห็นเทพเจาท้ังหลายไดตามความประสงค.     
        เมื่อกอนเรามีนามวา   อันนภาระ      เปนคนยากจนเท่ียว 
         รับจางหาเลี้ยงชีพ    ไดถวายอาหารแกพระอุปริฏฐปจเจก- 
        พุทธเจา  ผูเปนสมณะผูเรื่องยศ.  เพราะบุญกรรมที่ไดทํา 
         มาแลว  เราจึงไดมาเกิดในศากยตระกูล  พระประยูรญาติ 
        ไดขนานนามใหเราวา   อนรุุทธะ   เปนผูเพียบพรอมดวย 
        การฟอนรําและขับรอง        มีเครือ่งดนตรีบรรเลงปลุกให 
         รื่นเริงใจอยูทุกคํ่าเชา     ตอมาเราไดเห็นพระบรมศาสดา 
        สมัมาสมัพุทธเจา     ผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ    ไดยังจิตให 
         เลื่อมใสในพระองคทานแลว        ออกบวชเปนบรรพชิต 
        เราระลกึถึงชาติกอน ๆ ได   เราไดเคยเปนทาวสักกรินทร 
          เทวราช  อยูดาวดึงสเทพพิภพมาแลว   เราไดปราบปราม 
        ไพรีพายแพแลว      ขึ้นผานสมบติัเปนพระเจาจักรพรรดิ 
         จอมมนุษยนิกรในชมพูทวีป     มีสมุทรสาครท้ัง  ๔  เปน 
        ขอบเขต  ๗  ครั้ง       ไดปกครองปวงประชานิกรโดยธรรม 
         ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาสตราใด ๆ  เราระลึกชาติหน 
        หลังในคราวท่ีอยูในมนุษยโลกได   ดังน้ี   คือเปนพระเจา 
         จักรพรรดิ  ๗  ชาติ     เปนพระอินทร  ๗   ชาติ     รวมการ 
        ทองเท่ียวอยูเปน  ๑๔  ชาติดวยกัน.    ในเมื่อสมาธิอันประ- 
        กอบดวยองคเปนธรรมอันเอกปรากฏขึ้น   ที่เราไดความ 
          สงบระงับกิเลส ทพิยจักษุของเราจึงบริสุทธิ.์  เราดํารงอยู 
        ในฌานอันประกอบดวยองค  ๕  ประการ    รูจุติและอุปบัติ  
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            การมา   การไป  ความเปนอยางน้ี  แลความเปนอยางอื่น 
         ของสตัวทั้งหลาย     เรามีความคุนเคยกับพระบรมศาสดา 
         เปนอยางดี        เราไดทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา 
         เสร็จแลว  ปลงภาระอันหนักลงไดแลว  ถอนตัณหาเครื่อง 
         นําไปสูภพขึ้นไดแลว   เปนผูไมมีอาสวะ  จกันิพพานดวย 
         อนุปาท่ีเสสนิพพานธาตุ    ภายใตพุมกอไผ    ใกลบาน 
         เวฬุวคาม   แควนวชัชี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปหาย   แปลวา  ละแลว.    บทวา 
มาตาปตโร  แปลวา  พระชนนีและพระชนก. 
         จริงอยู    ในขอน้ีมีอธิบายดังน้ี :-   ใคร ๆ   อ่ืนถูกความเสื่อมญาติ 
และความเส่ือมโภคทรัพยครอบงํา    จึงบวช   และบวชแลวก็ขวนขวายกิจ 
อ่ืนอยูฉันใด    เราฉันนั้นหามิได   ก็เราละวงญาติใหญและกองโภคทรัพย 
มาก  ไมอาลัยในกามท้ังหลายบวชแลว. 
         บทวา ฌายติ  ไดแก เปนผูขวนขวายฌานแมทั้งสอง   คืออารัมมณู- 
ปนิชฌาน  และลักขณูปนิชฌานอยู.                                      
         บทวา    สเมโต   นจจฺคีเตหิ    ไดแก   เปนผูพรั่งพรอมดวยการ 
ฟอนและการขับ  อธิบายวา   ดูการฟอน   ฟงการขับรองอยู.  บางอาจารย 
กลาววา  สมมฺโต   ดังน้ีกม็ี  อธิบายวา  อันเขาบูชาแลวดวยการฟอนและ 
การขับรอง.                                           
         บทวา  สมฺมตาฬปฺปโพธโน  ความวา  เปนผูอันเขาพึงปลุกใหต่ืน 
ในเวลาใกลรุงดวยเสียงดนตรีทั้งหลาย. 
         บทวา  น  เตน  สุทธฺิมชฺฌค   ความวา  เราไมไดบรรลถุึงความ  
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บริสุทธิ์ในสงสาร  เพราะการบริโภคกามนั้น.   
         บทวา   มารสฺส    วสิเย   รโต   ไดแก  เปนผูยนิดีในกามคุณอัน 
เปนอารมณของกิเลสมาร   อธิบายวา   ไมเปนผูมีทิฏฐิอยางนี้วา   สังสาร- 
สุทธิ    ความบริสุทธิ์ในสงสาร     ยอมมีเพราะการบริโภคกามคุณอันเปน 
อารมณของกิเลสมาร.    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา     กาวลวงเบญจ- 
กามคุณน้ัน  ดังนี้เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอต   ไดแก  กามคุณท้ัง ๕ ประการ 
นั้น.  บทวา  สมติกฺกมฺม  แปลวา  กาวลวงพนไปแลว   อธิบายวา   เปน 
ผูไมหวงใยละท้ิงไป. 
         บทวา  สพฺโพฆ  ไดแก  โอฆะท้ังปวง  มีโอฆะคือกามเปนตน. 
         เพ่ือจะแสดงกามคุณ  ๕  โดยสรุป   จึงกลาวคํามีอาทิวา   รูป   เสียง 
ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  มโนรมา   มวิีเคราะหดังตอไปนี้ :-    
กามคุณมีอาทิวา  เสียง   ชื่อวา  เปนที่รื่นรมยใจ  คือเปนที่ทําใจใหเอิบอาบ 
เพราะทําใจใหยินดี  โดยอรรถวาเปนที่ต้ังแหงโลภะ. 
                บทวา   ปณฺฑปาตมติกฺกนฺโต   ไดแก  ผูลวงพนการรับบิณฑบาต 
อธิบายวา  กลับจากการรับบิณฑบาต. 
         บทวา   เอโก  ไดแก   เปนผูเดียวไมมีปจฉาสมณะ. 
         บทวา  อหุติโย  ไดแก   ผูหมดตัณหา.   จริงอยู  ตัณหาชื่อวาเปน 
เพ่ือนสองของตน.    เหมือนดังที่ตรัสไววา    บุรษุมีตัณหาเปนเพ่ือนสอง. 
บทวา   เอสติ   แปลวา   แสวงหา. 
         บทวา    วิจิน ิ   ความวา    เม่ือแสวงหา    ไดเลือกหาในท่ีที่เกิดผา 
บังสุกุล  มีกองหยากเยื่อเปนตนในที่นั้น ๆ.  
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         บทวา  อคฺคหิ   ความวา  ครั้นเลือกหาแลว  ไมเกลียดแมผาท่ีเปอน 
ของไมสะอาด   จึงถือเอา.   บทวา   โธวิ   แปลวา   ทําใหสะอาดแลว. 
         บทวา   รชยิ   ไดแก   ซักแลวเยบ็ใหติดกัน    แลวยอมดวยการยอม 
อันเปนกัปปยะของสมควร. 
         บทวา   ธารยิ   ไดแก    ครั้นยอมแลว    ทําพินทุกัปแลวใชครอง, 
คือนุงและหม. 
         บัดนี้  พระเถระเม่ือแสดงโอวาทท่ีพระศาสดาทรงประทานในปาจีน- 
วังสทายวัน  และความท่ีตนถึงท่ีสุดแหงโอวาทน้ัน  จึงไดกลาวคาถามีอาทิ 
วา  ผูมักมาก  ไมสันโดษ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มหิจโฺฉ  ไดแก  ผูประกอบดวยความ 
อยากไดปจจัยมาก   อธิบายวา   ปรารถนาปจจัยอันยิ่งใหญและมาก. 
         บทวา   อสนฺตุฏโ    ไดแก   ผูไมสันโดษ   คือเวนจากสันโดษมี 
ยถาลาภสันโดษเปนตน. 
         บทวา  สสฏโ   ไดแก   ผูระคนดวยคฤหัสถและบรรพชติ   ดวย  
การระคนอันไมควร. 
         บทวา  อุทฺธโต   แปลวา  ผูฟุงซาน. 
         บทวา   ตสฺส   ไดแก   บุคคลท่ีกลาวโดยนัยมีอาทิวา   ผูมักมาก. 
         บทวา    ธมฺมา    ไดแก    ธรรมท้ังหลายเชนนี้     คือความมักมาก 
ความไมสันโดษ    ความเปนผูระคนดวยหมู    ความฟุงซาน.   ชื่อวาบาป 
เพราะอรรถวาลามก. 
         บทวา  สงฺกิเลสา   ไดแก  ธรรมท้ังหลาย  ชื่อวาเศราหมอง   เพราะ 
กระทําความเศราหมองใหแกจิตน้ัน.  
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         บทวา  สโต  จ   โหติ   อปฺปจฺโฉ  ความวา  ก็ในกาลใด   บคุคล   
นี้    เสพ   คบ   เขาไปน่ังใกลกลัยาณมิตร   ฟงสัทธรรม  ใสใจโดยแยบคาย  
เปนผูมีสติ   และละความมักมากเสีย   เปนผูมักนอย.   ในกาลน้ัน    ชื่อวา 
เปนผูสันโดษ   เพราะละความไมสันโดษ.   ชื่อวาผูไมขัดเคือง   เพราะละ 
ความฟุงซานอันกระทําความขัดเคืองจิต.     ผูไมฟุงซาน     มจิีตเปนสมาธิ 
ชื่อวาผูยินดีในควานสงัด  เพราะละการคลุกคลีกับหมู  ชื่อวา เปนผูสงัดแลว 
เพราะยินดียิ่งในความวิเวก    ดวยความหนาย   ( และ ) ดวยความเอิบอ่ิมใน 
ธรรม    คือมีใจดี    มีจิตยินดี    ชื่อวาปรารภความเพียร    เพราะละความ 
เกียจคราน. 
         บุคคลน้ันผูประกอบดวยคุณ   มคีวามมักนอยเปนตนอยางนี้  ยอมมี 
โพธิปกขิยธรรมอันนับเนื่องในมรรค  มี   ๓๗   ประเภทมีสติปฏฐานเปนตน 
อันสงเคราะหเอาวิปสสนา  ๓  อยาง    ชื่อวาเปนกุศล    เพราะอรรถวาเกิด 
จากความฉลาด. 
         บุคคลน้ันผูประกอบดวยโพธิปกขิยธรรมเหลาน้ัน   ชื่อวาเปนผูไมมี 
อาสวะ   จําเดิมแตขณะแหงอรหัตมรรค   เพราะทําอาสวะท้ังหลายใหสิ้นไป 
ดวยประการทั้งปวง   อธิบายวา  ดวยอํานาจการใหถึงท่ีสุดในมหาปุริสวิตก 
ในปาปาจีนวังสทายวัน  อันพระสัมมาสัมพุทธเจาผูแสวงหาคุณใหญตรัสไว 
ดังน้ี    คือดวยประการอยางนี้.                                            
         บทวา   มม   สงฺกปฺปมฺาย   ความวา  ทรงรูความดําริของเรา 
ผูปรารภมหาปุริสวิตกโดยนัยมีอาทิวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย     ธรรมนี ้ 
สําหรับผูมักนอย      ธรรมนี้ไมใชสําหรับผูมักมาก    และซึ่งต้ังอยูโดยภาวะ 
ไมสามารถเพ่ือจะใหมหาปุริสวิตกเหลาน้ันถึงท่ีสุดลงได.  
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         บทวา  มโนมเยน  ไดแก   ดุจสําเร็จดวยใจ   อธิบายวา  เปลี่ยน 
แปลงไปไดเหมือนกับเนรมิตดวยใจ. 
         บทวา    อิทฺธิยา     ไดแก    ดวยอธิษฐานฤทธ์ิซึ่งเปนไปอยางนี้วา 
กายน้ีจงเปนเหมือนจิตน้ี. 
         บทวา   ยทา  เม  อห ุ สงฺกปฺโป   มีวาจาประกอบความวา   ใน 
กาลใด   เราไดมีความปริวิตกวา   มหาปุริสวิตกขอท่ี  ๘ เปนเชนไรหนอแล 
ในกาลน้ัน  ทรงทราบความดําริของเรา  ไดเสด็จเขาไปหาเราดวยพระฤทธิ์.   
         บทวา   อุตฺตริ   เทสยิ   ความวา   ทรงแสดงสูงข้ึนใหมหาปุริสวิตก 
ขอท่ี  ๘  ครบบริบูรณวา  ภิกษุทั้งหลาย  ธรรมน้ีสําหรับผูไมมีธรรมเครื่อง 
เนิ่นชาเปนที่มายินดี    ผูยินดีในธรรมเครื่องไมเนิ่นชา   ไมใชสําหรับผูมี 
ธรรมเครื่องเน่ินชาเปนที่มายินดี    ผูยินดีในธรรมเปนเครื่องเน่ินชา.      ก ็
พระเถระเม่ือจะแสดงธรรมท่ีทรงแสดงแลวน้ัน   จึงกลาววา  พระพุทธเจา 
ทรงยินดีในธรรมเครื่องไมเน่ินชา   ทรงแสดงธรรมเครื่องไมเนิ่นชา.  
         อธิบายวา  กิเลสทั้งหลายมีราคะเปนตน    ชื่อวา ปปญจธรรม  ธรรม 
เครื่องเน่ินชา   โลกุตรธรรมทั้งหลายชื่อวา  นิปปปญจธรรม   ธรรมเครื่อง 
ไมเนิ่นชา   เพราะเขาไปสงบระงับกิเลสเหลาน้ัน   และเพราะกิเลสเหลาน้ัน 
ไมมี,    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงยินดี    คือทรงยินดียิ่งในธรรมเครื่องไม 
เนิ่นชาน้ัน   ไดทรงแสดงธรรมตามท่ีทรงบรรลุเชนนั้น   คือทรงประกาศ 
พระธรรมเทศนาวาดวยสัจจะท้ัง ๔   ที่พระองคทรงยกข้ึนแสดงเอง. 
         บทวา  ตสฺสาห     ธมฺมมฺาย  ความวา  เรารูพระธรรมเทศนา 
ของพระศาสดานั้นแลว    ปฏิบัติตามท่ีทรงพร่ําสอนอยู  เปนผูยินดี   คือ 
ยินดียิ่งในคําสอนอันสงเคราะหดวยสิกขา  ๓.  
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         พระเถระครั้นแสดงการสมาคมการอยูรวมของตน  ซึ่งเปนประโยชน   
อันพระศาสดาทรงใหสําเร็จแลวดวยการสมาคมน้ัน         บัดนี้เมื่อจะแสดง 
ความเปนผูปรารภความเพียร     จําเดิมแตกาลท่ีคนบวชแลว    และการเสีย 
สละความสุขในการนอน   และความสุขในการนอนขาง   เพราะความเปน 
ผูไมหวงในรางกาย    และความเปนผูปรารภความเพียร   จําเดิมแตกาลท่ีมี 
มิทธะนอย  จึงกลาวคาถาวา  ปฺจปฺาสวสฺสานิ   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   ยโต   เนสชฺชิโก   อห    ความวา 
จําเดิมแตกาลท่ีเราไดเห็นคุณมีอาทิอยางนี้วา   ความเกื้อกูลแกการประกอบ 
ความเพียร   ความประพฤติของสัปบุรุษอันเกี่ยวเน่ืองดวยกรรมฐาน   และ 
ความประพฤติขัดเกลากิเลส        แลวเปนผูถือการน่ังเปนวัตรนั้นเปนเวลา 
๕๕ ป. 
         บทวา   ยโต    มิทฺธ   สมูหต    ความวา   จําเดิมแตกาลท่ีเราเสีย 
สละการนอนหลับนั้นเปนเวลา  ๒๕ ป.    บางอาจารยกลาววา    พระเถระ 
เปนผูถือการน่ังเปนวัตร  ๕๕  ป   เบื้องตนไมไดหลับ  ๒๕  ป   ตอแตนั้น 
จึงไดหลับในเวลาปจฉิมยาม   เพราะรางกายออนเปลี้ย. 
         คาถา ๓  คาถามีอาทิวา  นาหุ   อสฺสาสปสฺสาสา นี้   พระเถระถูก 
ภิกษุทั้งหลายถามในเวลาที่พระศาสดาเสด็จปรินิพพานวา     พระผูมีพระ- 
ภาคเจาเสด็จปรินิพานแลวหรือ  เมื่อจะประกาศภาวะคือการปรินิพพาน 
จึงกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  นาห ุ อสฺสาสปสฺสาสา    ิตจิตฺตสฺส 
ตาทิโน    ความวา    ลมอัสสาสปสสาสะมิไดมีแกพระผูมีพระภาคพุทธเจา 
ผูคงที่   ผูเขาสมาบัติทุกอยางอ่ืนเกลื่อนกลนดวยอาการตาง ๆ  โดยอนุโลม  
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และปฏิโลม    แลวออกจากสมาบัติในตอนหลังสุด    มีพระหฤทัยต้ังม่ันอยู 
ในจตุตถฌาน. 
         ดวยคําน้ัน   ทานแสดงวา  กายสังขารของทานผูเขาจตุตถฌาน  ยอม 
ดับไป    และลมอัสสาสปสสาสะ    ทานเรียกวากายสังขาร    เพราะเหตุนั้น 
จําเดิมแตขณะอยูในจตุตถฌาน   ลมอัสสาสปสสาสะจึงไมมี. 
         ชื่อวาผูไมหว่ันไหว    เพราะไมมีความหว่ันไหวกลาวคือตัณหา   อีก 
อยางหน่ึง   ชื่อวาผูไมหว่ันไหว   เพราะเปนผูต้ังมั่นอยูในสมาธิ. 
         บทวา   สนฺติมารพฺภ   ไดแก   ปรารภ     คืออาศัย   หมายเอาอนุ- 
ปาทิเสสนิพพาน. 
         บทวา   จกฺขมุา   ไดแก  ผูมีจักษุดวยจักษุ  ๕.   บทวา ปรนิิพฺพุโต 
แปลวา   ปรนิิพพานแลว. 
         จริงอยู     ในคําน้ีมีอธิบายดังตอไปนี้ :-      พระผูมีพระภาคเจาทรง 
เขาผลสมาบัติในจตุตถฌานอันมีพระนิพพานเปนอารมณ    แลวเสด็จปริ- 
นิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ       ในลําดับแหงจตุตถฌานน้ันนั่น- 
แหละ. 
         บทวา  อสลฺลีเนน  ไดแก  มีพระหฤทัยไมหดหู   คือเบิกบานดีแท. 
บทวา   เวทน  อชฺฌวาสยิ   ความวา  เปนผูมีสัมปชัญญะ    ทรงอดกลั้น 
เวทนาอันเกิดในเวลาใกลมรณะ.    คือไมเปนไปตามเวทนาดิ้นรนไปรอบๆ. 
         ดวยบทวา   ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพาน  วิโมกฺโข  เจตโส  อหุ  ทาน 
แสดงวา   ประทีปที่ลุกโพลง   อาศัยน้ํามัน   อาศัยไส  จึงโพลงอยู    เม่ือ 
น้ํามันและไสหมด   ยอมดับไป  และดับแลว  ยอมไมไปอยูที่ไหน ๆ  ยอม 
หายไปโดยแท ยอมถึงการมองไมเห็นฉันใด  ขันธสันดานก็ฉันน้ัน  อาศัย  
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กิเลสและอภิสังขารเปนไปอยู   เมื่อกิเลสและอภิสังขารเหลาน้ันสิ้นไป   ยอม 
ดับไป   และดับไปแลวยอมไมต้ังอยูในท่ีไหน ๆ   ยอมอันตรธานไปโดยแท 
ยอมถึงการมองไมเห็นเลย     ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา    นักปราชญ 
ทั้งหลายยอมดับไป      เหมือนดวงประทีปนี้ดับไปฉะนั้น     และมีอาทิวา 
เหมือนเปลวไฟถูกกําลังลมเปาฉะนั้น. 
         บทวา   เอเต  นี้    ทานกลาวโดยความท่ีธรรมท้ังหลายอันเปนไปใน 
พระสันดารของพระศาสดา  ในขณะเวลาจะปรินิพพาน     ไดประจักษแก 
ตน.    ชื่อวามีครั้งสุดทาย    เพราะเบ้ืองหนาแตนั้นไมมีการเกิดข้ึนแหงจิต. 
บทวา   ทานิ   แปลวา  บัดนี้. 
         บทวา    ผสฺสปฺจมา  นี้      ทานกลาวโดยความท่ีธรรมท้ังหลายมี 
ผัสสะเปนที่  ๕  ปรากฏข้ึน.     จริงอยางนั้น     แมในกถาวาดวยจิตตุปบาท 
ทานก็กลาวธรรมมีผัสสะเปนที่  ๕ ไวขางตน. 
         บทวา   อฺเ   ธมมฺา   ไดแก   ธรรม   คือจิตและเจตสิกเหลาอ่ืน 
พรอมดวยท่ีอาศัย  ไมใชจิตและเจตสิกในเวลาปรินิพพาน.  ถามวา   แมจิต 
และเจตสิกในเวลาปรินิพพาน   ก็จักไมมีเลยมิใชหรือ ?   ตอบวา   จักไมม ี
ก็จริง      แตเพราะไมมีความกินแหนงใจ      ไมควรกลาวหมายเอาจิตและ 
เจตสิกธรรมเหลาน้ันวา   จักไมมี.   หากจะพึงมีความหน่ึงใจวา   ก็ธรรม 
อ่ืนจักมี     ดจุมีแกพระเสขะและปุถุชนไหม     ดังน้ัน     เพ่ือจะหามความ 
แหนงใจขอนั้น   ทานจึงกลาววา   ธรรมเหลาอ่ืนจักไมมี   ดังน้ี. 
         พระเถระเรียกเทวดาวา ชาลินิ   ในคําวา   นตฺถิ   ทานิ   ปุนาวาโส 
เทวกายสฺมึ    ชาลินิ    นี้    อธิบายวา   บัดนี้เราไมมีการอยูอีกตอไป   ดวย 
อํานาจการเกิดในเทวดา    คือในเทพนิกาย   ไดแกในหมูเทพ.   ทานกลาว  
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เหตุในขอน้ันดวยบทมีอาทิวา   วิกฺขีโณ  หมดสิ้นแลว.   
         ไดยินวา       เทวดานั้นเปนหญิงบําเรอของพระเถระในชาติกอน 
เพราะฉะนั้น   บัดนี้    เทวดานั้นเห็นพระเถระแกเฒาแลว   จึงมาดวยความ 
สิเนหาอันมีในกอน   ออนวอนขอใหอุปบัติในเทวดาวา   ทานจงต้ังจิตไว 
ในเทพนิกายท่ีทานเคยอยูในกาลกอน.  ลําดับนั้น   พระเถระไดใหคําตอบ 
แกเทวดานั้น  ดวยคํามีอาทิวา  บัดนี้  (การอยูในภพใหม ) ไมมี.   เทวดา 
ไดฟงดังน้ัน  หมดความหวัง  ไดหายไปในที่นั้นเอง. 
         ลําดับนั้น   พระเถระเหาะข้ึนสูเวหาส   เมื่อจะประกาศอานุภาพของ 
ตน   แกเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย    จึงกลาวคาถาวา    ยสฺส    มุหุตฺเตน 
ดังน้ี. 
         ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา  ภิกษุขีณาสพใดรูแจง  คือรูไดโดย 
ชอบ  ไดแก กระทําใหประจักษซึ่งโลกพรอมกับพรหมโลกต้ังพันประเภท 
คือพันประการ     ไดแก     ประเภทโลกธาตุอยางใหญประมาณแสนโกฎิ. 
จักรวาล๑  โดยกาลเพียงครูเดียวเทาน้ัน   ภิกษุนั้นเปนผูถึงความชํานาญในคุณ 
คืออิทธิฤทธ์ิ     คือในความถึงพรอมดวยฤทธิ์และในจุติและอุปบัติ   ดวย 
ประการอยางนี้    ยอมเห็นเทวดาในเวลาเขาไป    คือพระเถระน้ันไมเส่ือม 
ในการเห็นเทวดาทั้งหลาย.    ไดยินวา   เมื่อพระเถระกลาวคาถาวา   บัดนี้  
(ภพใหม) ไมมี  ดังนี้  ดวยการใหคําตอบแกเทวดาชาลินี  ภิกษุทั้งหลาย 
ไมเห็นเทวดาชาลินี     จึงคิดวา   พระเถระรองเรียกอะไร ๆ  ดวยการเรียก 
ธรรมหรือหนอ.    พระเถระรูอาจาระแหงจิตของภิกษุเหลาน้ัน    จึงกลาว 
คาถาน้ีวา  ยสฺส  มุหุตฺเตน  ดังนี้. 
 
๑.  อัง.   ติก.  ๒๐/ ขอ  ๕๒๐.  
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         บทวา    อนฺนภาโร    ปุเร    ไดแก   ผูมีนามอยางนี้ในชาติกอน.   
บทวา  ฆาสหารโก   ไดแก    ผูการทําการรับจางเพ่ือตองการเพียงอาหาร 
เลี้ยงชีวีต.                                                                              
         บทวา  สมณ  ไดแก  ผูมีบาปสงบแลว. 
         บทวา   ปฏิปาเหสิ    ไดแก    มอบถวายเฉพาะหนา,    อธิบายวา 
เปนผูมีหนาเฉพาะะดวยความเลื่อมใส  ไดใหทานอาหาร. 
         บทวา    อุปรฏิ    ไดแก    พระปจเจกพุทธเจาผูมีนามอยางนั้น. 
บทวา  ยสสฺสิน  ไดแก   ผูมีเกียรติ  คือมียศปรากฏ.   ดวยคาถานี้   พระ- 
เถระแสดงถึงบุรพกรรมของตน   ซึ่งเปนเหตุใหไดสมบัติอันยิ่งใหญ   จน 
กระทั่งอัตภาพสุดทาย .   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  เรานั้นเกิด 
ในศากยตระกูล. 
         บทวา  อิโต  สตฺต   ความวา  จุติจากมนุษยโลกนี้   แลวเปนเทพ 
๗   ครั้ง  ดวยความเปนใหญอันเปนทิพยในเทวโลก. 
         บทวา   ตโต   สตฺต   ความวา   จุติจากเทวโลกนั้นแลวเปน  ๗  ครั้ง 
โดยเปนพระเจาจักรพรรดิในมนุษยโลก. 
         บทวา   สสารานิ   จตุทฺทส   ไดแก   ทองเท่ียวไปในระหวางภพ 
๑๔  ครั้ง. 
         บทวา  นิวาสมภิชานิสฺส   แปลวา  ไดรูขันธที่เคยอาศัยอยูในชาติ 
กอน. 
         บทวา   เทวโลเก   ิโต   ตทา   ความวา  ก็เราไดรูขันธที่เคยอาศัย 
อยูในกาลกอนน้ัน    ในอัตภาพนี้เทาน้ันก็หามิได   โดยที่แท    ในคราวท่ี 
ดํารงอยูในเทวโลก   ในอัตภาพที่ลวงมาติดตอกับอัตภาพนี้   เราก็ไดรู.  
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         บัดนี้     พระเถระเม่ือจะแสดงอาการท่ีตนไดทิพจักษุญาณและจุตูป- 
ปาตญาณ   จึงไดกลาวคาถา  ๒   คาถาโดยนัยมีอาทิวา  ปฺจงฺคิเก   สมาธิ 
ประกอบดวยองค  ๕. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปฺจงฺคิเก  สมาธมิฺหิ  ไดแก  สมาธิ 
ในจตุตถฌานอันเปนบาทแหงอภิญญา,     จริงอยู     จตุตถฌานสมาธินั้น 
ทานเรียกวา  สมาธิประกอบดวยองค  ๕  เพราะประกอบดวยองค ๕ เหลาน้ี  
คือความแผไปแหงปติ    ความแผไปแหงสุข    ความแผไปแหงใจ    ความ 
แผไปแหงอาโลกแสงสวาง  และปจจเวกขณนิมิต   นิมิตสําหรับเปนเครื่อง 
พิจารณา. 
         บทวา  สนฺเต   ความวา  ชื่อวาสงบ  เพราะสงบระงับขาศึก   และ 
เพราะมีองคสงบแลว. 
         บทวา  เอโกทิภาวิเต   ไดแก  ถึงความเปนธรรมเอกผุดข้ึน  อธิบาย 
วา   ถึงความเปนผูเชี่ยวชาญในธรรมที่พระพฤติดีแลว. 
         บทวา   ปฏิปฺปสฺสทฺธิลทฺธมฺห ิ  แปลวา   ไดความสงบระงับกิเลส 
ทั้งหลาย. 
         บทวา   ทิพฺพจกฺขุ   วิสุชฺฌิ   เม   ความวา   เมื่อสมาธิมีประการ 
อยางนี้พรั่งพรอมแลว    ทพิจักษุญาณของเราจึงบริสุทธิ์    คือไดเปนทิพ- 
จักษุญาณอันหมดจด  โดยความหลุดพนจากอุปกิเลส  ๑๑ ประการ.         
         บทวา  จุตูปปาต   ชานานิ   ความวา   เรารูจุติและอุปบัติแหงสัตว 
ทั้งหลาย,   ก็เม่ือรูยอมรูการมาและการไปของสัตวทั้งหลายวา   สัตวเหลาน้ี  
มาจากโลกโนนแลวอุปบัติในโลกน้ี      และไปจากโลกน้ีแลวอุปบัติในโลก 
โนน     และเม่ือรูนั่นแหละ    ยอมรูไดกอนกวาอุปบัติถึงความเปนอยางนี้  
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คือความเปนมนุษยของสัตวเหลาน้ัน    และความเปนประการอ่ืนจากความ   
เปนมนุษยนั้น    และความเปนเดียรัจฉานโดยประการอ่ืน.    พระเถระเม่ือ 
จะแสดงวา   ความรูนี้นั้นแมทั้งหมดยอมมี   ในเมื่อสมาธิอันประกอบดวย  
องค  ๕ ถึงพรอม   จึงกลาววา  ดํารงอยูในฌานอันประกอบดวยองค  ๕. 
ในคําน้ันมีอธิบายวา  เราเปนผูดํารงคือประดิษฐานอยูในฌานอันประกอบ 
ดวยองค  ๕ นั้น   จึงรูอยางนี้.                           
         พระเถระครั้นแสดงวิชชา  ๓  อยางนี้แลว      เมื่อจะแสดงวิชชาที่  ๓ 
พรอมท้ังความสําเร็จแหงกิจ       แมที่ไดแสดงไวแลวในครั้งกอน      โดย 
ประสงคเอาวิชชา  ๓ นั้น    จงกลาวคาถา  ๒  คาถาโดยนัยมีอาทิวา   พระ- 
ศาสดาเราคุนเคยแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วชฺชนี   เวฬุวคาเม   ไดแก  ในเวฬุว- 
คามแหงแควนวัชชี        คือในเวฬุวคามซึ่งเปนที่เขาจําพรรษาครั้งสุดทาย 
ในแควนวัชชี.   บทวา  เหฏโต   เวฬุคุมฺพสฺมึ    ไดแก   ในภายใตพุมไผ 
พุมหน่ึงในเวฬุวคามนั้น.   บทวา  นิพฺพายิสฺส  แปลวา  เราจักนิพพาน 
อธิบายวา  เราจักปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
             จบอรรถกถาอนุรุทธเถรคาถาท่ี  ๙  
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                     ๑๐. ปาราสรยิเถรคาถา   
            วาดวยความประพฤติของภิกษุเมื่อกอนอยางหนึ่งขณะนี้อยางหนึ่ง         
       [๓๙๔]    พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ    ผูมีจิตแนวแนเปน 
         อารมณเดียว   ชอบสงัด   เจรญิฌาน    นั่งอยูในปาใหญ 
         มีดอกไมบานสะพรัง่  ไดมีความคิดวา เมื่อพระผูเปนอุดม 
         บุรษุเปนนาถะของโลก  ยังทรงพระชนมอยู   ความประ-  
         พฤติของภิกษุทั้งหลายเปนอยางหน่ึง    เมื่อพระองคเสด็จ 
         ปรินิพพานไปแลว  เด๋ียวน้ีปรากฏเปนอยางหน่ึง  คือภิกษ ุ
         ทั้งหลายแตปางกอน   เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได 
         นุงหมผาเปนปริมณฑล  ก็เพียงเพ่ือจะปองกันความหนาว 
         และลม และปกปดความละอายเทาน้ัน.  ภิกษทุั้งหลายแต 
         ปางกอน   ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม   เศราหมองก็ตาม 
         นอยกต็าม  มากก็ตาม    ก็เพ่ือยงัอัตภาพใหเปนไปเทาน้ัน 
         ไมติดไมพัวพันเลย.  ภิกษุทั้งหลายแตปางกอน  (แมจะถูก 
         ความเจ็บไขครอบงํา)  ไมขวนขวายหาเภสัชปจจัยอันเปน 
              บรขิารแหงชีวิต  เหมือนการขวนขวายหาความส้ินไปแหง 
         อาสวะท้ังหลาย  ทานเหลาน้ันขวนขวายพอกพูนวิเวก   มุง 
               แตเรื่องวิเวก   อยูในปา   โคนไม  ซอกเขาและถํ้าเทาน้ัน 
         ภิกษุทัง้หลายแตปางกอนเปนผูออนนอม   มีศรัทธาต้ังมั่น 
         เลี้ยงงาย    ออนโยน   มีน้ําใจไมกระดาง     ไมถูกกิเลส 
          รั่วรด     ปากไมราย     เปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเปน  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 181 

        ประโยชนของตนแลผูอื่น  เพราะเหตุนั้น  ภกิษุแตปางกอน 
        เปนผูมขีอปฏิบัติในการกาวไปขางหนา   ถอยกลับ    การ 
        บริโภคปจจัย   การซองเสพโคจร   และมีอิรยิาบถละมุน  
        ละไม   กอใหเกิดความเล่ือมใส   เหมือนสายน้ํามันไหล 
         ออกไมขาดสายฉะนั้น    บัดน้ี  ทานเหลาน้ัน  สิ้นอาสวะ 
         ทั้งปวงแลว   มักเจรญิฌานเปนอันมาก  ประกอบแลวดวย 
        ฌานใหญ       เปนพระเถระผูมั่นคงพากันนิพพานไปเสีย 
         หมดแลว   บัดน้ี  ทานเชนนั้นเหลืออยูนอยเต็มที.   เพราะ 
         ความสิน้ไปแหงกุศลธรรมและปญญา      คําส่ังสอนของ 
        พระชินเจา    อันประกอบแลวดวยอาการอันประเสริฐทุก 
         อยาง   จะสิ้นไปในเวลาท่ีธรรมทั้งหลายอันลามก     และ 
        กิเลสท้ังหลายเปนไปอยู.     ภิกษุเหลาใดปรารถนาความ 
         เพียรเพ่ือความสงัด    ภิกษุเหลาน้ันชื่อวาเปนผูมีพระสัท- 
        ธรรมทีเ่หลือเปนขอปฏิบัติ     กิเลสเหลาน้ีเจริญงอกงาม 
         ขึ้น  ยอมครอบงําคนเปนอันมากไวในอํานาจ   ดังจะเลน 
        กบัพวกคนพาล  เหมือนปศาจเขาสิงทําคนใหเปนบา  เพอ 
         คลั่งอยูฉะนั้น  นรชนเหลาน้ันถูกกิเลสครอบงํา  ทองเท่ียว 
        ไป ๆ  มา ๆ  ตามสวนแหงอารมณนั้น ๆ  ในกเิลสวัตถุ  ดุจ 
         ในการโฆษณาท่ีมีสงครามฉะนั้น.    พากันละทิ้งพระสัท- 
        ธรรม   ทําการทะเลาะซ่ึงกันและกัน   ยึดถือตามความเห็น  
         ของตน   สําคัญส่ิงนี้เทาน้ันประเสริฐ  นรชนทั้งหลายท่ีละ 
        ทิ้งทรัพยสมบัติ   บตุรและภรรยา  ออกบวชแลว  พากันทาํ  
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            กรรมที่ไมควรทํา  แมเพราะเหตุแหงภิกษาหารเพียงทัพพี  
        เดียว ภกิษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเต็มอิ่มแลว  ถึงเวลานอน 
           ที่นอนหงาย   ต่ืนแลวก็กลาวแตถอยคําท่ีพระศาสดาทรงติ 
         เตียน    ภิกษุผูมีจิตไมสงบในภายใน    พากันเรียนทําแต 
        ศิลปะท่ีไมควรทํา   มีการประดับรมเปนตน   ยอมไมหวัง 
         ประโยชนในทางบําเพ็ญสมณธรรมเสียเลย   ภิกษุทั้งหลาย 
         ผูมุงแตสิ่งของดี ๆ  ใหมาก  จึงนําเอาดินเหนียวบาง  น้ํามัน 
        บาง  จรุณเจิมบาง  น้ําบาง  ที่นั่งท่ีนอนบาง  อาหารบาง  ไม 
         สีฟนบาง   ผลมะขวิดบาง    ดอกไมบาง    ของควรเค้ียว 
        บาง    บิณฑบาตบาง    ผลมะขามปอมบาง     ไปใหแก 
        คฤหัสถทั้งหลาย       ภิกษุทั้งหลายพากันประกอบเภสัช 
        เหมือนพวกหมอรักษาโรค   ทํากิจนอยใหญอยางคฤหัสถ 
         ตบแตงรางกายเหมือนหญิงแพศยา   ประพฤติตนเหมือน 
        กษัตริยผูเปนใหญ.    บริโภคอามสิดวยอุบายเปนอันมาก 
         คือทําใหคนหลงเชื่อ  หลอกลวง   เปนพยานโกงตามโรง 
        ศาล    ใชเลหเหลี่ยมตาง ๆ  อยางนักเลง.    เท่ียวแสหา 
         ในการอางเลศ   การพูดเลียบเคียง   การพูดปริกัป  มีการ 
        เลี้ยงชพีเปนเหตุ   ใชอุบายรวบรวมทรัพยไวเปนอันมาก. 
         ยอมยังบริษัทใหบํารุงตนเพราะเหตุแหงการงาน  แตมใิห 
        บํารุงโดยธรรม   เท่ียวแสดงธรรมตามถ่ินตาง ๆ   เพราะ 
         เหตุแหงลาภ   มิใชเพราะนุงประโยชน   ภกิษุเหลาน้ัน 
        ทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหงลาภสงฆ    เปนผูเหินหาง  
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                จากอริยสงฆ   เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอื่น   ไมม ี
                หริิ   ไมละอาย  จริงอยางน้ัน   ภิกษบุางพวกไมประพฤติ 
                 ตามสมณธรรมเสียเลย    เปนเพียงคนโลน    คลมุรางไว 
                ดวยผากาสาวพัสตรเทาน้ัน     ปรารถนาแตการสรรเสริญ 
                   ถายเดียว     มุงหวังแตลาภและสักการะ     เมื่อธรรมเปน 
                เครื่องทําลายมีประการตาง ๆ  เปนไปอยูอยางน้ี       การ 
                บรรลุธรรมทีย่ังไมไดบรรลุ    หรือการตามรักษาธรรมท่ีได 
                บรรลุแลว    ไมใชทําไดงาย    เหมือนเมื่อพระศาสดายัง 
                ทรงพระชนมอยู    มุนีพึงต้ังสติเท่ียวไปในบาน   เหมือน 
                 กบับุรษุผูไมไดสวมรองเทา  ต้ังสติเท่ียวไปในถ่ินที่มีหนาม 
                ฉะน้ัน     พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนาท่ีปรารภแลว 
                ในกาลกอน   ไมทอดทิ้งวัตรสําหรับภาวนาวิธีเหลาน้ันเสีย 
                ถึงเวลานี้จะเปนเวลาสุดทายภายหลัง   ก็พึงบรรลุอมตบท 
                ได     พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะมอีินทรียอันอบรม 
        แลว   เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   มีภพใหม 
                สิน้ไปแลว   ครั้นกลาววิธีปฏิบัติอยางน้ีแลว    ปรินพิพาน 
        ในสาลวัน. 
                  จบปาราสริยเถรคาถา 
                                                    
               รวมพระเถระ 
         ในวีสตินิบาตนี้      พระเถระ  ๑๐  รูปนี ้ คือ   พระอธิมุตตเถระ  ๑ 
พระปาราสริยเถระ  ๑   พระเตลุถามิเถระ  ๑   พระรัฐปาลเถระ  ๑   พระ- 
มาลุงกยปุตตเถระ  ๑  พระเสลเถระ  ๑  พระภัททิยถาลิโคธาปุตตเถระ  ๑  
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พระองคุลิมาลเถระ  ๑    พระอนุรุทธเถระ  ๑      พระปาราสริยเถระ   ๑ 
ประกาศคาถาไวดีเรียบรอยแลว   รวมคาถาไว   ๒๔๕   คาถา. 
                                         จบวีสตินิบาต 
 

     อรรถกถาปาราสริยเถรคาถาท่ี  ๑๐๑ 

         คาถาของพระปาราสริยเถระ  มคํีาเริ่มตนวา  สมณสฺส  อหุ  จินฺตา 
ดังน้ี.  เรื่องของพระเถระน้ี   มาแลวในหนหลังทีเดียว   และเมื่อพระศาสดา 
ยังทรงพระชนมอยู   ในเวลาท่ีตนยังเปนปุถุชนอยู   ทานไดกลาวคาถาน้ัน 
โดยประกาศความคิดในการขมอินทรียทั้งหลายอันมีใจเปนที่  ๖.     แตใน 
กาลตอมา  เมื่อพระศาสดาปรินิพพานแลว  และเมื่อการปรินิพพานของตน 
ปรากฏข้ึน   จึงกลาวคาถาเหลาน้ี     ดวยอํานาจการประกาศขอปฏิบัติธรรม 
เบื้องสูง     แกภิกษุทั้งหลายในกาลนั้น     และในกาลตอไป.     ในขอน้ัน 
พระสังคีติกาจารย  ไดต้ังคาถานี้ไววา 
                     พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ       ผูมีจิตแนวแนมี   
         อารมณเปนอันเดียว  ชอบสงัด   มีปกติเพงฌาน   นั่งอยู 
         ในปาใหญมีดอกไมบานสะพรั่ง  ไดมีความคิดวา  ฯลฯ   ดังน้ี. 
         เนื้อความแหงคําเปนคาถานั้น  มีนัยดังกลาวในหนหลังน่ันแล. 
         สวนเนื้อความท่ีเกี่ยวเนื่องกันมีดังตอไปนี้ :-   เมื่อพระศาสดา  พระ- 
อัครสาวก     พระมหาเถระบางพวก     ไดปรินิพพานไปแลว     เมื่อภิกษุ 
ทั้งหลายผูวางายผูใครตอการศึกษา   หาไดยาก    และภิกษุทั้งหลายผูวายาก 
มากไปดวยการปฏิบัติผิดเกิดข้ึนในพระธรรมวินัย    ซึ่งมีพระศาสดาลวงไป 
 
๑.  อรรถกถาปาราปริกเถรคาถา.  
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แลว   พระปาราสริยเถระ   ผูชื่อวาสมณะ   เพราะสงบบาปไดแลว  ผูมีปกติ   
เพงฌาน   มีจิตแนวแน    มีอารมณเดียว    นั่งอยูในปาไมสาละใหญ   อัน 
มีดอกบานสะพรั่ง  ไดมีความคิดคือการพิจารณาเกี่ยวกับขอปฏิบัติ. นอกน้ี 
พระเถระนั่นแหละไดกลาวคาถาเหลานี้    ความวา                    
                             เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ   ผูเปนที่พ่ึง 
               ของชาวโลก  ยงัทรงพระชนมอยู  ความประพฤติของภิกษ ุ
               ทั้งหลายเปนอยางหนึ่ง      เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานไป 
               แลว   เด๋ียวน้ีปรากฏเปนอยางหนึ่ง.    คือภิกษุทั้งหลายแต 
               ปางกอน   เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได   นุงหม 
               ผาเปนปริมณฑล   เพียงปองกันความหนาวและลม   และ 
               ปกปดความละอายเทาน้ัน.      ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม 
               เศราหมองก็ตาม  นอยก็ตาม  มากก็ตาม  ก็เพ่ือยังอัตภาพ 
               ใหเปนไปเทาน้ัน  ไมติด   ไมพัวพันเลย.  แมจะถูกความ 
               ปวยไขคารอบงํา   ก็ไมขวนขวายหาปจจัยเภสัชบริขารเพ่ือ 
               ชีวติ   เหมือนขวนขวายหาความส้ินอาสวะ  ทานเหลานั้น 
               ขวนขวายพอกพูนแตวิเวก    มุงแตความวิเวก    อยูในปา 
               โคนไม  ซอกเขา   และถํ้าเทาน้ัน.  ภกิษุทัง้หลายแตปาง- 
               กอน  เปนผูออนนอม  มีศรทัธาต้ังมั่น  เลี้ยงงาย ออนโยน 
               มีน้าํใจไมกระดาง  ไมถูกกิเลสรั่วรด ปากไมราย  เปลีย่น 
               แปลงตามความคิดอันเปนประโยชนแกตนและคนอ่ืน 
               เพราะเหตุนั้น  ภิกษุแตปางกอน   เปนผูมีขอปฏบิัติในการ 
               กาวไปขางหนา  ถอยกลับ   การบริโภคปจจัย   การซอง-     



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 186 

        เสพโคจร   และมีอริิยาบถละมนุละไม   กอใหเกิดความ   
        เลื่อมใส        เหมือนสายธารน้ํามันไหลออกไมขาดสาย 
        ฉะนั้น.  บัดน้ี  ทานเหลาน้ันสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว   เจริญ 
        ฌานเปนอันมาก  ประกอบดวยฌานใหญ    เปนพระเถระ 
        ผูมั่นคงพากันนิพพานไปเสียหมดแลว    บัดนี้  ทานผูเชน 
        นั้นเหลืออยูนอยเต็มที.  เพราะความส้ินไปแหงกุศลธรรม 
        และปญญา      คําส่ังสอนของพระชินเจาอันประกอบดวย 
        อาการอนัประเสริฐทุกอยาง       จะเส่ือมสูญไปในเวลาที่ 
        ธรรมอนัลามกและกิเลสท้ังหลายเปนไปอยู. ภิกษุเหลาใด 
         ปรารถนาความเพียรเพ่ือความสงัด  ภิกษุเหลาน้ัน   ชือ่วา 
        เปนผูมพีระสัทธรรมท่ีเหลือเปนขอปฏิบัติ.  กิเลสเหลาน้ัน 
        เจริญงอกงามขึ้น  ยอมครอบงําคนเปนอันมากไวในอํานาจ 
        ดังจะเลนกับพวกคนพาล  เหมอืนปศาจเขาสิงทําคนใหเปน 
        บาเพอคลั่งอยูฉะนั้น.      นรชนเหลาน้ันถูกกิเลสครอบงํา 
        ทองเท่ียวไปๆ มา ๆ ตามสวนแหงอารมณนั้น ๆ  ในกิเลส 
        วัตถุทั้งหลาย   ดุจในการโฆษณาท่ีมีสงครามฉะน้ัน.   พา 
        กันละทิง้พระสัทธรรม   ทําการทะเลาะกันแลกัน   ยึดถือ 
        ตามความเห็นของตน      สําคัญวาส่ิงน้ีเทาน้ันประเสริฐ. 
        นรชนท้ังหลายที่ละทิ้งทรัพยสมบัติ    บุตรภรรยา     ออก 
        บวชแลว   พากันทํากรรมท่ีไมควรทํา   แมเพราะเหตุแหง 
        ภิกษาหารเพียงทัพพีเดียว      ภกิษุทั้งหลายฉันภัตตาหาร 
         เต็มอิ่มแลว   ถึงเวลานอนก็นอนหงาย   ต่ืนแลวก็กลาวแต  
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        ถอยคําท่ีพระศาสดาทรงติเตียน      ภิกษุผูมีจติไมสงบใน 
        ภายใน     พากันเรียนทําแตศิลปะที่ไมควรทํา       มีการ 
        ประดับรมเปนตน    ยอมไมหวังประโยชนในทางบําเพ็ญ 
        สมณธรรม.      ภิกษุทั้งหลายผูมุงแตสิ่งของดี ๆ ใหมาก 
         จึงนําเอาดินเหนียวบาง    น้ํามันบาง   จุรณเจมิบาง   น้ํา 
        บาง   ที่นั่งบาง   อาหารบาง   ไมสีฟนบาง  ผลมะขวิดบาง 
        ดอกไมบาง  ของเค้ียวบาง    บณิฑบาตบาง   ผลมะขาม 
        ปอมบาง   ไปใหแกคฤหัสถทั้งหลาย.   ภิกษุทั้งหลายพา 
        กันประกอบเภสัช  เหมือนพวกหมอรักษาโรค  ทํากิจนอย 
        ใหญอยางคฤหัสถ    ตกแตงรางกายเหมือนหญิงแพศยา 
        ประพฤติตนเหมือนกษัตริยผูเปนใหญ   บริโภคอามิสดวย 
        อบุายเปนอันมาก  คือทําใหคนหลงเชื่อ  หลอกลวง  เปน 
        พยานโกงตามโรงศาล        ใชเลหเหลี่ยมตาง ๆ  อยาง 
        นักเลง.   เท่ียวแสหา (ปจจัย)  ในการอางเลศ  การเลียบ 
         เคียง   การปริกัป   มีการเลี้ยงชพีเปนเหตุ     ใชอบุายรบ 
        รวมทรพัยไวเปนอันมาก        ยอมยังบรษิัทใหบําเรอตน 
          เพราะเหตุแหงการงาน    แตมิใหบํารุงโดยธรรม    เท่ียว 
        แสดงธรรมตามถ่ินตาง ๆ   เพราะเหตุแหงลาภ    มิใชมุง 
         ประโยชน.   ภิกษุเหลาน้ันทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหง 
        ลาภสงฆ  เปนผูเหนิหางจากอริยสงฆ  เลี้ยงชีวิตดวยการ 
         อาศัยลาภของผูอื่น   ไมมีหิร ิ   ไมละอาย.   จริงอยางน้ัน 
        ภิกษุบางพวกไมประพฤติตามสมณธรรมเสยีเลย      เปน  
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            เพียงคนโลน        คลุมรางไวดวยผากาสาวพัสตรเทาน้ัน 
         ปรารถนาแตความสรรเสริญถายเดียว        มุงหวังตอลาภ 
         สักการะ.       เมื่อธรรมเปนเครื่องทําลายมีประการตาง ๆ 
         เปนไปอยูอยางน้ี   การบรรลุธรรมที่ยังไมบรรลุ   หรือการ 
         ตามรักษาธรรมที่ไดบรรลุแลว   ไมใชทําไดงาย    เหมือน 
         เมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู.   มุนีพึงต้ังสติเท่ียวไป 
         ในบาน.      เหมือนบุรุษผูไมไดสวมรองเทาต้ังสติเท่ียวไป 
         ในถ่ินท่ีมีหนามฉะน้ัน.  พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนา 
         ที่ปรารภนาแลวในกาลกอน   ไมทอดทิ้งวัตรสําหรับภาวนา- 
         วิธีเหลาน้ัน  ถึงเวลานี้จะเปนเวลาสุดทายภายหลัง   ก็จะ 
         พึงบรรลุอมตบทได.   พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ   มี  
         อินทรยีอันอบรมแลว    เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่ง 
         ใหญ    มีภพใหมสิ้นไปแลว    ครัน้กลาววิธีปฏิบัติอยางน้ี  
         ปรินิพพานในปาสาลวัน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  อริยิ  อาสิ  ภิกขฺนู  ความวา    เมื่อ 
พระโลกนาถ    คือพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ     ยงัทรงดํารงอยู 
คือยังทรงพระชนมอยู        ภิกษุทั้งหลายไดมีอิริยะคือความประพฤติโดย 
อยางอ่ืน  คือโดยประการอ่ืนจากการปฏิบัติในบัดเด๋ียวน้ี   เพราะยังปฏิบัติ 
ตามท่ีทรงพร่ําสอน. 
         บทวา  อฺถา  ทานิ  ทิสฺสติ    มีอธิบายวา    แตบัดนี้    ความ 
ประพฤติของภิกษุทั้งหลายปรากฏโดยประการอ่ืนจากน้ัน   เพราะไมปฏิบัติ 
ตามความเปนจริง.  
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         บัดนี้  เพ่ือจะแสดงอาการท่ีภิกษุทั้งหลายปฏิบัติ  อยางเม่ือพระศาสดา 
ทรงประพฤติอยูกอนน้ัน    จึงกลาวคํามีอาทิวา   เพียงปองกันความหนาว 
และลม  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา มตฺตฏ ิย  ความวา  การปองกันหนาว 
และลมนั้นเปนประมาณ     คือเปนประโยชน.     ภิกษุทั้งหลายใชสอยจีวร 
กระทําใหเปนเพียงปองกันความหนาวและลมเทาน้ัน  คือเพียงปกปดอวัยวะ 
ที่ใหเกิดความละอายเทานั้น.   อยางไร ?   คือเปนผูสันโดษปจจัยตามมีตาม 
ได   คือถึงความสันโดษในปจจัยตามมีตามได   คือตามท่ีได   จะเลวหรือ 
ประณีตก็ตาม. 
         บทวา  ปณีต    ไดแก  ดียิ่ง   คือระคนดวยเนยใสเปนตน,    ชื่อวา 
เศราหมอง   เพราะไมมีความประณีตน้ัน. 
         บทวา  อปฺป  ไดแก  เพียง  ๔-๕  คําเทาน้ัน. 
         บทวา  พหุ  ยาปนตฺถ  อภฺุชึสุ   ไดแก แมเม่ือจะฉันอาหารมากอัน 
ประณีต  ก็ฉันอาหารเพียงยังอัตภาพใหเปนไปเทานั้น.  กวาน้ันไปก็ไมยินดี 
คือไมถึงกับยินดี.   ไมสยบ    คือไมพัวพันบริโภค    เหมือนเจาของเกวียน 
ใชน้ํามันหยอดเพลา  และเหมือนคนมีบาดแผลใชยาทาแผลฉะนั้น. 
         บทวา  ชีวิตานิ   ปรกิฺขาเร  เภสชฺเช  อถ  ปจฺจเย   ไดแก       ปจจัย 
คือคิลานปจจัย   กลาวคือเภสัชอันเปนบริขารเพ่ือใหชีวิตดําเนินไป. 
         บทวา  ยถา  เต   ความวา   ภิกษุทั้งหลายแตปางกอนน้ัน    เปนผู 
ขวนขวาย      คือเปนผูประกอบในความส้ินอาสวะฉันใด     ภิกษุทั้งหลาย 
เหลาน้ันก็ฉันนั้น  แมถกูโรคครอบงํา   ก็ไมเปนผูขวนขวายมากเกินไปใน 
คิลานปจจัย.  
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         บทวา  ตปฺปรายณา  ไดแก  มุงในวิเวก   นอมไปในวิเวก.   พระ-   
เถระเมื่อแสดงสันโดษในปจจัย  ๔   และความยินดียิ่งในภาวนาดวยคาถา ๔ 
คาถาอยางนี้แลว   จึงแสดงอริยวังสปฏิปทาของภิกษุเหลาน้ัน. 
         บทวา นีจา  ไดแก เปนผูมีความประพฤติตํ่า  โดยไมกระทําการยก 
ตนขมผูอ่ืนวา  เราถือบังสุกุลเปนวัตร  คือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร  อธิบายวา 
เปนผูมีปกติประพฤติถอมตน. 
         บทวา  นิวฏา  ไดแก มีศรัทธาต้ังมั่นในพระศาสนา. 
         บทวา สุภรา     ไดแก   เปนผูเลี้ยงงาย      โดยความเปนผูมักนอย  
เปนตน.                                                                  
         บทวา มุทู  ไดแก   เปนผูออนโยนในการประพฤติวัตร    และใน 
พรหมจรรยทั้งส้ิน    คือเปนผูควรในการประกอบใหวิเศษดุจทองคําท่ีหลอ 
หลอมไวดีแลวฉะนั้น. 
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา  มุทู  ไดแก  เปนผูไมสยิ้วหนา   คือเปนผูเงย 
หนา   มีหนาเบิกบานประพฤติปฏิสันถาร  ทานอธบิายวา  เปนผูนําความสุข 
มาให  ดุจทาดีฉะน้ัน. 
         บทวา อถทฺธมานสา   ไดแก  ผูมีจิตไมแข็ง,   ดวยบทน้ัน    ทาน 
กลาวถึงความเปนผูวางาย. 
         บทวา อพฺยเสก   ไดแก   ผูเวนจากการถูกกิเลสรั่วรด    เพราะไมมี 
ความอยูปราศจากสติ  อธิบายวา  ผูไมถูกตัณหา  ทฏิฐิ และมานะ  ทําให 
นุงนังในระหวาง ๆ.              
         บทวา  อมุขรา  แปลวา ไมเปนคนปากกลา,  อีกอยางหนึ่ง   ความวา 
ไมเปนคนปากแข็ง   คือเวนจากความคะนองทางวาจา.  
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         บทวา   อตฺถจินฺตาวสานุคา  ไดแก เปนผูคลอยตามอํานาจความคิดอัน 
เปนประโยชน    คือเปนไปในอํานาจความคิดที่มีประโยชน   ไดแกเปนผู 
ปริวรรตตามความคิดที่เปนประโยชนแกตนและคนอ่ืนเทาน้ัน. 
         บทวา  ตโต   แปลวา    เพราะเหตุนั้น    คือเหตุมีการประพฤติตํ่า 
เปนตน. 
         บทวา  ปาสาทิก   ไดแก  อันยังใหเกิดความเลื่อมใส     คือนําความ 
เลื่อมใสมาใหแกผูที่ไดเห็นและไดยินการปฏิบัติ. 
         บทวา คต   ไดแก การไป  มีการกาวไป  ถอยกลับและการเลี้ยวไป 
เปนตน.    อีกอยางหนึ่ง     บทวา  คต  ไดแก  ความเปนไปทางกายและ 
วาจา. 
         บทวา  ภุตฺต   ไดแก การบริโภคปจจัย   ๔. 
         บทวา นิเสวิต   ไดแก  การซองเสพโคจร. 
         บทวา สินิทฺธา  เตลธาราว   ความวา   สายธารนํ้ามันที่คนฉลาดเท 
ราดไมหวนกลับ   ไหลไมขาดสาย   เปนสายธารติดกันกลมกลนืนาดูนาชื่น 
ชมใจ  ฉันใด  อิริยาบถของภิกษุเหลาน้ันผูสมบูรณดวยมารยาท  ยอมเปน 
อิริยาบถไมขาดชวง  ละมุนละมอม  สละสลวยนาดู  นาเลื่อมใส  ฉันนั้น. 
         บทวา มหาฌายี ความวา ชื่อวาผูเพงฌานใหญ    เพราะมีปกติเพง 
ดวยฌานท้ังหลายอันยิ่งใหญ    หรือเพงพระนิพพานใหญ.   เพราะเหตุนั้น 
แหละ   จึงเปนผูมีประโยชนเกื้อกูลใหญ    อธิบายวา   เปนผูประกอบดวย 
ประโยชนเกือ้กูลมาก. 
         บทวา  เต    เถรา  ความวา  บัดนี้   พระเถระทั้งหลายผูมุงการปฏิบัติ 
มีประการดังกลาวแลวน้ัน  พากันปรนิิพพานเสียแลว.  
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         บทวา   ปริตฺตา ทานิ   ตาทิสา   ความวา   บดันี้   คือในกาลสุดทาย  
ภายหลัง  พระเถระทั้งหลายผูเชนนั้น  คือผูเห็นปานน้ันมีนอย   ทานกลาว 
อธิบายวา   มีเล็กนอยทีเดียว.   
         บทวา  กุสลานฺจ  ธมฺมาน  ไดแก ธรรมอันไมมีโทษอันเปนเครื่อง 
อุดหนุนแกวิโมกข  อันเปนอุปนิสัยแกพระนิพพาน. 
         บทวา ปฺาย  จ  ไดแก และแหงปญญาเห็นปานน้ัน. 
         บทวา  ปริกฺขยา  ไดแก เพราะไมมี  คือเพราะไมเกิดข้ึน.   จริงอยู 
ในที่นี้   แมปญญาก็พึงเปนธรรมไมมีโทษโดยแท  แตถึงกระน้ัน   เพ่ือจะ 
แสดงวาปญญามีอุปการะมาก   จึงถือเอาปญญาน้ันเปนคนละสวน   เหมือน 
คําวา ปฺุาณสมฺภารา  เปนธรรมอุดหนุนบุญและญาณฉะน้ัน. 
         บทวา  สพฺพาการวรูเปต   ความวา  คําสอนของพระผูมีพระภาค- 
ชินเจา    อันประกอบดวยอาการอันประเสริฐทั้งหมด    คือดวยความวิเศษ 
แตละประการ   จะเสื่อมคือพินาศไป. 
         ดวยบทวา  ปาปกานฺจ  ธมฺมาน  กิเลสานฺจ   โย   อุตุ  เอาคําที่ 
เหลือมาเชื่อมความวา    ฤดูคือกาลแหงบาปธรรมมีกายทุจริตเปนตน    และ 
แหงกิเลสมีโลภะเปนตนน้ีนั้น  ยอมเปนไป. 
         บทวา  อุปฏ ิตา   วิเวกาย    เย    จ    สทฺธมฺมเสสกา    ความวา   ก็ใน 
กาลเห็นปานน้ี   ภิกษุเหลาใด  เขาไปต้ัง   คือปรารภความเพียรเพ่ือตองการ 
กายวิเวก   จิตตวิเวก   และอุปธิวิเวก      และภิกษุเหลาน้ันยอมเปนผูมีพระ- 
สัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ.  ก็ในขอน้ี  มีอธิบายดังน้ี:-                   
         ภิกษุทั้งหลายแมเปนผูมีศีล   และอาจาระอันบริสุทธิ์ก็มีอยู   แตบัดนี้  
ภิกษุบางพวกยังบุรพกิจมีอาทิอยางนี้ใหถึงพรอม     คือทําอิริยาบถใหดํารง  
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อยูดวยดี   บาํเพ็ญสมถภาวนาและวิปสสนาภาวนา   ตัดปลโิพธใหญ   ตัด 
ปลิโพธเล็ก ๆ นอย  ๆ  จําเริญภาวนาเนือง ๆ อยู  ภิกษุเหลาน้ันยังมีพระ- 
สัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ  ยอมไมอาจทําขอปฏิบัติใหถึงท่ีสุดได.  
         บทวา  เต  กิเลสา ปวฑฺฒนฺตา  ความวา ก็ในกาลน้ัน   กิเลสเหลาใด 
ถึงความส้ินไปจากบตุรอันเกิดแตพระอุระของพระผูมีพระภาคเจา      บัดนี ้ 
กิเลสเหลาน้ันไดโอกาส  จึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลยในหมูภิกษุ.  
         บทวา อาวิสนฺติ  พหุ  ชน  ความวา  ครอบงําชนผูบอดเขลา  ผูงด 
เวนกัลยาณมิตร     ผูมากไปดวยการใสใจอันไมแยบคาย     กระทําไมใหมี 
อํานาจอยู  คือเขาไปถึงสันดาน.  ก็ภิกษุเหลาน้ันผูเปนแลวอยางนั้น  เหมือน 
จะเลนกับคนพวก   ดังคนถูกปศาจเขาสิงทําใหเปนบา    เพอคลั่งอยูฉะน้ัน 
คือวา  คนผูมีปกติชอบเลนครอบงําคนบาผูเวนจากสักการะรากษส  ทําคน 
บาเหลาน้ันใหถึงความวิบัติ    จึงเลนกับคนบาเหลาน้ัน   ชื่อฉันใด   กิเลส 
ทั้งหลายเหลาน้ันก็ฉันนั้น        ครอบงําพวกภิกษุอันธพาลผูเวนจากความ 
เคารพในพระพุทธเจา      ยังความฉิบหายชนิดที่เปนไปในปจจุบันเปนตน 
ใหเกิดข้ึนแกภิกษุเหลาน้ัน    เหมือนดังจะเลนกับภิกษุเหลาน้ัน   อธิบายวา 
ทําเปนเหมือนเลน. 
         บทวา  เตน เตน  ไดแก โดยสวนของอารมณนั้น ๆ. 
         บทวา  วิธาวิตา  แปลวา  แลนไปผิดรูป   คือปฏิบัติโดยไมสมควร. 
         บทวา  กิเลสวตฺถูสุ   ความวา  สิ่งที่เกิดข้ึนกอน  เปนกิเลส,  กิเลส 
นั่นแหละเปนกิเลสวัตถุ  เพราะเปนเหตุแหงกิเลสทั้งหลายท่ีเกิดข้ึนภายหลัง. 
ในกิเลสและกิเลสวัตถุเหลาน้ันที่รวมกัน. 
         บทวา  สสงฺคาเมว  โฆสิเต   ความวา   การโปรยทรัพยมีเงินทอง  
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แกวมณี     และแกวมุกดาเปนตนแลว     แลวโฆษณาใหอยากไดอยางนี้วา 
เงินและทองเปนตนใด ๆ อยูในมือของคนใด  ๆ เงินและทองเปนตนนั้น  ๆ 
จงเปนของคนน้ัน ๆ เถิด  ดังน้ี   ชื่อวาการโฆษณาท่ีมีการสงคราม.    ใน 
ขอน้ัน  มีอธิบายดังน้ี :- 
         ภิกษุปุถุชนผูเปนคนพาลทั้งหลายน้ัน  ถูกกิเลสนั้น ๆ ครอบงํา  แลน 
ไป  คือถึงการอยูตามสวนแหงอารมณนั้น  ๆ ในกิเลสและกิเลสวัตถุทั้งหลาย  
เหมือนในสถานที่มีสงคราม  อันมารผูมีกิเลสเปนเสนาบดีโฆษณาวา  กิเลส 
ตัวใด ๆ จับสัตวใด ๆ ครอบงําได   สัตวนั้นๆ จงเปนของกิเลสตัวน้ัน ๆ. 
         เพ่ือเลี่ยงคําถามท่ีวา     ภิกษุเหลาน้ันแลนไปอยางนี้      ยอมกระทํา 
อะไร ?     จึงเฉลยวา    พากันละทิ้งพระสัทธรรม     ทําการทะเลาะกัน 
แลกัน. 
         คําน้ันมีอธิบายวา  ละทิ้งปฏิบัติสัทธรรมเสียแลวทะเลาะ  คือทําการ 
ทะเลาะกันแลกัน   เพราะมีเกสรคืออามิสเปนเหตุ. 
         บทวา ทิฏ ิคตานิ ความวา  เปนไปตาม  คือไปตามทิฏฐิ   คือการ 
ยึดถือผิดมีอาทิอยางนี้วา   มีเพียงวิญญาณเทาน้ัน   รูปธรรมไมมี   และวา 
ชื่อวาบุคคลโดยปรมัตถไมมีฉันใด    แมสภาวธรรมทั้งหลายก็ฉันนั้น  วาโดย 
ปรมัตถยอมไมมี   มีเพียงโวหารคือชื่อเทาน้ัน   ยอมสําคัญวา  นี้ประเสริฐ 
คือส่ิงน้ีเทาน้ันประเสริฐ   อยางอ่ืนผิด. 
         บทวา  นิคฺคตา   แปลวา   ออกจากเรือน. 
         บทวา   กฏจฺฉุภิกขฺเหตฺป   แปลวา   แมมีภิกษาหารเพียงทัพพีเดียว 
เปนเหตุ.  ภิกษุทั้งหลายยอมซองเสพ  คือกระทําส่ิงท่ีมิใชกิจ   คือกรรมที่  
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บรรพชิตไมการทําแกคฤหัสถผูใหภิกษาหารน้ัน   ดวยอํานาจการระคนอัน   
ไมสมควร. 
         บทวา  อุทราวเทหก  ภุตฺวา  ความวา ไมคิดถึงคําท่ีกลาววา  เปนผูมี 
ทองพรอง  มีอาหารพอประมาณ  กลับบริโภคจนเต็มทอง. 
         บทวา  สยนฺตุตฺตานเสยฺยกา  ความวา  ไมระลกึถึงวิธีที่กลาวไววา 
สําเร็จสีหไสยา  การนอนอยางราชสีห   โดยขางเบ้ืองขวา  ซอนเทาเหลื่อม 
เทา  มีสติสัมปชัญญะ   กลับเปนผูนอนหงาย. 
         ดวยบทวา  ยา  กถา  สตฺถุ  ครหติา  นี้  ทานกลาวหมายเอาเดียรัจฉาน- 
กถา  มีกถาวาดวยพระราชาเปนตน.                                             
         บทวา  สพฺพการุกสิปฺปานิ    ไดแก  หัตถศลิปท้ังหลายมีการทําพัด 
ใบตาล    สําหรับพัดเวลาฉันภัตเปนตน     อันนักศลิปมีพวกแพศยเปนตน 
จะพึงกระทํา. 
         บทวา จิตฺตึ    กตฺวาน  แปลวา   กระทําโดยความเคารพ   คือโดยมี 
ความเอ้ือเฟอ. 
         บทวา อวูปสนฺตา  อชฺฌตฺต   ความวา    ชื่อวาผูไมสงบในภายใน 
เพราะไมมีความสงบระงับกิเลส    และเพราะไมมีความต้ังใจมั่นแมเพียงชั่ว 
ขณะรีดนม  อธิบายวา  มีจิตไมสงบระงับ. 
         บทวา สามฺตฺโถ  ไดแก  สมณธรรม. 
         บทวา  อติอจฺฉติ   ไดแก  นั่งแยกกัน   โดยไมถูกตองแมแตเอกเทศ 
สวนหนึ่ง เพราะเปนผูขวนขวายกิจเกี่ยวกับอาชีพแกคฤหัสถเหลาน้ัน  ทาน 
อธิบายไววา  ไมติดชิดกัน. 
         บทวา มตฺติก  ไดแก   ดินตามปกติ  หรือดิน  ๕ สี   ที่ควรแกการ 
ประกอบกิจของคฤหัสถทั้งหลาย.  
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         บทวา  เตลจุณฺณฺจ   ไดแก  น้ํามันและจุรณ     ตามปกติ    หรือท่ี 
ปรุงแตง. 
         บทวา อุทกาสนโภชน  ไดแก น้าํ  อาสนะ  และโภชนะ. 
         บทวา  อากงฺขนฺตา  พหุตฺตร  ความวา ผูหวังบิณฑบาตเปนตนที่ดีๆ 
มากมาย   จึงมอบใหแกพวกคฤหัสถ   ดวยความประสงควา    เม่ือพวกเรา 
ใหดินเหนียวเปนตน   มนุษยทั้งหลายเปนผูมีการคบหากันเปนหลักเปนฐาน 
จักใหจตุปจจัยที่ดี  ๆ มาก. 
         ชื่อวาไมชําระฟน  เพราะเปนเครื่องชําระฟน   คือทําฟนใหบริสุทธิ์  
ไดแกไมสีฟน. 
         บทวา   กปตฺถ   แปลวา  ผลมะขวิด. 
         บทวา ปุปฺผ  ไดแก ดอกไมมีดอกมะลิ  และดอกจําปาเปนตน. 
         บทวา  ขาทนียานิ  ไดแก ของเค้ียวพิเศษทั้ง  ๑๘ ชนิด. 
         บทวา   ปณฺฑปาเต    จ  สมฺปนฺเน   ไดแก  ขาวสุกพิเศษที่ประกอบ  
ดวยกับขาวเปนตน. 
         ก็ดวยศัพทวา  อมฺเพ   อามลกานิ   จ     ทานสงเคราะหเอาผลมะง่ัว 
ผลตาล  และผลมะพราวเปนตนที่มิไดกลาวไวดวย  จ ศัพท  ในทุก ๆ บท 
มีวาจาประกอบความวา  หวังของดี ๆ  มาก   จึงนอมเขาไปใหแกคฤหัสถ.  
         บทวา  เภสชฺเชสุ  ยถา  เวชฺชา  อธิบายวา  พวกภิกษุปฏิบัติเหมือน 
หมอทั้งหลาย    ผูทําการประกอบเภสัชแกพวกคฤหัสถ. 
         บทวา  กิจฺจากิจฺเจ  ยถา   คิห ี    ความวา    กระทํากิจนอยใหญแก 
พวกคฤหัสถ  เหมือนคฤหัสถทั้งหลาย.                                     
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         บทวา  คณิกาว  วิภสูาย     ไดแก   เครื่องประดับรางกายของตน 
เหมือนพวกหญิงผูอาศัยรูปเลี้ยงชีพ. 
         บทวา   อิสฺสเร   ขตฺติยา  ยถา    ความวา    ประพฤติเปนเจาแหง 
ตระกูลในความเปนใหญ    คือในการแผความเปนใหญ    เหมือนกษัตริย 
ทั้งหลาย. 
         บทวา  เนกติกา    ไดแก  ประกอบในการโกง,     คือยินดีในการ 
ประกอบของเทียม  โดยกระทําส่ิงท่ีไมใชแกวมณีแท  ใหเปนแกวมณี  สิ่งท่ี 
ไมใชทองแท  ใหเปนทอง. 
         บทวา วฺจนิกา  ไดแก  ยึดเอาผิด   ดวยการนับโกงเปนตน. 
         บทวา กูฏสกฺข ี  ไดแก เปนพยานไมจริง. 
         บทวา  อปาฏกา  ไดแก   เปนนักเลง    อธิบายวา    เปนผูมคีวาม 
ประพฤติไมสํารวม. 
         บทวา  พหูหิ  ปริกปฺเปหิ  ไดแก  ดวยชนิดแหงมิจฉาชีพเปนอันมาก 
ตามท่ีกลาวแลว   และอ่ืน ๆ. 
         บทวา  เลสกปฺเป  ไดแก มีกัปปยะเปนเลศ   คือสมควรแกกัปปยะ. 
         บทวา  ปริยาเย    ไดแก   ในการประกอบการเลียบเคียงในปจจัย  
ทั้งหลาย. 
         บทวา ปริกปฺเป  ไดแก ในการกําหนดมีกําไรเปนตน,   ในทุกบท 
เปนสัตตมีวิภัตติ   ใชในอรรถวาวิสัยคืออารมณ. 
         บทวา  อนุธาวิตา  ไดแก แสไป   คือแลนไปดวยบาปธรรมทั้งหลาย 
มีความมักใหญเปนตน.   มีการเลี้ยงชวิีตเปนอรรถ   คือมีการเลี้ยงชีวิตเปน 
ประโยชน  ไดแกมีอาชีพเปนเหตุ.  
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         บทวา อุปาเยน  ไดแก  ดวยอุบายมีปริกถาเปนตน    คือดวยนัยอัน 
จะยังปจจัยใหเกิดข้ึน.  
         บทวา สงฺกฑฺฒนฺติ   แปลวา  รวบรวม.          
         บทวา อุปฏาเปนฺติ   ปริส  ความวา   ยังบริษัทใหบํารุงตน   คือ 
สงเคราะหบริษัท  โดยประการท่ีบริษัทจะบํารุงตน. 
         บทวา   กมมฺโต  ไดแก เพราะเหตุการงาน.  จริงอยู   ภิกษุเหลาน้ัน 
ใหบริษัทบํารุง  เพราะมีการขวนขวายอันจะพึงทําแกตนเปนเหตุ. 
         บทวา โน  จ  ธมมฺโต  ความวา แตไมใหบํารุงเพราะเหตุแหงธรรม 
อธิบายวา    ไมสงเคราะหดวยการสงเคราะหบริษัทผูดํารงอยูในสภาวะที่จะ 
ยกข้ึนกลาวอวด  ซึ่งพระศาสดาทรงอนุญาตไว. 
         บทวา ลาภโต แปลวา เหตุลาภ,  ภิกษุเหลาน้ันต้ังอยูในอิจฉาจาร 
วา    มหาชนเมื่อยกยองอยางนี้วา    พระผูเปนเจาเปนพหูสูต   เปนผูบอก 
เปนธรรมกถกึ   จักนอมนําลาภสักการะมาเพ่ือเราดังน้ี   จึงแสดงธรรมแก 
คนอ่ืนเพราะลาภ. 
         บทวา  โน  จ  อตฺถโต    ความวา   ประโยชนนั้นใดอันภิกษุผูกลาว 
พระสัทธรรม     ต้ังอยูในธรรมมีวิมตุตายตนะเปนประธานจะพึงได     ยอม 
ไมแสดงธรรมมีประโยชนเกื้อกูล     ตางโดยประโยชนปจจุบันนั้นเปนตน 
เปนนิมิต. 
         บทวา สงฺฆลาภสฺส   ภณฺฑนฺติ  ความวา  ยอมบาดหมางกัน    คือ 
ยอมทําการทะเลาะกัน     เพราะเหตุลาภสงฆ   โดยนัยมีอาทิวา   ถึงแกเรา 
ไมถึงแกทาน.  
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         บทวา  สงฺฆโต   ปรพิาหิรา  ไดแก  เปนผูมีภายนอกจากพระอริย- 
สงฆ  เพราะในพระอริยสงฆไมมีการทะเลาะกันน้ัน. 
         บทวา  ปรลาโภปชีวนฺตา   ความวา   พวกภิกษุผูการทําความบาด  
หมางกัน    เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอันนั้น      เพราะลาภในพระ- 
ศาสนาเกิดข้ึนเฉพาะพระเสขะ   ผูสมบูรณดวยคุณมีศีลเปนตน     ผูเปนคน 
อ่ืนจากพวกอันธพาลปุถุชน  หรือลาภท่ีจะพึงไดจากทายกอ่ืน   ชื่อวาผูไม 
ละอาย     เพราะไมมีการเกลียดบาป   ยอมไมละอายใจ   แมวา   เราบริโภค 
ลาภของผูอ่ืน,   เรามีความเปนอยูเนื่องดวยผูอ่ืน. 
         บทวา  นานุยุตฺตา     ไดแก    ไมประกอบดวยธรรมอันทาํใหเปน 
สมณะ. 
         บทวา   ตถา  ไดแก  เหมือนดังทานผูประพันธคาถาเปนตน   กลาว 
ไวในเบื้องตน.                                  
         บทวา  เอเก   แปลวา   บางพวก. 
         บทวา  มุณฺฑา  สงฺฆาฏิปารุตา   ความวา  ชื่อวาเปนผูโลน    เพราะ 
เปนผูมีผมโลนอยางเดียว    ผูมีรางกายครองจีวร    อันไดนามวา  สังฆาฏิ 
เพราะอรรถวา  เอาผาทอนเกามาติดตอกัน. 
         บทวา  สมฺภาวนเยวิจฺฉนฺติ  ลาภสกฺการมุจฺฉติา  ความวา  เปนผู 
สยบ  คือติดดวยความหวังลาภสักการะ   หรือวาเปนผูแตงคําพูดอันไพเราะ 
วา    ผูมีศลีเปนที่รัก    ผูมีวาทะกําจัดกิเลส    ผูสดบัตรับฟงมาก     และ 
ปรารถนา   คือแสวงหาการยกยอง    คือการนับถอืมากอยางเดียวเทาน้ันวา 
เปนพระอริยะ, หาไดปรารถนาคุณความดี  อันมีการยกยองนั้นเปนเหตุไม.  
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         บทวา  เอว   ไดแก   โดยนัยที่กลาววา  เพราะความส้ินไปแหงกุศล- 
ธรรมและปญญา. 
         บทวา   นานปฺปยาตมฺหิ  ไดแก    เมื่อธรรมอันเปนเครื่องทําลายมี 
ประการตาง ๆ  ไปรวมกนัคือกระทํารวมกัน   อีกอยางหน่ึง  เมื่อสังกิเลส- 
ธรรมเริ่มไปดวยกัน   คือดําเนินไปดวยประการตาง ๆ.                       
         บทวา น  ทานิ  สุกร   ตถา  ความวา   ในบัดนี้   คือในเวลานี้ซึ่งหา 
กัลยาณมิตรไดยาก  และหาการฟงพระสัทธรรมอันเปนสัปปายะไดยาก  ไม 
ใชทําไดโดยงาย     คือไมอาจใหสําเร็จได    เหมือนเมื่อพระศาสดายังทรง 
พระชนมอยู   การถูกตองคือการบรรลฌุานและวิปสสนา    ซึ่งยังไมไดถูก 
ตอง  คือยังไมไดบรรล ุ   หรือการอนุรักษคือการรักษา    โดยประการท่ี 
ธรรมซึ่งไดบรรลุแลว    ไมเปนหานภาคิยะ   หรือไมเปนฐิติภาคิยะใหเปน 
วิเสสภาคิยะน้ัน  ทําไดงาย  ฉะนั้น. 
         บัดนี้  เพราะใกลกับเวลาปรินิพพานของตน พระเถระเมื่อจะโอวาท 
เพ่ือนสพรหมจารีดวยโอวาทยอ ๆ  จึงกลาวคามีอาทิวา ยถา  กณฺกฏา- 
นมฺหิ   ดังน้ี.                                                         
         คําน้ันมีอธิบายวา      บุรุษผูไมสวมรองเทาเท่ียวไปในถิ่นที่มีหนาม 
ดวยประโยชนบางอยางเทานั้น    เขาไปต้ังสติวา    หนามอยาไดคําเราดังน้ี  
แลวเที่ยวไป  ฉันใด    มุนเีมื่อเที่ยวไปในโคจรตามท่ีสั่งสมหนามคือกิเลสก็ 
ฉันนั้น  เขาไปทั้งสติประกอบดวยสติสัมปชัญญะไมประมาทเลย    พึงเที่ยว 
ไป  ทานอธิบายวา  ไมละกรรมฐาน. 
         บทวา  สริตฺวา   ปุพฺพเก   โยคี   เตส   วตฺตมนุสฺสร   ความวา  ทานผู 
ชื่อวาโยคี     เพราะเปนผูประกอบการอบรมโยคะ    อันมีในกอนระลึกถึง  
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ทานผูปรารภวิปสสนาแลว    หวนระลึกถึงวัตรของทานเหลาน้ัน     คือวิธี 
อบรมสัมมาปฏิบัติตามแนวแหงพระสูตรที่มา      ไมทอดท้ิงธุระเสียปฏิบัติ 
อยางไร ๆ อยู.                  
         บทวา  กิฺจาป    ปจฺฉิโม  กาโล   ความวา   แมถึงเวลานี้เปนกาล 
สุดทาย  อันมีพระศาสดาลวงลับไปแลว  ถึงอยางนั้น  เม่ือปฏบิัติตามธรรม 
นั่นแล  เจริญวิปสสนาอยู  พึงถูกตองอมตบท   คือพึงบรรลุพระนิพพาน. 
         บทวา อิท  วตฺวา  ความวา  ครั้นแลวกลาววิธีปฏิบัตินี้   ในการทํา 
ใหผองแผวจากสังกิเลสตามที่แสดงไวแลว. 
         ก็คาถาสุดทายน้ี   พึงทราบวา  ทานพระสังคีติกาจารยทั้งหลายกลาว 
ไว  เพ่ือประกาศการปรินิพพานของพระเถระ. 
                        จบอรรถกถาปาราสริยเถรคาถาท่ี  ๑๐ 
                                        จบปรมัตถทีปนี 
                         อรรถกถาเถรคาถา          วีสตินิบาต  
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                                                      เถรคาถา  ติงสนิบาต 
                                          ๑.  ปุสสเถรคาถา 
                               วาดวยในอนาคตภิกษุจักมีความพอใจอยางไร 
         [๓๙๕]   ฤาษีมีชื่อตามโคตรวา  ปณฑรสะ  ไดเห็นภิกษุเปนอัน         
               มากที่นาเลื่อมใส   มีตนอันอบรมแลว   สํารวมดวยดี    จึง 
               ไดถามพระปุสสเถระวา     ในอนาคต    ภิกษุทั้งหลายใน       
               ศาสนาน้ีจักมีความพอใจอยางไร  มีความประสงคอยางไร 
               กระผมถามแลว    ขอจงบอกความขอนัน้แกกระผมเถิด. 
         พระปุสสเถระจึงกลาวตอบดวยคาถาเหลาน้ี   ความวา 
                             ดูกอนปณฑรสฤาษ ี   ขอเชิญฟงคําของอาตมา   จงจํา 
               คําของอาตมาใหดี     อาตมาจะบอกซ่ึงขอความท่ีทานถาม 
               ถึงอนาคต   คือในกาลขางหนา    ภิกษุเปนอันมากจักเปน 
               คนมักโกรธ   มกัผูกโกรธไว  ลบหลูคุณเทาน้ี  หัวดื้อ  โอ- 
               อวด  ริษยา   มวีาทะตาง ๆ กัน   จักเปนผูมีมานะในธรรม 
            ที่ยังไมรูทั่วถึง     คิดวาต้ืนในธรรมที่ลึกซึง้     เปนคนเบา 
               ไมเคารพธรรม    ไมมีความเคารพกันและกัน   ในกาลขาง 
               หนา   โทษเปนอนัมากจักเกิดขึ้นในหมูสัตวโลก    ก็เพราะ 
               ภิกษุทั้งหลายผูไรปญญา      จักทําธรรมที่พระศาสดาทรง 
               แสดงแลวน้ีใหเศราหมอง        ทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอนัเลว 
               โวหารจัด   แกลวกลา  มีกําลังมาก  ปากกลา   ไมไดศึกษา  
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        เลาเรียน    ก็จักมีขึน้ในสังฆมณฑล     ภิกษทุั้งหลายใน   
        สังฆมณฑล   แมทีม่ีคุณความดี   มีโวหารโดยสมควรแก 
         เน้ือความ  มีความละอายบาป   ไมตองการอะไรๆ  ก็จักม ี
        กําลังนอย   ภิกษุทั้งหลายในอนาคตท่ีทรามปญญา  ก็จะ 
         พากันยินดีเงินทอง   ไรนา   ที่ดิน   แพะ   แกะ   และคน 
        ใชหญิงชาย    จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษคนอื่น    ไม 
         ดํารงมัน่อยูในศีล    ถือตัว    โหดราย   เท่ียวยินดีแตการ 
        ทะเลาะวิวาท   จักมีใจฟุงซาน  นุงหมแตจีวรท่ียอมสีเขียว 
          แดง    เปนคนลวงโลก   กระดาง   เปนผูแสหาแตลาภผล 
        เท่ียวชูเขา   คือมานะ   ทําตนด่ังพระอริยเจาทองเท่ียวไป 
          อยู       เปนผูแตงผมดวยนํ้ามัน        ทําใหมีเสนละเอียด 
        เหลาะแหละ   ใชยาหยอดและทาตา   มรีางกายคลุมดวย 
         จีวรที่ยอมดวยสีงา  สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ  จักพา 
        กันเกลยีดชังผาอันยอมดวยนํ้าฝาด  เปนของไมนาเกลียด 
         พระอรยิเจาท้ังหลายผูหลุดพนแลวยินดียิ่งนัก       เปนธง 
        ชัยของพระอรหันต  พอใจแตในผาขาว ๆ    จกัเปนผูมุง 
          แตลาภผล    เปนคนเกียจคราน    มีความเพียรเลวทราม 
        เห็นการอยูปาอันสงัดเปนความลําบาก        จักใครอยูใน 
         เสนาสนะท่ีใกลบาน   ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉาชีพ  จักได 
        ลาภเสมอๆ  จักพากนัประพฤติตามภิกษุเหลาน้ัน   (เท่ียว 
         คบหาราชสกุลเปนตนเพ่ือใหเกิดลาภแกตน)    ไมสํารวม  
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         อินทรยีเท่ียวไป   อนึ่ง  ในอนาคตกาล   ภิกษทุั้งหลายจะ   
        ไมบูชาพวกภิกษุที่มลีาภนอย   จกัไมสมคบภกิษุที่เปนนัก  
         ปราชญมีศีลเปนที่รัก  จกัทรงผาสีแดง   ที่ชนชาวมิลักขะ 
        ชอบยอมใช      พากนัติเตียนผาอันเปนธงชัยของตนเสีย 
        บางพวกก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวกเดียรถีย  อนึ่ง 
        ในอนาคตกาล    ภิกษุเหลาน้ันจกัไมเคารพในผากาสาวะ 
        จักไมพิจารณาในอุบายอันแยบคาย     บริโภคผากาสาวะ 
        เมื่อทุกขครอบงํา  ถูกลูกศรแทงเขาแลว   ก็ไมพิจารณาโดย 
         แยบคาย    แสดงอาการยุงยากในใจออกมา    มีแตเสียง 
        โอดครวญอยางใหญหลวง      เปรียบเหมือนชางฉัททันต 
         ไดเห็นผากาสาวะอันเปนธงชัยของพระอรหันต     ที่นาย 
        โสณุตระพราน    นุงหมไปในคราวนั้น    ก็ไมกลาทําราย 
          ไดกลาวคาถาอันประกอบดวยประโยชนมากมายวา   ผูใด 
        ยังมีกิเลสดุจน้ําฝาด      ปราศจากทมะและสัจจะจักนุงผา 
        กาสาวะ    ผูนั้นยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ    สวนผูใด 
        คายกิเลสดุจน้ําฝาดออกแลว   ต้ังมั่นอยูในศีลอยางมั่นคง 
         ประกอบดวยทมะและสัจจะ    ผูนั้นจึงสมควรจะนุงหมผา 
        กาสาวะโดยแท    ผูใดมีศีลวิบัติ   มีปญญาทราม     ไม 
         สํารวมอินทรีย     กระทําตามความใครอยางเดียว     มีจิต 
        ฟุงซาน    ไมขวนขวายในทางท่ีควร   ผูนั้นไมสมควรจะนุง 
         หมผากาสาวะ   สวนผูใดสมบูรณดวยศีล   ปราศจากราคะ  
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               มีใจต้ังมั่น   มีความดําริในใจผองใส   ผูนั้นสมควรนุงหม 
        ผากาสาวะโดยแท   ผูใดไมมีศีล   ผูนั้นเปนคนพาล   มี      
               จิตใจฟุงซาน   มีมานะฟูขึ้นเหมือนไมออ    ยอมสมควร 
               จะนุงหมแตผาขาวเทาน้ัน          จักควรนุงหมผากาสาวะ 
               อยางไร   อนึ่ง   ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคต   จัก 
               เปนผูมีจิตใจชั่วราย    ไมเอือ้เฟอ   จักขมขี่ภิกษุทั้งหลาย 
               ผูคงท่ี   มีเมตตาจิต  แมภิกษุทั้งหลายท่ีเปนคนโงเขลา  ม ี
               ปญญาทราม    ไมสํารวมอนิทรีย    กระทําตามความใคร 
               ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอยผาจีวร     ก็จักไมเชื่อฟง 
               พวกภิกษุที่โงเขลาเหลาน้ัน   อันพระเถระท้ังหลายใหการ 
               ศึกษาแลวเหมือนอยางน้ัน   จักไมเคารพกันและกัน   ไม 
               เอื้อเฟอนายเพระอุปชฌายาจารย     จักเปนเหมือนมาพิการ 
               ไมเอื้อเฟอนายสารถีฉะนั้น      ในกาลภายหลังแตตติย- 
               สังคายนา  ภิกษแุละภิกษุณีทัง้หลายในอนาคต  จักปฏิบัติ 
               อยางน้ี. 
         ครั้นพระปุสสเถระแสดงมหาภัยอันจะบังเกิดข้ึน      ในกาลภายหลัง 
อยางนี้แลว    เม่ือจะใหโอวาทภิกษุที่ประชุมกัน  ณ  ที่นั้นอีก    จึงไดกลาว 
คาถา ๓ คาถา   ความวา 
                                  ภัยอยางใหญหลวงท่ีจะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ   ยอม 
        มาในอนาคตอยางน้ีกอน    ขอทานท้ังหลาย   จงเปนผูวา 
                งาย   จงพูดแตถอยคําท่ีสละสลวย   มีความเคารพกันและ  
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               กัน   มีจิตเมตตากรุณาตอกัน   จงสํารวมในศีล   ปรารภ  
                ความเพียร    มใีจเด็ดเด่ียวบากบั่นอยางมัน่เปนนิตย   ขอ 
                ทานท้ังหลายจงเห็นความประมาท       โดยความเปนภัย 
                และจงเห็นความไมประมาท โดยความเปนของปลอดภัย 
                แลวจงอบรมอัฏฐังคิกมรรค   เมื่อทําไดดังน้ีแลว   ยอมจะ 
                บรรลุนิพพานอันเปนทางไมเกิดไมตาย. 
 

                         อรรถกถาติงสนิบาต 
                            อรรถกถาปุสสเถรคาถาท่ี ๑ 
         ใน   ติงสนิบาต   คาถาของ   ทานพระปุสสเถระ    มีคําเริ่มตนวา 
ปาสาทิเก  พหู  ทิสฺวา  ดังน้ี.   เรื่องนั้นมีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         ทานพระปุสสเถระแมนี้    เปนผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลวในพระพุทธ- 
เจาพระองคกอน ๆ   ไดสั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานไวแลว 
ในภพน้ัน ๆ    ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก     ในพุทธุปบาท- 
กาลน้ี    บังเกิดเปนพระราชโอรสของพระเจามัณฑลิกะ  มีนามวา ปุสสะ.  
เขาถึงความเจริญวัยแลว      สําเร็จการศึกษาในชั้นที่พวกขัตติยกุมารจะพึง 
ไดรับการศึกษา   เพราะเขาเปนผูสมบูรณดวยอุปนิสัย    จึงไมมีใจเกี่ยวของ 
ในกามคุณท้ังหลาย      ไดฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระรูปหน่ึงแลว 
ไดมีศรัทธา       จึงบวชแลวเรียนกัมมฏัฐานอันเหมาะสมแกความพระพฤติ 
บําเพ็ญภาวนาอยูเนือง ๆ     ทําฌานใหบังเกิดข้ึน    เริ่มต้ังวิปสสนามีฌาน  
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เปนบาท   ไมนานนัก   กไ็ดอภิญญา  ๖.    ตอมาวันหน่ึง   ดาบสคนหน่ึง   
ชื่อวา   ปณฑรโคตร   นัง่ฟงธรรมในสํานักของพระมหาเถระแลว    มอง 
เห็นภิกษุหลายรูป    ผูสมบูรณดวยศีลาจารวัตร    มีอินทรียอันสํารวมดวย  
ดีแลว    มีกายอันอบรมแลว   มีจิตอันอบรมแลว    จึงมีจิตเลื่อมใส   คิดวา 
ดีจริงหนอ  ขอปฏิบัตินี้  พึงต้ังอยูในโลกไดนาน  ดังน้ี    จึงถามพระเถระ 
วา    ขาแตทานผูเจริญ       ขอปฏิบัติจักมีแกภิกษุทั้งหลายในอนาคตกาลได 
อยางไรหนอแล.    เพ่ือจะแสดงเนื้อความนั้น    พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  
จึงไดทั้งคาถาไวแตเบื้องตนวา 
                   ฤาษีผูมีชื่อตามโคตรวา   ปณฑรสะ   ไดเห็นภิกษุเปน 
         อันมากท่ีนาเลื่อมใส    มีตนอันอบรมแลว    สํารวมดวยดี  
         จึงไดถามพระปุสสเถระแล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ปาสาทิเก  ไดแก   ผูสมควรแกความ 
เลื่อมใส   ดวยขอปฏิบัติของตน.   บทวา   พห ู  ไดแก   มีจํานวนมากมาย. 
บทวา     ภาวิตตฺเต      ไดแก     มีจิตอันตนอบรมแลวดวยสมถภาวนาและ 
วิปสสนาภาวนา.   บทวา   สุสวุเต    ไดแก   มีอินทรียอันสํารวมแลวดวยดี. 
บทวา   อิสิ   แปลวา   ดาบส.   บทวา  ปณฺฑรสโคตฺโต   ไดแก   ผูมีโคตร 
เสมอดวยฤาษีนั้น    เพราะเกิดในวงศแหงฤาษีชื่อวา    ปณฑระ.    บทวา 
ปุสฺสสวฺหย    ไดแก   อันบุคคลพึงเรียกดวยเสียงวา    ปุสสะ,   อธิบายวา 
มีชื่อวา  ปุสสะ.  คาถาท่ีเปนคําถามของฤาษีนั้น  มีดังน้ี :- 
                  ในอนาคตกาล   ภิกษุทั้งหลายในพระศาสนาน้ี  จัก 
        มีความพอใจอยางไร   มีความประสงคอยางไร   กระผม 
         ถามแลว   ขอจงบอกความขอนัน้แกกระผมเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 208 

         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กึ    ฉนฺทา   ความวา  ในอนาคตกาล 
ภิกษุทั้งหลาย   ในพระศาสนาน้ี    จักมีความพอใจเชนไร    คือจักมีความ 
หลุดพนเชนไร     จักมีความหลุดพนชนิดเลว    หรือวาจักมีความหลุดพน 
ชนิดประณีต.  บทวา  กิมธิปฺปายา  ความวา   จักมีความประสงคเชนไร 
คือจักมีอัธยาศัยเชนไร      จักมีอัธยาศัยเศราหมองอยางไร      หรือวาจักมี 
อัธยาศัยอันผองแผว.    อีกอยางหนึ่ง    ความเปนผูใครเพ่ือจะทํา    ชื่อวา 
ฉันทะ  เพราะฉะนั้น   จึงมีอธิบายวา   ความเปนผูใครเพ่ือจะทําของพวก 
ฤาษีเหลาน้ัน   เปนเชนไร.    ความประสงคก็คืออัธยาศัยนั่นเอง.    บทวา 
กิมากปฺปา   คือจักมีความพอใจเชนไร.   ก็บทวา   อากปฺปา   ความวา   มี 
วาริตศีลและจาริตศีล     ดวยการถือเอาเพศเปนตน.      บทวา     ภวิสฺสเร 
แปลวา    จักมี.    บทวา    ต    เม   ความวา    ดาบสเชื้อเชิญพระเถระวา 
ทานเปนผูอันเราถามถึงประเภทแหงความประสงค   ความพอใจ  ของภิกษุ 
ทั้งหลาย   ในอนาคตกาล  ขอจงบอก   คือจงกลาวเน้ือความน้ันแกเราเถิด. 
พระเถระเม่ือจะบอกเนื้อความนั้นแกดาบสน้ัน     เพ่ือจะชักชวนในการฟง 
โดยเคารพกอน   จึงกลาวคาถาวา :- 
                      ดูกอนปณฑรสฤาษี  ขอเชิญฟงคําของอาตมา   จงจํา 
         คําของอาตมาใหดี     อาตมาจะบอกซ่ึงขอความท่ีทานถาม 
         ถึงอนาคตกาล. 
         เนื้อความแหงบทคาถานั้นวา    ฤาษีชื่อปณฑรสะผูเจริญ     ทานถาม 
เรื่องใดกะเรา,    เราจักกลาวเรื่องนั้นท่ีเปนอนาคตกาลแกทาน,     แตทาน 
จงฟงคําของเราผูกําลังกลาว    คือจงใครครวญโดยเคารพ    จากการแสดง 
เนื้อความในอนาคตกาล   และจากอันนํามาซึ่งความสังเวชเถิด.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 209 

         ลําดับนั้น    พระเถระมองเห็นตามความเปนจริง    ซึ่งความเปนไป   
ของพวกภิกษุ     และพวกนางภิกษุณีอยางแจมแจงดวยอนาคตังสญาณแลว 
เมื่อจะบอกแกดาบสน้ัน   จึงกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                       ในกาลขางหนา    ภิกษุเปนอันมาก     จักเปนคนมัก 
         โกรธ    มักผูกโกรธไว   ลบหลูคุณทาน   หัวด้ือ  โออวด 
         ริษยา   มีวาทะตาง ๆ กัน    จักเปนผูมีมานะในธรรมท่ียัง 
         ไมรูทั่วถึง  คิดวาต้ืน   ในธรรมทีล่ึกซึ้ง   เปนคนเบา   ไม 
         เคารพธรรม     ไมมีความเคารพกันและกัน     ในกาลขาง 
         หนา  โทษเปนอันมากจักเกิดขึ้นในหมูสัตวโลก  ก็เพราะ 
         ภิกษุทัง้หลายผูไรปญญา      จักทําธรรมที่พระศาสดาทรง 
         แสดงแลวน้ีใหเศราหมอง       ทัง้พวกภิกษุที่มีคุณอันเลว 
         โวหารจัด   แกลวกลา    มกีําลังมาก    ปากกลา    ไมได 
         ศึกษาเลาเรียน   ก็จกัมีขึ้นในสังฆมณฑล   ภกิษุทั้งหลาย 
         ในสังฆมณฑล   แมที่มีคุณความดี   มีโวหารโดยสมควร 
         แกเน้ือความ      มีความละอายบาป       ไมตองการอะไร ๆ 
         ก็จักมกีําลังนอย     ภิกษุทั้งหลายในอนาคตท่ีทรามปญญา 
         ก็จะพากันยินดีเงินทอง    ไรนา   ที่ดิน   แพะ   แกะ  และ 
         คนใชหญิงชาย   จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษผูอื่น    ไม 
         ดํารงมัน่อยูในศีล   ถือตัว    โหดราย    เท่ียวยินดีแตการ 
         ทะเลาะวิวาท      จกัมีใจฟุงซาน      นุงหมแตจีวรที่ยอม 
         สีเขียวแดง    เปนคนลวงโลก   กระดาง    เปนผูแสหาแต  
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        ลาภผล   เท่ียวชูเขา  คือมานะ  ทําตนดังพระอริยเจาทอง 
        เท่ียวไปอยู       เปนผูแตงผมดวยนํ้ามัน       ทาํใหมีเสน 
         ละเอียด  เหลาะแหละ  ใชยาหยอดและทาตา   มีรางกาย 
        คลุมดวยจีวรที่ยอมดวยสีงา  สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ 
        จักพากนัเกลียดชังผาอันยอมดวยนํ้าฝาด   เปนของไมนา 
        เกลียด   พระอริยเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลว   ยินดียิ่งนัก 
         เปนธงชัยของพระอรหันต   พอใจแตในผาขาว ๆ  จกัเปน 
        ผูมุงแตลาภผล      เปนคนเกียจคราน     มีความเพียรเลว 
         ทราม    เห็นการอยูปาอันสงัดเปนความลําบาก    จักใคร 
        อยูในเสนาสนะที่ใกลบาน     ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉาชีพ 
        จักไดลาภเสมอ ๆ     จักพากันประพฤติตามภิกษุเหลาน้ัน 
        (เท่ียวคบหาราชสกุลเปนตน  เพ่ือใหเกิดลาภแกตน)   ไม 
         สํารวมอินทรียเท่ียวไป   อนึ่ง  ในอนาคตกาล   ภิกษุทั้ง- 
        หลายจะไมบูชาพวกภิกษุที่มีลาภนอย    จักไมสมคบภิกษ ุ
         ที่เปนนักปราชญ    มีศีลเปนที่รกั   จักทรงผาสีแดง   ที่ชน 
        ชาวมลิกัขะชอบยอมใช    พากันติเตียนผาอันเปนธงชัย 
         ของตนเสีย    บางพวกก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวก 
        เดียรถีย    อนึ่ง   ในอนาคตกาล   ภิกษุเหลาน้ัน    จักไม 
          เคารพในผากาสาวะ   จักไมพิจารณาในอุบายอันแยบคาย 
        บริโภคผากาสาวะ       เมื่อทุกขครอบงําถูกลูกศรแทงเขา 
          แลว    ก็ไมพิจารณาโดยแยบคาย    แสดงอาการยุงยาก  
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         ในใจออกมา           มีแตเสียงโอดครวญอยางใหญหลวง 
        เปรียบเหมือนชางฉทัทันตไดเห็นผากาสาวะ       อันเปน 
          ธงชัยของพระอรหันต   ที่นายโสณุตระพรานนุงหมไปใน 
        คราวน้ัน   ก็ไมกลาทําราย  ไดกลาวคาถาอันประกอบดวย 
        ประโยชนมากมายวา  ผูใดยังมกีิเลสดุจน้ําฝาด ปราศจาก 
        ทมะและสัจจะจักนุงผากาสาวะ    ผูนั้นยอมไมควรนุงหม 
         ผากาสาวะ    สวนผูใดคายกิเลสดุจน้ําฝาดออกแลว     ต้ัง 
        มั่นอยูในศีลอยางมั่นคง       ประกอบดวยทมะและสัจจะ 
         ผูนั้นจึงสมควรจะนุงหมผากาสาวะโดยแท    ผูใดมีศีลวบิัติ 
        มีปญญาทราม   ไมสํารวมอินทรีย   กระทําตามความใคร 
         อยางเดียว      มีจิตฟุงซาน     ไมขวนขวายในทางท่ีควร 
        ผูนั้นไมสมควรจะนุงหมผากาสาวะ      สวนผูใดสมบูรณ 
         ดวยศีล   ปราศจากราคะ   มีใจต้ังมั่น   มีความดําริในใจ 
        อันผองใส    ผูนั้นสมควรนุงหมผากาสาวะโดยแท   ผูใด     
          ไมมีศลี   ผูนั้นเปนคนพาล   มีจติใจฟุงซาน   มมีานะฟู 
        ขึ้น  เหมือนไมออ  ยอมสมควรจะนุงหมแตผาขาวเทาน้ัน 
          จักควรนุงหมผากาสาวะอยางไร    อนึ่ง  ภิกษุและภิกษุณ ี 
        ทั้งหลายในอนาคต   จักเปนผูมีจติใจชั่วราย   ไมเอื้อเฟอ 
         จักขมขูภิกษุทั้งหลายผูคงท่ีมีเมตตาจิต   แมภิกษุทั้งหลาย 
        ที่เปนคนโงเขลา      มีปญญาทราม      ไมสํารวมอินทรีย 
        กระทําตามความใคร     ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอย  
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               ผาจีวรก็ไมเชื่อฟง   พวกภิกษุที่โงเขลาเหลาน้ัน  อันพระ- 
               เถระท้ังหลายใหการศึกษาแลวเหมือนอยางน้ัน       จักไม 
               เคารพกันและกนั   ไมเอื้อเฟอในพระอุปชฌายาจารย  จัก 
               เปนเหมือนมาพิการ      ไมเอื้อเฟอนายสารถีฉะนั้น  ใน 
               กาลภายหลังแตตติยสังคายนา    ภิกษแุละภิกษุณีทั้งหลาย 
               ในอนาคต   จักปฏิบัติอยางน้ี.   ภัยอยางใหญหลวงท่ีจะ 
               ทําอันตรายตอขอปฏิบัติ       ยอมมาในอนาคตอยางน้ีกอน 
               ขอทานท้ังหลาย      จงเปนผูวางาย      จงพูดแตถอยคําท่ี 
               สละสลวย   มีความเคารพกันและกัน    มีจิตเมตตากรุณา 
               ตอกัน  จงสํารวมในศีล  ปรารภความเพียร  มีใจเด็ดเด่ียว 
               บากบั่นอยางมัน่เปนนิตย    ขอทานท้ังหลาย  จงเห็นความ 
               ประมาทโดยความเปนภัย    และจงเห็นความไมประมาท 
               โดยความเปนของปลอดภัย   แลวจงอบรมอัฏฐังรคิกมรรค 
               เมือ่ทําไดดังน้ีแลว    ยอมจะบรรลุพระนพิพานอันเปนทาง 
               ไมเกิดไมตาย. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  โกธนา   แปลวา   เปนผูมีความโกรธ 
เปนปกติ. 
         พึงทราบความสัมพันธในบทวา  ภวิสฺสนฺติ  อนาคเต  ดังตอไปนี้ :- 
ถามวา    เรื่องอยางนั้น    ไมไดมีแลวในกาลแหงพระเถระหรือ  ?   ตอบวา 
ไมไดมีแลว    หามิได     ก็ในกาลน้ัน     เพราะพวกทานเปนผูมากไปดวย 
กัลยาณมิตร     จึงมีผูกลาวสอน    ผูฉลาดในการสอนมากมายในสพรหม-  
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จารี       เมื่อกิเลสทั้งหลายมีกําลัง       เพราะทานมากไปดวยการไตรตรอง 
พิจารณา   พวกภิกษุโดยมากจึงไมไดมีความโกรธ;   ความโกรธอยางยิ่งจัก 
มีในปริยายท่ีทรงกันขามในกาลตอไป    เพราะฉะนั้น    ทานจึงกลาวคําวา 
อนาคเต  เปนตนไว.  แมในบทที่เหลือก็นัยนี้แล. 
         บทวา   อุปนาหี   ไดแก   ผูมีปกติเขาไปผูกความอาฆาต   ในเพราะ 
อาฆาตวัตถุ,   หรือชื่อวา    อุปนาห ี   เพราะเปนแดนเกิดแหงการผูกความ 
อาฆาต. พึงทราบอรรถในขอน้ัน ดังน้ี:-    พยาบาทท่ีมีมาในกาลกอน  ชื่อ 
วา  ความโกรธ,  พยาบาท  ที่มีในกาลตอ ๆ ไป  ชื่อวา   ความผูกโกรธ. 
อีกอยางหนึ่ง    โทสะ   ที่เปนไปแลวครั้งเดียว   ชื่อวา   ความโกรธ,    ที่ 
เปนไปแลวหลายครั้ง   ชื่อวา  ความผูกโกรธไว.   ชื่อวา   ผูมคีวามลบหลู 
เพราะลบหลูคือลางผลาญคุณความดีที่มีอยูแกชนเหลาอ่ืนเสีย,    หรือชื่อวา 
ผูมีความลบหลู    เพราะลบหลูคือลางผลาญคุณความดีเหลาน้ัน   ที่มีอยูแก 
ชนเหลาน้ันเสียหมด  ดุจการลบหลูน้าํ  ดวยการเชด็ถูน้ําฉะน้ัน. 
         ชื่อวา   ถมฺภี   เพราะคนเหลาน้ัน    เปนคนหัวด้ือมีความถือตัวจัด 
เปนลักษณะ. 
         บทวา  สา  ไดแก   ผูประกอบพรอมดวยความโออวดมีการประ- 
กาศคุณท่ีไมมีอยูในตัวเปนลักษณะ. 
         บทวา   อิสฺสุกี   ไดแก   ผูประกอบพรอมดวยความริษยาอันมีการ 
ทําลายสมบัติของผูอ่ืนเปนลักษณะ. 
         บทวา   นานาวาทา   ความวา    มวีาทะท่ีทําลายกันและกัน    มีทิฏฐิ 
ที่ทําลายกันและกัน   และทําการทะเลาะกันและกัน.   บทวา   อฺาตมา- 
นิโน  ธมฺเม   คมฺภีเร   ตีรโคจรา   ความวา   เปนผูมีมานะอยางน้ี   ใน  
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พระสัทธรรมท่ีลึกซ้ึง   สองไดยาก  ที่ตนเองยังไมรูทั่วถึง   วาตนเองรูแลว 
วาตนเองเห็นแลว.   ตอจากนั้นนั่นเอง   ก็มีความคิดวาต้ืนตํ่าตอย     เพราะ 
พระสัทธรรมน้ัน  เปนไปในสวนท่ีตํ่าตอย. 
         บทวา   ลหุกา   ไดแก   เปนคนหว่ันไหว    เพราะมีความเบาเปน 
สภาวะ. 
         บทวา     อครู      ธมฺเม    ไดแก   ปราศจากความเคารพในพระ- 
สัทธรรม. 
         บทวา  อฺมฺมคารวา   ไดแก   ไมมีความยําเกรงในกันและ 
กัน     คือปราศจากความเคารพที่หนักแนน    ในพระสงฆและในหมูเพ่ือน 
สพรหมจารี. 
         บทวา    พห ู  อาทีนวา     ไดแก    มีประการดงัท่ีไดกลาวไวแลว, 
และโทษเปนอเนกมากมายที่กลาวอยู   จักเกิดเปนอันตราย.   บทวา  โลเก 
ไดแก   ในสตัวโลก. 
         บทวา   อุปฺปชฺชิสฺสนฺตฺยนาคเต  ความวา   จักปรากฏมีในอนาคต 
กาล.   
         บทวา   สุเทสิต   อมิ    ธมฺม   ความวา    จักทาํปริยัติสัทธรรมน้ี 
อันไมวิปริตดวยดี  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงไวแลว   โดยประการ 
ที่งดงามมีงามในเบ้ืองตนเปนอาทิ.   บทวา   กิเลสิสสฺนฺติ  ความวา  จัก 
ทําใหเศราหมอง   ใหถกูกิเลสประทุษรายอยู   คือจักทํารูปธรรมและอรูป- 
ธรรม  อันละเอียดสุขุมใหปะปนดวยอสัทธรรม    ที่เปนทุจริตและสังกิเลส 
โดยนัยเปนตนวา    ที่เปนอาบัติวา     ไมเปนอาบัติ,     ที่เปนครุกาบัติวา  
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เปนลหุกาบัติ   ดังนี,้   ไดแก  จักทําใหเศราหมอง  คือจักทําใหหมนหมอง 
ดวยสังกิเลสคือตัณหา   แมยิ่งกวาทิฏฐิและสังกิเลสทั้งสองอยาง. 
         บทวา  ทุมฺมติ   ไดแก   ผูไรปญญา.   สมจริงดังพระดํารัสท่ีพระผู- 
มีพระภาคเจาตรัสไววา    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    พวกภิกษุจักมีในอนาคต- 
กาลอันยาวนาน  ฯ ล ฯ   เมื่อจะบอกอภิธรรมกถา   เวทัลลกถา   หยั่งลงสู 
ธรรมฝายดําอยู  จักไมรูไดเลย  ดังน้ีเปนตน. 
         บทวา   คุณหีนา   ไดแก   ผูทุศิลปราศจากคุณมีศีลเปนตน   และ 
ไมมีความละอาย.  อีกอยางหนึ่ง   บทวา   คุณหีนา  ไดแก   ผูทราบจาก 
คุณมีพระวินัยที่พระผูมีพระภาคเจาทรงหามแลวเปนตน       คือไมมีความ 
กตัญูในพระธรรมวินัย. 
         บทวา  สงฺฆมฺห ิ แปลวา  ในทามกลางสงฆ.   บทวา  โวหรนฺตา 
ไดแก    กลาวอยู,    คือพูดอยางใดอยางหน่ึง    ดวยถอยคําท่ีจัดจานอยูใน 
ทามกลางสงฆ. 
         บทวา  วิสารทา  ไดแก   ไมกลัว   คึกคะนอง. 
         บทวา   พลวนฺโต    ไดแก   มกีําลังมาก   โดยกําลังท่ีเปนฝายตรง 
ขาม. 
         บทวา   มขุรา   ไดแก    มีปากกลา   มีวาทะแข็งกระดาง.    บทวา 
อสฺสุตาวิโน  ไดแก   ไมไดศึกษาเลาเรียน   คือเปนผูทรงคุณ  โดยอาศัย 
ลาภ   สกัการะ   และความสรรเสริญอยางเดียว    จักเปนผูมีกําลังต้ังมั่นใน 
ทามกลางสงฆ  เพ่ือประโยชนที่ตนตองการอยางน้ีวา  สิ่งที่เปนธรรม  วา 
เปนอธรรม   และสิ่งท่ีเปนอธรรม   วาเปนธรรม,   สิ่งท่ีเปนวินัย   วาไม 
ใชวินัย     และส่ิงท่ีไมใชวินัย  วาเปนวินัย  ดังนี้.  
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         บทวา  คุณวนฺโต  ไดแก ผูสมบูรณดวยคุณ  มีศีลเปนตน. 
         บทวา  โวหรนฺตา  ยถาถตฺโต   ไดแก แสดงโดยสมควรแกเนื้อความ 
คือไมยอมใหเนื้อความวิปริตอยางนี้วา    สิ่งท่ีเปนธรรม    ก็วาเปนธรรม,  
สิ่งท่ีเปนอธรรม  ก็วาเปนอธรรม,  สิ่งท่ีเปนวินัย   ก็วาเปนวินัย.  สิ่งท่ีไมใช 
วินัย   ก็วาไมใชวินัย  ดังน้ี. 
         บทวา ทุพฺพลา   เต   ภวิสฺสนฺติ  ความวา  ภิกษุเหลาน้ัน   จักเปนผู 
ปราศจากกําลัง  เพราะคาท่ีพวกตนหนาไปดวยความไมละอาย    ในทามกลาง 
บริษัท,   ถอยคําของภิกษุเหลาน้ัน  จักไมต้ังอยูได. 
         บทวา  หิรีมนา   อนตฺถิกา  ไดแก  มีความละอาย   ไมตองการดวย 
อะไร ๆ.   จรงิอยู   ภิกษุเหลาน้ัน   แมสามารถเพ่ือจะกลาวดวยธรรม   ไม 
กระทําความทํารายดวยเหตุบางอยาง         เพราะคาท่ีตนเปนผูรังเกียจบาป 
และเพราะคาท่ีตนเปนผูมีกิจนอย     ไมทําความพยายามเพ่ือจะยึดมั่นวาทะ 
ของตน   พากันนิ่งเสีย   ไมยอมทําการเปดเผย   หรือความต้ังใจแนวแน. 
         บทวา  รชต   ไดแก  รูปยะ,   แมกหาปณะ   โลหะและมาสกเปนตน 
ก็พึงเห็นวาทานสงเคราะหดวยรูปยะน้ัน. 
         บทวา    ชาตรูป     ไดแก   ทอง,   แมแกวมณีและแกวมุกดาเปนตน 
ก็พึงเห็นวา  ทานสงเคราะหดวยทองน้ัน.  วา  ศัพท  เปนสมุจจยัตถะ  ดุจ 
ในประโยคเปนตนวา อปทา  วา  ดังน้ี.  อีกอยางหนึ่ง  บาลีวา  รชตชาต- 
รูปฺจ  ดังนีก้็มี.                                                                  
         บทวา  เขตฺต    ไดแก ปุพพัณชาติและอปรัณชาติ     ยอมงอกงาม 
ในที่ใด  ที่นัน้ชื่อวานา.  ภูมิภาคที่มิไดกระทําเพ่ือประโยชนอยางนั้น  ชื่อวา 
สวน.  
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         บทวา  อเชฬก   ไดแก  แพะเทาน้ัน   ชื่อวาเอฬกา,   เวนแพะและ 
แกะเหลาน้ันเสีย   สัตวเลีย้งที่เหลือ   ชื่อวา  อชา.   จริงอยู   ในท่ีนี้    แมโค 
และกระบือเปนตน   ทานก็ทําการสงเคราะหดวย  อเชฬก  ศัพทเหมือนกัน. 
         บทวา ทาสิทาสฺจ  ไดแก ทาสหญิงและทาสชาย. 
         บทวา  ทุมฺเมธา   ไดแก  ผูไมรู,  คือเมื่อไมรูจักสิ่งท่ีควรและไมควร 
สิ่งท่ีเหมาะเเละไมเหมาะ   (นุง)  เพ่ือประโยชนตน. 
         บทวา สาทิยิสฺสนฺติ   แปลวา  จักรับ. 
         บทวา  อุชฺฌานสฺ ิโน  ไดแก   คิดแตจะมองดูผูอ่ืนอยูหลังตน 
หรือมีปกติยกโทษแมในท่ีที่ไมควรจะยกโทษ. 
         บทวา พาลา   ไดแก  ประกอบพรอมแลวดวยพาลลักษณะ   โดยม ี
ความคิดแตเรื่องที่คิดชั่วเปนตน.    ตอแตนั้น   ก็ไมดํารงมั่นอยูในศีล   คือ 
มีจิตไมต้ังม่ันในจตุปาริสุทธิศีล. 
         บทวา  อุนฺนฬา  ไดเเก  ยกตัวถือตัว.  บทวา  วิจริสฺสนฺติ  ความวา 
จักยกธงคือมานะ   เที่ยวไป. 
         บทวา   กลหาภิรตา   มคา     ความวา  เพราะคนเปนผูมากไปดวย  
สารัมภะ      จึงเปนผูขวนขวายในคํากลาวโตตอบ      เที่ยวยินดแีตในการ 
ทะเลาะวิวาทอยางเดียว  มุงแตประโยชนตน  ยินดแีตในการแสวงหาอาหาร 
ชอบเบียดเบียนแตผูอ่ืนที่ออนแอ   ราวกะมิคะฉะน้ัน. 
         บทวา  อุทฺธตา    ไดแก ประกอบพรอมแลวดวยจิตท่ีฟุงซาน    คือ 
ปราศจากจิตท่ีเปนเอกัคคตา. 
         บทวา  นีลจีวรปารุตา   ไดแก   นุงหมแตจีวรสีเขียว  ปนสีแดงเพราะ 
ยอมไมสมควร   คือเที่ยวนุงและหมจีวรเชนนั้น.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 218 

         บทวา  กุหา   ไดแก เปนคนลวงโลก  ดวยวัตถเุครื่องลอลวง  มีการ 
รายมนตเปนตน     คือทําการลอลวง    เพ่ือปรารถนาจะยกยองคุณท่ีไมมีอยู 
ใหปรากฏเปนสิ่งประหลาดแกชนเหลาอ่ืน. 
         บทวา  ถทฺธา   ไดแก  มีใจกระดาง  คือมีใจกักขฬะ  ดวยความโกรธ 
และมานะ. 
         บทวา ลปา  ไดแก เปนผูมักเจรจา คือเปนผูมีความประพฤติลอลวง 
โลก   อธิบายวา   เปนผูใชวาทะชักชวนพวกผูถวายปจจัย   กับพวกมนุษย 
ผูมีใจเลื่อมใส   ใหพูดวา   ขาแตทานผูเจริญ      พระผูเปนเจามีความตองการ 
ดวยส่ิงใด,     หรือเปนผูลอลวงเพ่ือตองการปจจัย   ดวยอํานาจการใชวาจา 
ที่วางแผนมาแลว    และดวยอํานาจกลอุบายโกง. 
         บทวา  สิงฺคี  ไดแก เขาสัตว ในขอน้ันเปนไฉน  เขาสัตวมีอธิบายวา 
ผูที่ประกอบพรอมดวยกิเลสอันปรากฏชัด   เชนกบัเขาสัตว  ที่ทานกลาวไว 
อยางนี้วา   ความรักใคร   ความเฉียบแหลม   ความฉลาด  ความตระเตรียม 
ความไตรตรองรอบดาน   ดังน้ี    เที่ยวชูเขาไป.   คําวา  อริยา  วยิ  นี ้  เปน 
คําแสดงถึงเนื้อความแหงบทวา  กุหา  นั้นนั่นเอง.     ก็พระเถระ     เมื่อจะ 
แสดงวาพวกภิกษุผูลวงโลกต้ังตนดังพระอริยเจา     จึงกลาววา     ทําตนดัง 
พระอริยเจาทองเท่ียวไปอยู   ดังน้ี.  
         บทวา   เตลสณฺเหิ    ไดแก   เปนผูแตงเสนผม  ดวยนํ้ามัน   ข้ีผ้ึง 
หรือดวยนํ้ามันชนิดน้ํา. 
         บทวา  จปลา   ไดแก ประกอบดวยความกลับกลอก   มีการแตงกาย 
และแตงบริขารเปนตน.  
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         บทวา อฺชนกฺขิ กา  ไดแก มีนยันตาอันหยอดแลว ดวยการหยอด 
เพ่ือประดับตกแตง. 
         บทวา  รถิยาย  คมิสสฺนติ  ความวา สัญจรไปขางโนนขางนี้  ตาม 
ถิ่นที่จะเขาไปสูสกุล  ที่เปนตรอกนอยใหญ  เพ่ือภิกษาจาร. 
         บทวา   ทนฺตวณฺณิกปารุตา   ไดแก  มรีางกายอันคลุมดวยจีวร   ที ่
ยอมดวยสีงา. 
         บทวา   อเชคุจฺฉ  ไดแก  พึงพากันเกลียดชัง.     บทวา  วิมตฺุเตหิ 
ไดแก พระอริยเจาท้ังหลาย. 
         บทวา  สุรตฺต  ความวา จักพากันเกลียดชังผากาสาวะ  อันเปนธงชัย 
ของพระอรหันต     ที่ยอมแลวดวยดี  ดวยเครื่องยอมอันสมควร    เพราะ 
พระอรหันตทั้งหลาย  มพีระพุทธเจาเปนตน  เคยประพฤติมาแลว.  เพราะ 
เหตุไร  ?    เพราะพอใจแตในผาขาว  ๆ    คือถึงความพอใจยินดี.   จริงอยู 
คําน้ีเปนเหตุของการคลุมรางกายดวยผาสีงา.   ก็ภิกษุเหลาน้ัน   เมื่อพากัน 
ยินดีพอใจผาสีขาว   ยอมนุงหมผาสีงา   เปนเหตุใหรูวา   เมื่อยึดถือผาสีขาว 
ตลอดกาล   ก็เปนเพียงดังสละเพศฉะน้ัน. 
         บทวา   ลาภกามา   ไดแก มีความยินดีแตในลาภผล.    ชือ่วา  เปน 
คนเกียจคราน    เพราะประกอบแตความเกียจคราน    แมในการประพฤติ 
เที่ยวไปเพ่ือภิกษา. 
         ชื่อวา  เปนผูมีความเพียรเลวทราม   เพราะไมมีจิตคิดอุตสาหะเพ่ือ 
บําเพ็ญสมณธรรม. 
         บทวา  กิจฺฉนฺตา   ไดแก  มีความลําบาก,   อธิบายวา   ลําบาก   คือ 
ลําบากใจ   เพ่ือจะอยูในปาอันสงัด.  
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         บทวา  คามนฺเตสุ  ไดแก  ในเสนาสนะทายหมูบาน  คือในเสนาสนะ 
ที่ใกลหมูบาน     หรือในเสนาสนะใกล ๆ ประตูบาน.     บทวา  วสิสฺสเร 
แปลวา  จักอยู.                                           
         บทวา  เต   เตว  อนสุิกฺขนฺตา  ความวา  ภิกษุเหลาใด ๆ  ไดลาภ 
ดวยการประกอบมิจฉาชีพ    ภิกษุเหลาน้ัน ๆ นั่นแหละ   จักกลบัตัวศึกษา 
ตามคนท้ังหลาย. 
         บทวา   ภมิสฺสนฺติ    ความวา  แมตนเองก็จักกลับตัวคบหาราชสกุล 
เปนตน   เพ่ือใหเกิดลาภ  โดยมิจฉาชีพ  เหมือนภิกษุเหลาน้ัน.  อีกอยางหนึ่ง 
บาลีวา  ภชิสสฺนฺติ    ดังน้ีก็มี,    ความวา  จักคบหา.       บทวา  อสยตา 
ไดแก ปราศจากการสํารวมในศีล. 
         บทวา เย   เย  อลาภิโน  ลาภ  ความวา ภิกษุเหลาใด เปนผูไมได 
ลาภ  ไมไดปจจัย   เพราะเวนจากมิจฉาชีพ  และเพราะตนเปนผูมีบุญนอย  
ภิกษุเหลาน้ันจะไดรับการนอบนอม คือบูชา สรรเสริญ  จักไมมีในกาลน้ัน 
คือในอนาคตกาลเลย. 
         บทวา สุเปสเลป   เต   ธีเร  ความวา   จักไมคบภิกษุเหลาน้ัน   ผูเปน 
นักปราชญเพราะสมบูรณดวยปญญา   แมมีศีลเปนที่รักดวยดี  คือในอนาคต- 
กาล   ภิกษุทั้งหลายผูมีลาภ   ก็ยอมมุงแตลาภอยางเดียวเทาน้ัน.                 
         บทวา มิลกฺขรุชน  รตฺต   ไดแก  ยอมแลว  ยอมดวยผลมะเดื่อกลาย 
เปนสีดํา.   จริงอยู   บทนีเ้ปนบทสมาส,   ทานแสดงถึงการเปลงเสียงที่ออก 
ทางจมูก   เพ่ือสะดวกแกการกลาวคาถา. 
         บทวา ครหนฺตา สก  ธช  ไดแก พากันติเตียนผากาสาวะ  อันเปน  
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ธงชัยของตนเสีย.  จริงอยู  ผากาสาวะ   ชื่อวาเปนธงชัยของพวกบรรพชิต 
ในพระศาสนา. 
         บทวา  ติตฺถิยาน  ธช  เกจิ   ความวา  บางพวกรูวาเปนสมณศากย- 
บุตรอยูนั้นแล    แตก็จักนุงหมผาขาว  อันเปนธงชัยของพวกเดียรถีย  ผูมี  
ผานุงสีขาว. 
         บทวา อคารโว   จ  กาสาเว   ความวา   ความไมเคารพ    คือความ 
ไมนับถือผากาสาวะ  อันเปนธงชัยของพระอรหันต   จักมีแกภิกษุเหลาน้ัน 
ในอนาคตกาล. 
         บทวา  ปฏิสงฺขา  จ  กาสาเว  ความวา จักไมมีการใชสอยผากาสาวะ 
แมเพียงการพิจารณา     โดยนัยเปนตนวา      เราพจิารณาโดยแยบคายแลว 
จึงใชสอยจีวร  ดังนี้. 
         พระเถระ   เมื่อจะชักเอาฉัททันตชาดกข้ึนเปนอุทาหรณ๑     ในตอน 
ที่ชางฉัททันต    ทําความเคารพผากาสาวะดวยคิดวา    ผูใชสอยผากาสาวะ 
มีความเคารพนับถือผากาสาวะมาก    พึงงดเวนจากทุจริตได  จึงกลาวคํา 
เปนตนวา  อภิภูตสฺส   ทกฺุเขน  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สลฺลวิทฺธสฺส   ไดแก  ถูกลกูศรอันอาบ 
ดวยยาพิษอยางหนาแทงเขาแลว,  ตอแตนั้นนั่นแล  กถ็ูกความทุกขอยางใหญ 
หลวงครอบงํา.      บทวา  รุปฺปโต  ไดแก  เพราะถงึความวิการแหงสรีระ. 
         บทวา  มหาโฆรา    ความวา   ความกลัว   พิจารณาแลวมากไปดวย 
ความเคารพ    จนไมหวงใยในรางกายและชีวิต   คือไมอาจจะใหความคิด 
เปนไปในทางอ่ืนได  ไดมีแลวแกพระยาชางฉัททันต. 
 
๑.  ขุ.  ชา.  ๒๗/ขอ ๒๓๒๗.    
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         ก็พระโพธิสัตว  ในกาลท่ีเสวยพระชาติเปนพระยาชางฉัททันต  ถูก 
นายโสณุตระพราน    ผูยนืหลบในทีซ่อนตัว    ยิงดวยลูกศรท่ีกําซาบดวย    
ยาพิษแลว   ถูกทุกขอยางใหญหลวงครอบงํา  จึงจับเขาแลว   ครั้นพอเห็น 
ผากาสาวะที่คลุมกายเขาเขา  จึงคิดวา   ผูนี้คลุมกายดวยผากาสาวะ   อันเปน 
ธงชัยของพระอริยเจา   เราไมพึงเบียดเบียนเลย   ดังน้ีแลว   จึงเขาไปต้ังไว 
เฉพาะซึ่งเมตตาจิต     ในนายพรานน้ันแลว      แสดงธรรมเปนเบื้องแรก. 
เหมือนอยางท่ีทานกลาวไววา :- 
                     พระยาชาง   ผูมีจิตไมประทุษราย   ถูกยิงดวยลูกศร 
         อับกําซาบหนาดวยยาพิษ   ไดกลาวกะนายพรานวา  แนะ 
         สหายเอย   เพ่ือประโยชนอะไร  หรือเพ่ือสิ่งใด  จึงมุงฆา 
         เรา  หรือวาความพยายามน้ี   ทานทําเพ่ือใคร  ดังนี้เปนตน. 
         พระเถระเม่ือจะแสดงเนื้อความน้ี     จึงกลาวคําเปนตนวา  ฉทฺทนฺโต  
หิ   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สุรตฺต  อรหทฺธช นี้    ทานกลาวหมาย 
ถึงผากาสาวะที่นายโสณุตระพราน    คลุมรางกายแลว.        บทวา  อภณ ิ
แปลวา ไดกลาวแลว.      บทวา  คาถา   แปลวา ซึ่งคาถาท้ังหลาย.  
         บทวา  คโช  แปลวา พระยาชางฉันทันต.    บทวา อตฺโถปสหิตา 
ชื่อวา  หิตะ    เพราะอิงอาศัยประโยชน    อธิบายวา    ประกอบแลวดวย  
ประโยชน. 
         บทวา  อนิกฺกสาโว   ในคาถาท่ีพระยาชางฉัททันตกลาวแลว  ไดแก 
ชื่อวา กสาวะ เพราะมีกิเลสดุจนํ้าฝาด  มีราคะเปนตน.  บทวา ปริทหิสฺสติ  
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ความวา จักใชสอย    ดวยการนุงหม   และปูลาด.   อีกอยางหนึ่ง  บาลีวา   
ปริธสฺสติ  ดงัน้ีก็มี. 
         บทวา อเปโต  ทมสจฺเจน   ความวา  ปราศจาก   พรากจาก  คือ 
สละจากการขมอินทรีย   และวจีสัจจะท่ีเปนฝกฝายแหงปรมัตถสัจจะ. 
         บทวา น   โส  ความวา บุคคลน้ัน  คือผูรูเห็นปานน้ัน  ยอมไมควร 
เพ่ือจะนุงหมผากาสาวะ.                                                     
         บทวา  วนฺตกสาวสฺส   ความวา พึงเปนผูมีกิเลสดุจนํ้าฝาดคายออก 
แลว    ทิ้งแลว   คือละไดเเลวดวยมรรค  ๔. 
         บทวา  สีเลสุ  คือในปาริสุทธิศีล  ๔.   บทวา สุสมาหิโต  แปลวา 
ต้ังม่ันแลวดวยดี. 
         บทวา  อุเปโต    ไดแก   เขาไปประกอบพรอมแลว    ดวยการขม 
อินทรีย   และดวยสัจจะมีประการดังท่ีกลาวไวแลว. 
         บทวา  ส   เว    ความวา บุคคลน้ัน    คือผูเห็นปานน้ัน   ยอมควร 
(เพ่ือจะนุงหม)   ผากาสาวะอันมีกลิ่นหอมน้ัน  โดยสวนเดียวแท. 
         บทวา  วิปนฺนสีโล   คือผูมีศีลขาดแลว.    บทวา  ทุมฺเมโธ  ไดแก 
ไมมีปญญา  คือปราศจากปญญาเปนเครื่องที่จะชําระศีล (ใหบริสุทธิ์). 
         บทวา ปากโฏ  ไดแก ปรากฏ   คือประกาศวา   ผูนี้เปนคนทุศีล,  
หรือปรากฏ     คือมีอินทรียอันปรากฏแลว    เพราะเหตุที่คนมีอินทรียอัน 
ฟุงซานแลว.        บทวา   กามการิโย    ไดแก  เพราะขาดจากความสํารวม 
จึงเปนผูทําตามใจปรารถนา,         หรอืกระทําตามความใครของกามและ 
ของมาร.  
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         บทวา  วิพฺภนฺตจิตฺโต   ไดแก   ผูมีจิตฟุงซานไปในอารมณตาง ๆ 
มีรูปารมณเปนตน.  บทวา นิสฺสุกฺโก   ไดแก ไมขวนขวาย  คือปราศจาก. 
ธรรมฝายขาว  เวนจากหิริโอตตัปปะ,  หรือปราศจากการขวนขวายในการ 
บําเพ็ญกุศลธรรมใหถึงพรอม. 
         บทวา  วีตราโค  คือมีฉันทราคะไปปราศแลว.  บทวา โอทาตมน- 
สงฺกปฺโป   ไดแก  มีความตรึกในใจสะอาดและบริสุทธิ์    หรือมีความดําริ 
อันไมชุนมัว. 
         บทวา กาสาว   ก ึ   กริสฺสติ   ความวา  ผูใดไมมีศีล,    ผากาสาวะจัก 
สําเร็จประโยชนแกผูนั้นไดอยางไรเลา,      คือเพศบรรพชิตของเขาจะเปน 
เชนกับถูกแตงใหวิจิตรภายนอกฉะน้ัน. 
         บทวา   ทุฏ ิจิตฺตา  ไดแก   ผูมีจิตถูกโทษแหงกิเลสมีราคะเปนตน 
ประทุษรายแลว.   บทวา อนาทรา ไดแก จักเปนผูปราศจากความเอ้ือเฟอ    
คือไมมีความเคารพ   ในพระศาสดา    ในพระธรรม   และในกนัและกัน 
(ในพระสงฆ). 
         บทวา  ตาทีน   เมตฺตจิตฺตาน    ความวา  ผูมีหัวใจประกอบพรอม 
แลวดวยเมตตาภาวนา   บรรลถุึงความเปนผูคงที่   ในอารมณมีอิฏฐารมณ 
เปนตน   มีคุณอันโอฬาร  เพราะบรรลพุระอรหัตน้ันนั่นแล.  กคํ็าท้ังสอง 
นี้  เปนฉัฏฐีวิภัตติ  ใชลงในอรรถแหงทุติยาวิภัตติ. 
         บทวา  นิคฺคณฺหิสสนฺติ  ความวา ภิกษุทั้งหลายเหลาน้ัน  ถกูเบียด- 
เบียนแลว    ก็จักหลีกไปโดยประการใด   จักถูกเบียดเบียนโดยประการน้ัน 
ดวยความไมเคารพและความกลัวในตนวา      ภิกษุทั้งหลายเห็นผูสมบูรณ 
ดวยศีลเปนตนแลว    เมื่อจะทําการยกยอง   จักไมสําคัญพวกเราผูมีศีลวิบัติ 
เปนอันมาก.  
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         บทวา สิกฺขาเปนฺตาป   ไดแก  แมใหศึกษาอยู.  จริงอยู  บดันี้  ทาน 
แสดงเปนกัตตุวาจก   ลงในกรรมวาจก.   บทวา   เถเรหิ  ไดแก   อันพระ- 
อาจารยและอุปชฌายของตน.                                                       
         บทวา  จีวรธารณ  นี้  เปนเพียงแสดงถึงขอปฏิบัติของสมณะ  ความวา 
เพราะฉะนั้น   จึงใหศึกษาอยู   โดยนยัเปนตนวา   เธอพึงกาวไปอยางนี้, 
เธอพึงถอยกลับอยางนี้   ดังน้ี. 
         บทวา    น   สุณิสฺสนฺติ  ความวา จักไมยอมรับฟงโอวาท. 
         บทวา   เต    ตถา   สิกฺขิตา  พาลา    ความวา  ภิกษุพวกท่ีโงเขลา 
เหลาน้ัน  แมอาจารยและพระอุปชฌายใหศึกษาอยู  ก็ไมยอมศึกษา  เพราะ 
ไมมีความเอื้อเฟอ. 
                บทวา  นาทิยิสฺสนฺตุปชฺฌาเย    ความวา  ไมยอมทําความเอ้ือเฟอ 
ในพระอุปชฌายและในพระอาจารย      คือไมดํารงในคําส่ังสอนของพระ- 
อุปชฌายเปนตนเหลาน้ัน.  ถามวา  เปรียบเหมือนอะไร  ?  เปรียบเหมือน 
มาพิการ    ไมเอ้ือเฟอนายสารถีฉะนั้น.    ความวา   ภิกษุแมเหลาน้ัน  ยอม 
ไมกลัว  คือไมยินดีในพระอุปชฌายและพระอาจารย  เปรียบเหมือนมาพิการ 
คือมาโกง   ยอมไมเอ้ือเฟอตอนายสารถีผูฝกมา   คือไมต้ังอยูในคําส่ังสอน 
ของนายสารถีนั้นฉะน้ัน. 
         คําวา  เอว  เปนตน    เปนคําลงทายของเรื่องที่กลาวไวแลวน่ันแล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เอว   แปลวา โดยประการดังกลาวไว 
แลว.   บทวา  อนาคตทฺธาน  ไดแก ในกาลท่ียังไมมาถึง   คือในอนาคต- 
กาล.  
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         พระเถระเม่ือจะแสดงถึงกาลน้ันนั่นแหละ     โดยสรุป    จึงกลาวคํา   
เปนตนวา   ปตฺเต   กาลมฺหิ  ปจฺฉิเม     ในกาลภายหลังแตตติยสังคายนา       
ดังน้ี. 
         ก็ปจฉิมกาลในคําน้ันเปนไฉน  ?   อาจารยบางพวกตอบวา  ต้ังแต 
ตติยสังคายนามา     จัดเปนปจฉิมกาล,      อาจารยบางพวกไมรูคํานั้นเลย. 
จริงอยู   ยุคแหงพระศาสนามี  ๕  ยุค  คือวิมุตติยุค สมาธิยุค   ศลียุค  สุตยุต 
และทานยุค.  บรรดายุคเหลาน้ัน   ยุคแรกจัดเปนวิมุตติยุค,   เมื่อวิมุตติยุค 
นั้น  อันตรธานแลว  สมาธิยุคก็เปนไป,   แมเม่ือสมาธิยุคนั้น  อันตรธาน 
แลว  ศลียุคกเ็ปนไป,   แมเม่ือศีลยุคนั้น   อันตรธานแลว   สุตยุคก็เปนไป 
ทีเดียว.  ก็ผูมีศีลไมบริสทุธิ์   ประดับประคอง  ปริยัตติธรรมและพาหุสัจจะ 
ใหดํารงอยูได     โดยอยางเดียวหรือสองอยาง      เพราะคาท่ีคนมุงถึงลาภ 
เปนตน.   ก็ในคราวใด   ปริยัตติธรรมมีมาติกาเปนที่สุด  ยอมอันตรธาน 
ไปท้ังหมด    ต้ังแตนั้นมา    จักเหลือก็เพียงเพศเทาน้ัน    ในคราวนั้นคน 
ทั้งหลายจะพากันรวบรวมเอาทรัพยตามมีตามไดแลว      เสียสละโดยมุงให 
ทาน,    เลากันวา  การปฏบิัตินั้น   จัดเปนสัมมาปฏิบัติครั้งสุดทายของคน 
เหลาน้ัน.   บรรดายุคเหลาน้ัน    ต้ังแตสุตยุคมา  จัดเปนปจฉิมกาล,  อาจารย 
พวกอ่ืนกลาววา  ต้ังแตศีลยุคมา  จึงจัดเปนปจฉิมกาลก็มี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปุรา   อาคจฺฉเต   เอต  ความวา  ภัย 
อยางใหญหลวงท่ีจะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ     ทีเ่รากลาวแลวแกพวกทาน 
ทั้งหลายนั้น     ยอมมาในอนาคตอยางนี้กอน    คือจักมาจนถึงในกาลนั้น 
นั่นแล.  
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         บทวา  สุพฺพจา   ไดแก เปนผูอดทนตอถอยคํา  คือประกอบพรอม   
ดวยธรรมอันกระทําใหเปนผูวางาย   อธิบายวา   เปนผูต้ังอยูในคําส่ังสอน 
ของครูทั้งหลาย   คือมีปกติรับโอวาทเบ้ืองขวา.     บทวา สขลิา   ไดแก 
มีใจออนโยน. 
         บทวา  เมตฺตจิตฺตา  ไดแก  มีจิตประกอบพรอมดวยเมตตา   มีอัน 
นําประโยชนเขาไปใหสัตวทั้งปวงเปนลักษณะ. 
         บทวา  การุณิกา    ไดแก   ประกอบแลวดวยกรุณา    คือประกอบ 
พรอมแลวดวยความกรุณา        มกีารประพฤติปลดเปลื้องทุกขของสัตว 
เหลาอ่ืน. 
         บทวา  อารทฺธวีริยา  ไดแก   มีความเพียร   เพ่ืออันละเสียซึ่งอกุศล 
ทั้งหลายใหถึงพรอม.                 
         บทวา ปหิตตฺตา  ไดแก  มีจิตอันสงตรงไปเฉพาะพระนิพพาน. 
         บทวา นิจฺจ  ไดแก   ตลอดกาลท้ังปวง.     บทวา  ทฬฺหปรกฺกมา 
ไดแก  มีความเพียรมั่นคง. 
         บทวา  ปมาท  ไดแก ความประมาท  คือการไมต้ังไวซึ่งกุศลธรรม 
ทั้งหลาย.   สมดังท่ีตรัสไววา๑:- 
                     ในขอนั้น   ความประมาทเปนไฉน,   การปลอยจิตไป 
         การตามเพ่ิมใหซึ่งความปลอยจิตในกายทุจริต    วจีทุจรติ 
         มโนทุจริต    หรือในกามคุณ ๕    หรือการทําการบําเพ็ญ 
         กุศลธรรมโดยไมเคารพ  ดังนี้เปนตน. 
         บทวา  อปฺปมาท  ไดแก  ความไมประมาท,    ความไมประมาทน้ัน 
 
๑.  อภิ.  วิ.   ๓๕ /ขอ  ๘๖๓.    
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บัณฑิตพึงทราบโดยตรงกันขามจากความประมาทเถิด.    ก็โดยความหมาย  
ชื่อวาความไมประมาท  ก็คือการไมอยูปราศจากสติ,    และคําน้ัน  เปนชื่อ 
ของการเขาไปต้ังสติไวมั่นคง.  จริงอยู   ในขอน้ัน  มีอธิบายดังตอไปนี้  
         เพราะส่ิงท่ีไมเปนประโยชนทัง้หมด   มีความประมาทเปนมูล  และ 
สิ่งท่ีเปนประโยชนทั้งหมดมีความไมประมาทเปนมูล  ฉะน้ัน ทานท้ังหลาย  
พึงเห็นความประมาท     โดยความเปนภัย    คือโดยความเปนอุปทวะแลว 
และพึงเห็นความไมประมาท     โดยความปลอดภัย      คือโดยไมมีอุปทวะ 
แลว    พึงเจริญอัฏฐังคิกมรรค    คืออริยมรรค    มอีงค ๘   มีสมัมาทิฏฐิ 
เปนตน   ที่สงเคราะหดวยขันธ ๓   มศีีลขันธเปนตน   อันเปนยอดแหงขอ 
ปฏิบัติ   ดวยความไมประมาทเถิด,  ทานจะถูกตอง  คือกระทําใหแจง   ซึ่ง 
อมตธรรมไดแกพระนิพพาน   ใหเกดิข้ึนในสันดานของตนได,   ครั้นเขา 
ถึงทัสสนมรรค (โสดาปตติมรรค) แลว   ก็เจริญดวยการทํามรรค  ๓  เบื้อง 
บนใหบังเกิดข้ึนอีก   ทานบําเพ็ญภาวนาจักถึงท่ีสุดยอดได   กด็วยความไม 
ประมาท  ดวยประการฉะน้ีแล. 
         พระเถระ    กลาวสั่งสอนบริษัทท่ีถึงพรอมแลวอยางนี้แล.    ก็คาถา 
พยากรณความเปนพระอรหัตเหลาน้ีทั้งหมด  ไดมีแลวแกพระเถระนี้แล. 
                    จบอรรถกถาปุสสเถรคาถาท่ี  ๑  
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                ๒.  สารีปุตตเถรคาถา 
                      วาดวยสัมมาปฏิบัติของภิกษ ุ
         พระสารีบุตรเถระ    ครั้นสําเร็จแหงสาวกบารมีญาณ     ดํารงอยูใน 
ตําแหนงพระธรรมเสนาบดีอยางนี้แลว       เมื่อจะทําประโยชนแกหมูสัตว 
วันหน่ึงเมื่อพยากรณอรหัตผลโดยมุขะ   คือประกาศความประพฤติของตน 
แกเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย  จึงไดกลาวคาถาความวา 
      [๓๙๖]   ผูใดสมบูรณดวยศีล  สงบระงับ   มีสติ   มีความดําริ 
                 ชอบ     ไมประมาท    ยินดีแตเฉพาะกรรมฐานภาวนาอัน 
                เปนธรรมภายใน   มีใจมั่นคงอยางย่ิง   อยูผูเดียว   ยนิดี 
                ดวยปจจัยตามมีตามได     นักปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้น 
                  วาภิกษุ       ภกิษุเมื่อบริโภคอาหารจะเปนของสดหรือของ 
                 แหงก็ตาม   ไมควรติดใจจนเกินไป  ควรเปนผูมีทองพรอง 
                มอีาหารพอประมาณ   มีสติอยู    การบริโภคอาหารยังอีก 
                 ๔-๕  คําจะอ่ิม    ควรงดเสีย    แลวด่ืมนํ้าเปนการสมควร 
                เพ่ืออยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเด่ียว     อนึ่ง  การนุงหม 
                 จวีรอันเปนกัปปยะ  นับวาเปนประโยชน   จัดวาพอเปน 
                การอยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเด่ียว       การน่ังขัดสมาธิ  
                นบัวาพอเปนการอยูสบายของภิกษ ุ ผูมีใจเด็ดเด่ียว   ภิกษ ุ
                 รปูใดพิจารณาเห็นสุข   โดยความเปนทุกข  พิจารณาเห็น 
                 ทุกขโดยความเปนลูกศรปกอยูที่ราง    ความถือมั่นวาเปน  
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          ตัวเปนตนในอทุกขมสขุเวทนา   ไมไดมีแกภิกษุนั้น  ภิกษุ   
        นั้น    จะพึงติดอยูในโลกอยางใด   ดวยกิเลสอะไร  ภิกษ ุ
          ผูมีความปรารถนาลามกเกียจคราน        มีความเพียรเลว 
        ทราม    ไดสดับนอย     ไมเอื้อเฟอ    อยาไดมาในสํานัก 
          ของเราแมในกาลไหนๆ เลย    จะมีประโยชนอะไรดวย 
        การใหโอวาทบุคคลเชนนั้นในหมูสัตวโลกนี้    อนึ่ง   ขอ 
        ใหภิกษผูุเปนพหูสูต    เปนนักปราชญ   ต้ังมั่นอยูในศีล 
        ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย   จงมาประดิษฐาน 
          อยูบนศีรษะของเราเถิด   ภิกษุใดประกอบดวยธรรมเครือ่ง 
        เน่ินชา   ยินดีในธรรมเครื่องเนิ่นชา   ภิกษุนั้นยอมพลาด 
         นิพพาน       อันเปนธรรมเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม 
        สวนภิกษุใด     ละธรรมเครื่องเนิ่นชาไดแลว     ยินดีใน 
         อริยมรรคอันเปนทางไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา      ภิกษุนั้น 
        ยอมบรรลุนิพพานอันเปนธรรมเกษม       จากโยคะอยาง 
        ยอดเยี่ยม        พระอรหันตทั้งหลาย      อยูในสถานท่ีใด 
         เปนบานหรือปาก็ตาม    ที่ดอนหรือท่ีลุมก็ตาม    สถานท่ี 
        นั้นเปนภูมิสถานท่ีนารื่นรมย     คนผูแสวงหากามยอมไม 
         ยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนใด       ทานผูปราศจากความ 
        กําหนัด   จักยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนนั้น   เพราะทาน 
         เหลาน้ันไมเปนผูแสวงหากาม        บุคคลควรเห็นทานผูม ี
        ปญญาชี้โทษมีปกติกลาวขมขี่   เหมือนผูบอกขุมทรัพยให  
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        ควรคบบัณฑิตเชนนั้น   เพราะวาเมื่อคบกับบัณฑิตเชนนั้น 
        ยอมมีแตความดี    ไมมีชั่วเลย    นักปราชญก็ควรโอวาท 
        สั่งสอน    ควรหามผูอื่นจากธรรมที่มิใชของสัตบุรุษ   แต 
        บุคคลเห็นปานนั้น    ยอมเปนที่รักใครของสัตบุรุษเทาน้ัน 
         ไมเปนที่รักใครของอสัตบุรุษ        พระผูมีพระภาคเจาได 
        ตรัสรูแลวมีพระจักษุ    ทรงแสดงธรรมแกผูอืน่อยู     เมื่อ 
          พระองคกําลังทรงแสดงธรรมอยู   เราผูมุงประโยชนต้ังใจ 
        ฟง     การต้ังใจฟงของเรานั้นไมไรประโยชน     เราเปน 
         ผูหมดอาสวะ    เปนผูหลุดพนพิเศษ    เราไมไดต้ังความ 
        ปรารถนาเพ่ือปุพเพนิวาสญาณ    ทิพยจักขุญาณ  เจโต- 
         ปริยญาณ   อิทธิวิธ ี  จุตูปปาตญาณ   ทิพโสตญาณ   อนั 
        เปนธาตุบริสุทธิ์    มาแตปางกอนเลย     แตคุณธรรมของ 
         สาวกท้ังหมดไดมีขึน้แกเรา    พรอมกับการบรรลุมรรคผล 
        เหมือนคุณธรรม       คือพระสัพพัญุตญาณ   ไดมีแก 
        พระพทุธเจาฉะน้ัน    มียักษตนหน่ึงมากลาววา    มีภกิษ ุ
         หัวโลนรูปหนึ่งช่ืออปุติสสะ       เปนพระเถระผูอุดมดวย 
        ปญญา   หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม   สาวก 
          ของพระสัมมาสัมพุทธเจา      ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมี  
        วิตก  ในขณะถูกยักษตีศีรษะ   กย็ังประกอบดวยธรรมคือ 
          ความนิ่งอยางประเสริฐ   ภูเขาหินลวนต้ังมั่นไมหว่ันไหว 
        ฉันใด  ภิกษุยอมไมหว่ันไหวเหมือนภูเขาเพราะส้ินโมหะ  
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          ก็ฉันนัน้     ความชัว่ชาเพียงเทาปลายขนทราย      ยอม 
        ปรากฏเหมือนเทากอนเมฆท่ีลอยอยูบนทองฟา    แกภิกษ ุ
          ผูไมมกีิเลสเครื่องย่ัวยวน  แสวงหาความสะอาดเปนนิตย 
        เราไมยนิดีตอความตายและชีวิต      เราเปนผูมีสติสัมป- 
            ชัญญะจักละทิ้งรางกายน้ีไป      ไมยินดีตอความตายและ 
        ชีวิต  รอคอยเวลาตายอยู   เหมือนลูกจางรอใหหมดเวลา 
          ทํางานฉะน้ัน   ความตายน้ี    มีแนนอนในสองคราว  คือ 
        ในเวลาแกหรือในเวลาหนุม      ที่จะไมตายเลยยอมไมม ี
         เพราะฉะน้ัน   ทานท้ังหลายจงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด 
        ขอจงอยาไดปฏิบัติผิดพินาศเสียเลย      ขณะอยาไดลวง 
          เลยทานท้ังหลายไปเสีย     เมอืงท่ีต้ังอยูชายแดน    เขา 
        คุมครองปองกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด       ทาน 
         ทั้งหลายก็จงคุมครองตนฉันนั้นเถิด    ขณะอยาไดลวงเลย 
        ทานท้ังหลายไปเสีย      เพราะผูมขีณะอันลวงเลยไปเสีย 
        แลว     ตองพากันไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก    ภิกษ ุ
         ผูสงบระงับ         งดเวนโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยาง 
         เด็ดขาด   มีปกติพูดดวยปญญา   ไมฟุงซาน  ยอมกําจัด 
        บาปธรรมได    เหมอืนลมพัดรบไมรวงหลนไปฉะน้ัน  ภิกษุ  
         ผูสงบระงับ         งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยาง 
        เด็ดขาด   มีปกติพูดดวยปญญา  ไมฟุงซาน    ไดลอย 
           บาปธรรมเสียได   เหมือนลมพัดใบไมรวงหลนไปฉะน้ัน  
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        ภิกษุผูสงบระงับละเวนกองกิเลสและกองทุกข   ที่เปนเหตุ 
        ทําใหเกิดความคับแคน   มีใจผองใสไมขุนมัว   มีศีลงาม 
         เปนนักปราชญพึงทําท่ีสุดทุกขได   บุคคลไมควรคุนเคย 
        ในบุคคลบางพวกจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชติก็ตาม  หรอื 
          เบื้องตนเขาจะเปนคนดี         ตอนปลายเปนคนไมดีก็ตาม 
        นิวรณ  ๕ คือ   กามฉันทะ  ๑   พยาบาท ๑   ถีนมิทธะ ๑ 
        อุทธัจจะ  ๑    วิจิกิจฉา  ๑    เปนธรรมเครื่องเศราหมองจติ  
        สมาธิจิตของภิกษุผูมีปกติชอบอยูดวยความไมประมาท 
         ไมหว่ันไหวดวยเหตุ  ๒  ประการ     คือดวยมีสักการะ  ๑ 
        ดวยไมมีผูสักการะ  ๑    นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรม   
         อยูเปนปกติ      พากเพียรเปนเนืองนิตย     พิจารณาเห็น 
        ดวยปญญาสุขุม  สิน้ความยึดถือและความยนิดีวาเปน 
          สัตบุรษุ    มหาสมทุร  ๑   แผนดิน  ๑   ภูเขา  ๑   และแม 
        ลม ๑          ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยาง 
         ประเสริฐของพระศาสดาเลย   พระเถระผูยังพระธรรมจักร 
        อันพระศาสดาใหเปนไปแลว   ใหเปนไปตาม   ผูมีปญญา 
         มาก   มีจิตมั่นคง   เปนผูเสมอดวยแผนดินและไฟ   ยอม 
        ไมยินดียินราย     ภกิษุผูบรรลุปญญาบารมีธรรมแลว    ม ี
         ปญญาเครื่องตรัสรูมากเปนนักปราชญผูใหญ   ไมใชเปน 
        คนเขลา   ทั้งไมเหมอืนคนเขลา   เปนผูดับความทุกขรอน 
         ไดทุกเมื่อ       ทองเที่ยวไปอยู       เรามีความคุนเคยกับ  
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            พระศาสดามาก  เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว 
         ปลงภาระหนักลงไดเเลว      ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพ 
         แลว  ทานท้ังหลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด 
         นี้เปนอนุสาสนีของเรา         เราพนจากกิเลสท้ังปวงแลว 
         จักปรนิิพพาน. 
                            จบสารีปุตตเถรคาถา 
          
                    อรรถกถาสาริปุตตเถรคาถาท่ี  ๒๑ 

         คาถาของ  ทานพระสาริปุตตเถระ   มีคําเริ่มตนวา   ยถาจารี   ยถา- 
สโต    ดังนี,้    ก็เรื่องของทานพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น    บณัฑิตพึง 
ทราบอยางนี้แล. 
         ในอดตีกาล   ในทีสุ่ดแหงอสงไขยกําไรแสนกัป   แตกปันี้ไป   ทาน 
พระสารีบุตรบังเกิดแลวในตระกูลพราหมณมหาศาล   โดยมชีื่อวา   สรท- 
มาณพ.   ทานพระมหาโมคคัลลานะ   บังเกิดแลวในตระกูลคฤหบดีมหา- 
ศาล   โดยมชีื่อวา   สิริวฑัฒกุมฎพี.   คนทั้งสองน้ันไดเปนสหายรวมเลน 
ฝุนดวยกัน. 
         ในบรรดาคน  ๒  คนนั้น   สรทมาณพพอบิดาลวงลับดับชีพแลว   ก ็
ครอบครองทรัพยสมบัติอันเปนของมีประจําตระกูล  วันหน่ึงไปในท่ีลับคน 
คิดวา      ข้ึนชื่อวาสัตวเหลาน้ี        ยอมมีความตายเปนที่สุดอยางเดียวกัน, 
เพราะฉะนั้น    เราควรเขาไปบวชแสวงหาโมกขธรรมเถิด    ดังน้ีแลว   จึง 
 
๑.  บาลีเปนสารีปุตตเถรคาถา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 235 

เขาไปหาสหาย  กลาววา   เพ่ือนเอย !   เรามีความประสงคจะบวช,   ทาน   
เลา !    จักสามารถเพ่ือจะบวชไดไหม,   เมื่อเพ่ือนตอบวา    เราไมสามารถ 
จะบวชได  จึงกลาววา   กต็ามใจเถอะ  เราจักบวชคนเดียวก็ได   ดังน้ีแลว 
จึงใหคนใชเปดประตูเรือนคลังลําหรับเก็บรัตนะออกมา     ใหมหาทานแก 
คนกําพราและคนเดินทางเปนตน   แลวไปยังเชิงบรรพต   บวชเปนฤาษี. 
บรรดาบุตรพราหมณประมาณ  ๗๔,๐๐๐ คน  ไดพากันออกบวชตามสรท- 
มาณพน้ันแลว.  สรทมาณพนั้นทําอภิญญา  ๕   และสมาบัติ  ๘  ใหบังเกิด 
ข้ึนแลว      กบ็อกการบรกิรรมกสิณแกพวกชฎิลแมเหลาน้ัน.     พวกชฎลิ 
แมเหลาน้ันท้ังหมด    กพ็ากันทําอภิญญา ๕ และสมาบัติ  ๘  ใหบังเกิดข้ึน 
แลว. 
         สมัยนัน้    พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวา  อโนมทัสสี  ทรง 
อุบัติข้ึนแลวในโลก        ทรงยังพระธรรมจักรอันประเสริฐใหเปนไปแลว 
ทรงยังหมูสัตวใหขามพนจากหวงนํ้าใหญ   คือสงสาร   วันหน่ึง   จึงคิดวา 
เราจักทําการสงเคราะหสรทดาบส   และพวกอันเตวาสิก   ดังน้ี    พระองค 
เดียวไมมีใครเปนที่สอง          ทรงถือเอาบาตรและจีวรเสด็จไปโดยอากาศ 
ตรัสวา  ดาบสจงรูเราวาเปนพระพุทธเจาเถิด  ดังนี้   เมื่อดาบสกําลังเห็นอยู 
นั่นแหละ   จึงเสด็จลงจากอากาศ   ประทับยืนเหนือปฐพี. 
         สรทดาบส  จึงใครครวญถึงมหาปุริสลักษณะในสรีระของพระศาสดา 
ถึงความตกลงใจวา    บุคคลน้ี    คือพระสัพพัญูพุทธเจาแนแท    จึงทํา 
การตอนรับปูลาดอาสนะถวาย.    พระผูมีพระภาคเจาประทับนั่งบนอาสนะ 
ที่เขาปูลาดถวายแลว       สรทดาบสนั่ง  ณ  ที่สมควรขางหน่ึง      ใกลพระ- 
ศาสดา.  
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         สมัยนัน้    พวกอันเตวาสิกของสรทดาบสนั้น     เปนชฎลิมีประมาณ  
๗๔,๐๐๐  คน   พากันถือเอาผลไมนอยใหญที่ประณีตอยางยิ่ง    มีโอชารส 
ดีมาแลว   เห็นพระศาสดา   เกิดมีความเลื่อมใส   และแลดูอาการท่ีอาจารย 
และพระศาสดานั่ง    จึงกลาววา   อาจารย   เมื่อกอนพวกเราเขาใจวา   ไม 
มีใครย่ิงใหญเกินกวาทาน    แตบุรุษนี้       เห็นจะยิ่งใหญกวาทานเปนแน. 
สรทดาบสตอบวา  พอทั้งหลาย  นี่พวกพอพูดอะไรกัน  พวกพอปรารถนา 
จะทําภูเขาสิเนรุ    ซึ่งสูงต้ัง  ๖,๘๐๐,๐๐๐  โยชน    ใหเสมอกับเมล็ดพันธุ 
ผักกาดไดอยางไร   พวกทานอยาเอาเราไปเปรียบกับพระสัพพัญูพุทธเจา 
เลย. 
         ครั้งน้ัน  พวกดาบสน้ันฟงคําของอาจารยแลว   พากันคิดวา  บุรุษ 
นี้เปนผูยิ่งใหญหนอ    ทั้งหมดจึงพากันหมอบลงที่แทบเทา    ถวายบังคม 
พระศาสดา. 
         ครั้งน้ัน อาจารยกลาวกะพวกอันเตวาสิกนั้นวา  แนะพวกพอ  ไทย- 
ธรรมของพวกเรา  ที่จะสมควรแดพระศาสดา  ไมมีเลย,   และพระศาสดา 
เสด็จมาในท่ีนี้    ในเวลาภิกขาจาร,    เอาเถอะ   พวกเราจักถวายไทยธรรม 
ตามกําลัง,  พวกทานจงนําผลไมนอยใหญที่ประณีตน้ันมาเถิด   ครั้นใหนาํ 
มาแลว    ลางมือใหสะอาดแลว    ตนเองจึงวางไวในบาตรของพระตถาคต  
และพอพระศาสดารับผลไมนอยใหญ  พวกเทวดาก็เดิมทิพยโอชาลง.  
         ดาบสทําการกรองนํ้าถวายเอง.      ตอแตนั้น        เมื่อพระศาสดา 
ประทับนั่งทําโภชนกิจใหเสร็จส้ินแลว    ดาบสกเ็รียกอันเตวาสิกทั้งหมดมา 
นั่ง    กลาวสารณียกถาในสํานักของพระศาสดา.     พระศาสดาทรงดําริวา 
อัครสาวกท้ังสอง     จงมาพรอมกับภิกษุสงฆเถิด.    อัครสาวกท้ังสองนั้น  
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ทราบพระดําริของพระศาสดาแลว       ในขณะนั้น       จึงมีพระขีณาสพ  
๑๐๐,๐๐๐   รูปเปนบริวาร  พากันมาไหวพระศาสดาแลว   ยืน  ณ  ที่สมควร 
ขางหน่ึง. 
         ลําดับนั้น   สรทดาบสจึงเรียกพวกอันเตวาสิกมาวา   พวกพอ   พึง 
เอาอาสนะดอกไมทําการบูชาพระศาสดาและภิกษุสงฆเถิด      เพราะฉะนั้น 
จงเอาดอกไมมาเถิด.    ในขณะนั้นนั่นเอง    พวกอันเตวาสิกนั้น    นําเอา 
ดอกไมที่ถึงพรอมดวยสีและกลิ่น   ดวยฤทธิ์แลว   ปูลาดเปนอาสนะดอกไม 
ประมาณโยชนหน่ึงแดพระพุทธเจา, ประมาณ ๓ คาวุต แกพระอัครสาวกทั้ง 
สอง  ประมาณก่ึงโยชนแกพวกพระภิกษุที่เหลือ  ปูลาดประมาณ ๑  อุสภะ แก 
ภิกษุสงฆนวกะ.    เมื่อพวกอันเตวาสิกนั้นพากันปูลาดอาสนะเรียบรอยแลว 
อยางนั้น    สรทดาบสจึงยืนประคองอัญชลีขางหนาพระตถาคต   กราบทูล 
วา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขอพระองคจงเสด็จข้ึนบนอาสนะดอกไมนี้  
เพ่ืออนุเคราะหแกขาพระองคเถิด. 
         พระผูมีพระภาคเจา   ประทับนัง่บนอาสนะดอกไมแลว.   เมื่อพระ- 
ศาสดาประทับนั่งแลว   อัครสาวกท้ังสองและพวกภิกษุที่เหลือ  ตางก็พากัน 
นั่งบนอาสนะท่ีถึงแลวแกตนๆ.     พระศาสดาตรัสวา    ขอผลเปนอันมาก 
จงสําเร็จแกดาบสเหลาน้ันเถิด   แลวทรงเขานิโรธสมาบัติ.   พระอัครสาวก 
ทั้งสองก็ดี  ภิกษุที่เหลือก็ดี  ทราบวาพระศาสดาเขาสมาบัติแลว  จึงพากัน 
เขานิโรธสมาบัติบาง.    ดาบสไดยืนกั้นฉัตรดอกไมตลอด  ๗  วัน    อันหา 
ระหวางมิได.    ฝายอันเตวาสิกนอกนี้     พากันบริโภคมูลผลาผลในปาแลว 
ในกาลท่ีเหลือก็พากันยืนประคองอัญชล.ี 
         พอลวง  ๗  วัน  พระศาสดาก็เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติแลว   ตรัส  
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เรียกนิสภเถระอัครสาวกมาวา       เธอจงอนุโมทนาอาสนะดอกไมของ 
ดาบสท้ังหลายเถิด.   พระเถระดํารงอยูในสาวกบารมีญาณ   ไดกระทําการ 
อนุโมทนาอาสนะดอกไมแกดาบสเหลาน้ันแลว.     ในที่สุดแหงเทศนาของ 
พระเถระนั้น   พระศาสดาตรัสเรียกอโนมเถระอัครสาวกท่ีสอง   (ฝายซาย) 
มาวา   แมเธอก็จงแสดงธรรมแกดาบสเหลาน้ีบางเถิด. 
         แมพระอโนมเถระนั้น   ก็พิจารณาถึงพระพุทธวจนะ   คือพระไตร- 
ปฎกแลว   จึงแสดงธรรมแกดาบสเหลาน้ัน  การบรรลุธรรมดวยการแสดง 
ธรรม    แมของพระอัครสาวกทั้งสองไมไดมีแลวแกคน  แมสกัคนเดียว. 
ในที่สุดเทศนา     เวนสรทดาบสเสีย     พวกชฎิลทีเ่หลือท้ังหมดประมาณ 
๗๔,๐๐๐  คน   ก็บรรลุพระอรหัต.    พระศาสดาทรงเหยียดพระหัตถตรัส 
วา   จงเปนภิกษุมาเถิด.   ในบัดดลนั้นเอง   พวกชฎลินั้นเปนผูมีเพศแหง 
ดาบสอันตรธานไปแลว  เปนผูทรงบริขาร  ๘  อันประเสริฐ  ไดเปนราวกะ 
พระเถระอายุ  ๖๐  ป. 
         ฝายสรทดาบส  ต้ังความปรารถนาวา   โอหนอ   แมตัวเรา   พึงได 
เปนอัครสาวกของพระพุทธเจาองคหนึ่งในอนาคตกาล   เหมือนพระนิสภ- 
เถระนี้เถิด   ดังน้ี    ในเวลาพระศาสดาทรงแสดงธรรม   เปนผูสงใจไปใน 
ที่อ่ืนเสีย   เพราะคาที่ตนเกิดความปริวิตกข้ึน   จึงไมสามารถจะบรรลุแจง 
มรรคและผลได.     ลําดับนั้น     สรทดาบสจึงถวายบังคมพระตถาคตแลว 
ต้ังความปรารถนาไวเหมือนอยางนั้น.       แมพระศาสดาทรงเห็นวาสรท- 
ดาบสน้ัน   จะสําเร็จความปรารถนาโดยหาอันตรายมิได   จึงตรัสพยากรณ  
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วา   ต้ังแตนี้ไปลวงอสงไขยกําไรแสนกัป    เธอจักชื่อวา  สารีบตุร  เปน   
อัครสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา    พระนามวาโคดม    ดังน้ีแลว     จึง 
ตรัสธรรมกถา   มีภิกษุสงฆแวดลอมแลว   เสด็จไปทางอากาศ.  
         ฝายสรทดาบส   ไปหาสิริวัฑฒะผูเปนสหายแลวกลาววา   เพ่ือนเอย 
เราปรารถนาตําแหนงอัครสาวก    ของพระสัมมาสัมพุทธเจา   พระนามวา 
โคดม  ผูจะอุบัติในอนาคตกาล   ณ  บาทมูลของพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
พระนามวา    อโนมทัสส,ี    แมทาน   ก็จงปรารถนาตําแหนงอัครสาวกที่  
สอง (ฝายซาย) ของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นบางเถอะ.   สิริวัฑฒะ 
ไดฟงคําแนะนําน้ันแลว   จึงใหปรับพ้ืนที่ประมาณ  ๘  กรีส     ใกลประตู  
ที่อยูของตนใหสม่ําเสมอแลว   เกลี่ยดอกไมทั้งหลายมีดอกบวบขมเปนที่  ๕ 
แลวใหสรางมณฑปมุงดวยดอกอุบลเขียวแลว     ปูลาดอาสนะสําหรับพระ- 
พุทธเจา      และปูลาดอาสนะสําหรับพวกภิกษุ     ตระเตรียมสักการะและ 
สัมมานะเปนอันมากแลว   ใหสรทดาบสนิมนตพระศาสดา   ยงัมหาทานให 
เปนไปตลอด  ๗  วันแลว   ใหภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประมุข  นุงหม 
ผาอันควรแกคามากมายแลว  ไดต้ังความปรารถนาเพื่อเปนอัครสาวกท่ี   ๒. 
         ถึงพระศาสดาก็ทรงเล็งเห็นวา     เขาจะสําเร็จความปรารถนาโดยหา 
อันตรายมิได   จึงทรงพยากรณโดยนัยดังกลาวแลว  ทรงกระทําอนุโมทนา 
ภัตแลวเสด็จหลีกไป.      สิริวัฑฒะราเริงดีใจมาก     บําเพ็ญกุศลกรรมจน 
ตลอดชีวิต    ในวาระจิตท่ี ๒    บังเกิดในกามาวจรเทวโลก.   สรทดาบส 
เจริญพรหมวิหาร ๔ บังเกิดในพรหมโลก. 
         จําเดิมแตนั้น        ทานก็มิไดกลาวถึงกรรมในระหวางแมเเหงบุคคล 
ทั้งสองนั้นเลย.  ก็กอนหนาการอุบัติของพระผูมีภาคเจาของพวกเรา  สรท-  
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ดาบสถือปฏิสนธิในทองของนางพราหมณีชื่อวา รูปสารี     ในอุปติสสคาม   
ไมไกลกรุงราชคฤห.   ในวันนั้นนั่นเอง   แมสหายของเขา    ก็ถอืปฏิสนธิ 
ในทองของนางพราหมณี   ชื่อวา โมคคัลลี    ในโกลิตคาม   ไมไกลกรุง 
ราชคฤหนักเลย. 
         ไดยินวา   สกลุทั้งสองน้ันเปนสหายสืบเน่ืองกันมา   นับได ๗  ชั่ว- 
สกุลนั่นเทียว.      ชนท้ังหลายไดใหคัพภบริหารเริ่มต้ังแตวันที่หน่ึงนั่นแล 
แกตระกูลทัง้สองน้ัน.    โดยลวงไป ๑๐  เดือน    แมนม  ๖๖  คนไดพากัน 
บํารุงคนท้ังสองท่ีเกิดแลว,       ในวันต้ังชื่อ       พวกญาติไดทําการต้ังชื่อ 
บุตรของนางพราหมณีรูปสารีวา  อุปติสสะ     เพราะเปนบุตรแหงสกุลอัน 
ประเสริฐสุด  ในอุปติสสคาม,  ต้ังชื่อบุตรนอกน้ีวา  โกลิตะ   เพราะเปน  
บุตรแหงสกุลอันประเสริฐสุดในโกลติคาม.       เด็กทั้งสองคนน้ันมีบริวาร 
มากมาย   เจริญวัยแลว    ไดสําเร็จการศึกษาทุกอยางแลว. 
         ครั้นวันหน่ึง  เมื่อคนท้ังสองน้ัน  ดูการเลนมหรสพบนยอดภูเขา  ณ 
กรุงราชคฤห    เห็นมหาชนประชุมกันแลว     มีโยนิโสมนสิการเกิดผุดข้ึน 
เพราะคาท่ีคนมีญาณแกกลาแลว     จึงพากันคิดวา    คนเหลาน้ันแมทั้งหมด 
ไมถึงรอยปก็จักต้ังอยูในปากแหงความตาย      ดังน้ีแลว      ไดความสังเวช 
ทําความตกลงใจวา       พวกเราควรจะแสวงหาโมกขธรรม,        และการ 
จะแสวงหาโมกขธรรมน้ัน        ควรเพ่ือจะไดการบรรพชาสักอยางหน่ึง 
จึงพรอมกับมาณพ   ๕๐๐  คน    พากนับวชในสํานักของสัญชัยปริพาชก. 
จําเดิมแตกาลท่ีคนเหลาน้ันบวชแลว      สัญชัยไดเปนผูถึงความเลิศดวยลาภ 
และเลิศดวยยศ. 
         โดยลวงไป  ๒-๓ วันเทาน้ัน    คนทั้งสองน้ันพากันยึดถือลัทธิของ  
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สัญชัยทั้งหมดแลว    มองไมเห็นสาระในลัทธินั้น    จึงพากันออกจากลัทธิ 
นั้น      ถามปญหากะสมณพราหมณ     ที่สมมติกันวาเปนบัณฑิตเหลาน้ัน 
ในที่นั้นๆ,   สมณพราหมณเหลาน้ัน     ถูกคนท้ังสองน้ันถามปญหาแลว 
แกปญหาไมได    โดยที่แทคนทั้งสองตองแกปญหาแกสมณพราหมณเหลา 
นั้น.    คนทั้งสองน้ัน    ขณะแสวงหาโมกขธรรม    ไดทํากติกากันไวแลว 
อยางนี้วา   ในพวกเรา    ผูใดบรรลุอมตธรรมกอนกวา   ผูนั้นจงบอกแก 
คนนอกน้ีใหทราบบาง. 
         ก็สมัยน้ัน      เมื่อพระศาสดาของพวกเราบรรลุพระอภิสัมโพธิญาณ 
ครั้งแรก   ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรใหเปนไปแลว   ทรงทรมาน 
พวกชฎิล   ๑,๐๐๐  คน  มอุีรุเวลกัสสปะเปนตน   โดยลําดับแลว   ประทับ 
อยูในกรุงราชคฤห      วันหน่ึง      อุปติสสปริพาชกไปยังอารามของปริ- 
พาชก       มองเห็นทานพระอัสสชิเถระ       กําลังเท่ียวบิณฑบาตในกรุง 
ราชคฤห      จึงคิดวา      บรรพชิตผูสมบูรณดวยอากัปกิริยาเห็นปานน้ี  
เราไมเคยเห็นเลย,  ชื่อวา  ธรรมอันสงบพึงมีในที่นี้    ดังน้ี    จึงเกิดความ 
เลื่อมใส  รอทาติดตามไปขางหลังทาน  เพ่ือจะถามปญหา. 
         แมพระเถระไดบิณฑบาตแลว     ก็ไปยังโอกาสอันสมควร    เพ่ือจะ 
ทําการบริโภค,      ปริพาชกจึงปูลาดต่ังสําหรับปริพาชกของตนถวายทาน. 
ก็ในท่ีสุดภัตกิจ   เขาไดถวายนํ้าจากคนโทน้ําของตนแกทาน. 
         ปริพาชกนั้น    กระทําอาจริยวัตรอยางนั้นแลว    การทําปฏิสันถาร 
กับพระเถระผูมีภัตกิจอันกระทําแลว       จึงถามวา     ใครเปนศาสดาของ 
ทาน,      หรือวาทานชอบใจธรรมของใคร.     พระเถระแสดงอางถึงพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา  พระเถระนั้น ถูกปรพิาชกนั้นถามอีกวา     กพ็ระศาสดา  
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ของทานมีปกติกลาวอะไร    ดังน้ีแลวจึงตอบวา     เราจักแสดงความลึกซึ้ง   
ของพระศาสนานี้       จึงแสดงชี้แจงความท่ีตนเปนผูใหมแลว      และเม่ือ 
จะกลาวศาสนธรรมแกปริพาชกนั้นโดยสังเขป    จึงกลาวคาถาวา     ธรรม 
เหลาใด    มีเหตุเปนแดนเกิด   ดังน้ีเปนตน.   ปริพาชกไดฟงสองบทแรก 
เทาน้ัน  ก็ดํารงอยูในโสดาปตติผล  อันสมบูรณดวยพันนัย,   สองบทนอก 
นี้    จบลงในเวลาท่ีเปนพระโสดาบันแลว. 
         ก็ในเวลาจบคาถา    อุปติสสปริพาชกเปนพระโสดาบัน      กําหนด 
ความวิเศษที่เหนือข้ึนไป  ที่พระเถระยงัมิใหเปนไปวา  เหตุในขอน้ี   จักม ี
ดังน้ีแลว  จึงกลาวกับพระเถระวา  ขาแตทานผูเจริญ    อยาแสดงพระธรรม- 
เทศนาใหสูงข้ึนไปเลย,   เทาน้ีก็พอแลว,  พระศาสดาของพวกเรา  ประทับ 
อยูในที่ไหน ?  พระเถระตอบวา   ที่พระเวฬุวัน.  อุปติสสะเรียนวา    ขา- 
แตทานผูเจริญ       ขอทานจงลวงหนาไปกอนเถอะ       กระผมจักเปลื้อง 
ปฏิญญาท่ีใหไวกับสหายของกระผมกอนแลว    จักพาเขาไปดังน้ีแลว  ไหว 
ดวยเบญจางคประดิษฐ    ทําประทักษิณ  ๓  ครั้งแลว   สงพระเถระไปแลว 
จึงไดไปยังอาศรมของปริพาชก. 
         โกลิตปริพาชก        มองเห็นอุปติสสปริพาชกกําลังเดินมาแตที่ไกล 
เทียว      คิดวา     วันนี้เขามีหนาตาแจมใส     ไมเหมือนในวันอ่ืน ๆ   เลย, 
เห็นทีจักบรรลุอมตธรรมเปนแนแท      ดังน้ีแลว    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ 
จึงยกยองการบรรลุคุณวิเศษของเขาแลว        ถามถึงการบรรลอุมตธรรม. 
แมอุปติสสะนั้นก็แสดงใหรูวา   ใช  !    อาวุโส     เราบรรลุอมตธรรมแลว 
ดังน้ีแลว     จึงกลาวคาถาน้ันนั่นแหละแกเขา.   ในเวลาจบคาถา    โกลิตะ 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล    แลวกลาววา    พระศาสดาของพวกเราประทับ  
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อยูที่ไหน  ?   อุปติสสะตอบวา   ประทับอยูที่พระเวฬุวัน.   โกลิตะกลาววา  
ถาอยางนั้น     พวกเราไปกันเถอะ     อาวุโส,     จักไดเขาเฝาพระศาสดา. 
อุปติสสะเปนผูบูชาอาจารยแมตลอดกาลท้ังปวง,      เพราะฉะน้ัน     ไปหา 
สัญชัยแลว     ประกาศคุณของพระศาสดาแลว     ไดเปนผูประสงคจะนําแม 
สัญชัยนั้นไปยังสํานักพระศาสดาบาง. 
         สัญชยัปริพาชกนั้น      เปนผูถูกความหวังในลาภเขาครอบงํา    จึง 
ไมตองการเปนอันเตวาสิก      หามวา     เราไมอาจจะเปนตุมใสน้ําอาบได 
อุปติสสะและโกลิตะนั้น    ไมสามารถจะใหสัญชยันั้นกลับใจได   จึงพรอม 
กับพวกอันเตวาสิก  ๒๕๐  คน    ผูพระพฤติตามโอวาทของตน    ไดไปยัง 
เวฬุวัน.      พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอันเตวาสิกเหลาน้ัน      กําลัง 
เดินทางมาแตไกล     จึงตรัสวา     นัน่จักเปนคูสาวกของเรา     เปนคูอัน 
เลิศ    เปนคูอันเจริญ    ดงัน้ี     ทรงแสดงธรรมดวยอํานาจความประพฤติ 
ของบริษัทของอัครสาวกทั้งสองน้ัน  แกบริษัทแลว  ใหต้ังอยูในความเปน 
พระอรหัต    ไดประทานอุปสมบท     โดยเอหิภิกษุ.    บาตรและจีวรอัน 
สําเร็จดวยฤทธ์ิ     ไดมาแลวแมแกอัครสาวกท้ังสอง     เหมือนอยางบริษัท 
ของอัครสาวกทั้งสองน้ันน่ันแล   แตกจิแหงอริยมรรค  ๓  เบื้องบน  ยังไม 
สําเร็จ.   เพราะเหตุไร  ?  เพราะสาวกบารมีญาณน้ันยิ่งใหญ. 
         ในบรรดาพระอัครสาวกทั้งสองนั้น       ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ต้ังแตวันบวชมา     ในวันที่  ๗  บําเพ็ญสมณธรรม     ที่บานกัลลวาลคาม 
ที่มคธรัฐกาวลงสูความงวง     เปนผูอันพระศาสดาใหเกิดความสลดใจแลว 
บรรเทาความงวงเสียได    ฟงธาตุกัมมัฏฐานน่ันแล    บรรลุอรยิมรรค  ๓ 
เบื้องบนแลว   บรรลุที่สุดแหงสาวกบารมีญาณ.  
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         สวนทานพระสารีบุตร    ต้ังแตวันบวชมาลวงไปไดกึ่งเดือน    เมื่อ   
พระศาสดาแสดงเวทนาปริคคหสูตร        แกทีฆนขปริพาชกหลานของตน 
ณ ที่ถ้ําสูกรขาตา   ในกรุงราชคฤห   สงญาณไปตามแนวเทศนา   ก็บรรล ุ
ที่สุดแหงสาวกบารมีญาณได  เหมือนบริโภคภัตท่ีคนอ่ืนคดไวแลวฉะนั้น. 
         สาวกบารมีญาณของอัครสาวกท้ังสองน้ัน      ถึงท่ีสุดในที่ใกลพระ- 
ศาสดาน่ันแหละ.   ดวยประการฉะน้ี.     ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาวไวใน 
อปทานวา:-๑ 

                    ในท่ีไมไกลจากหิมวันตประเทศ    มภีเูขาชื่อลัมพกะ 
         เราสรางอาศรมไวอยางดี  สรางบรรณศาลาไวใกลภูเขานัน้ 
         อาศรมของเราไมไกลจากฝงแมน้ําอันไมลึก   มีทานํ้าราบ- 
         เรียบเปนที่นารื่นรมยใจ   เกลือ่นกลนดวยหาดทรายขาว 
         สะอาด. 
                    ที่ใกลอาศรมของเรานั้นมแีมน้ําไมมีกอนกรวด    ตลิ่ง 
         ไมขัน     น้ําจืดสนิทไมมีกลิ่นเหม็นไหลไป   ทําใหอาศรม 
         ของเรางาม   ฝูงจระเข  มังกร    ปลาฉลามและเตาวายนํ้า 
         เลนอยูในแมน้ํา   ไหลไป ณ  ที่ใกลอาศรมของเรา   ยอม 
         ทําอาศรมของเราใหงาม     ฝูงปลาสลาด    ปลากระบอก 
         ปลาสวาย   ปลาเคา   ปลาตะเพียน  และปลานกกระจอก 
         วายโลดโดดอยู    ยอมทําอาศรมของเราใหงาม. 
                 ที่สองฝงแมน้ํามีหมูไมดอก  หมูไมผล  หอยยอยอยู 
         ทั้งสองฝง  ยอมทําอาศรมของเราใหงาม ไมมะมวง  ไมรัง 
 
๑. ขุ.  อ.  ๓๒/ขอ  ๓.  
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        หมากเมา  แคฝอย   ไมยางทราย    สงกลิ่นหอมอบอวลอยู   
        เปนนิจ  บานอยูใกลอาศรมของเรา  ไมจําปา  ไมออยชาง 
        ไมกระทุม  กระถินพิมาน   บุนนาคและลําเจียก  มีกลิ่นหอม 
        ฟุงไปเปนนิจ      บานสะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา     ไม 
        ลําดวน    ตนอโศก    ดอกกุหลาบ    บานสะพรั่งอยูใกล 
        อาศรมของเรา     ไมปรู    และมะกล่ําหลวง     ดอกบาน 
        สะพรั่งอยูใกลอาศรมของเรา  การะเกด  พะยอมขาว  พิกลุ 
        และมะลิซอนมีดอกหอมอบอวล  ทําอาศรมเราใหงาม   ไม 
        เจตภังคี    ไมกรรณิการ   ไมประดู   และไมอัญชันมีมาก 
        มีดอกหอมฟุง   หําใหอาศรมของเรางาม   มะนาว   มะง่ัว 
        และแคฝอย  ดอกบานสะพรั่งหอมตลบอบอวล  ทําอาศรม 
        ของเราใหงาม   ไมราชพฤกษ   อนัชันเขียว  ไมกระทุม 
         และพิกุลมีมาก  ดอกหอมฟุงไป  ทําอาศรมของเราใหงาม. 
                ถ่ัวดํา  ถ่ัวเหลือง  กลวย  และมะกรูด  งอกงามดวยนํ้า 
         หอม   ออกผลสะพรั่ง   ดอกปทุมอยางอื่นบานเบง   ดอก 
        บัวชนิดอ่ืนก็เกิดขึ้น   บัวหลวงชนดิหน่ึงดอกรวงพรู    บาน 
         อยูในบงึในกาลนั้น    กอปทุมมีดอกตูม  เหงาบัวเลื้อยไป 
        เสมอ   กระจับเกลื่อนดวยใบ  งามอยูในบึงในกาลนั้น   ไม 
            ตาเสือ    จงกลนี     ไมอุตตรา   และชบากลิน่หอมตลบไป 
        ดอกบานอยูในบึง. 
                         ในกาลน้ัน   ฝูงปลาสลาด   ปลากระบอก   ปลาสวาย 
          ปลาเคา   ปลาตะเพียน  ปลาสังกลุา  และปลารําพัน   มี  
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         อยูในบงึในกาลนั้น    ฝูงจระเข    ปลาฉลาม    ปลาฉนาก 
        ผีเสื้อน้าํ  และงูเหลอืมใหญที่สุดอยูในบึงน้ัน. 
                         ในกาลน้ัน   ฝูงนกคับแค    นกเปดน้ํา   นกจากพราก 
          (หาน)   นกกาน้ํา   นกดุเหวา    และสาลิกา   อาศัยเลี้ยง 
        ชีวิตอยูใกลสระนั้น   ฝูงนกกวัก    ไกปา   ฝูงนกกะลิงปา 
         นกตอยตีวิด    นกแขกเตา    ยอมอาศัยเล้ียงชีวิตอยูใกล 
        สระนั้น   ฝูงหงส   นกกระเรียน  นกยูง   นกแขกเตา   ไกงวง 
         นกคอนหอย   และนกออก   ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกล 
        สระนั้น  ฝูงนกแสก  นกหัวขวาน  นกเขา   เหยีย่วมีมาก 
         และฝูงนกกานํ้า    ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิต   อยูใกลสระนั้น. 
               ฝูงเนื้อฟาน   กวาง   หม ู  หมาปา  หมาจิ้งจอกมีอยูมาก 
         ละมั่ง   และเนื้อทราย    ยอมอาศัยเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระ 
        นั้น    ราชสีห    เสือโครง    เสือเหลือง    หม ี   หมาใน 
              กบัเสือดาว  โขลงชางแยกเปนสามพวก  อาศัยเลี้ยงไว  
        อยูใกลสระนั้น  เหลากินนร   วานร  และแมคนทําการงาน 
         ในปา   หมาไลเน้ือ   และนายพราน     ก็อาศัยเลี้ยงชีวิต  
        อยูใกลสระนั้น. 
                              ตนมะพลับ     มะหาด  มะขาง  หมากเมา   เผล็ดผล 
         ทุกฤดู     อยู  ณ  ทีใ่กลอาศรมของเรา     ตนคํา    ตนสน 
        กระทุม   สะพรั่งดวยผลรสหวาน   เผล็ดผลทุกฤดู   อยู 
            ณ  ทีใ่กลอาศรมของเรา  ตนสมอ   มะขามปอม   ตนหวา 
        สมอพิเภก    กระเบา     ไมรกฟา    และมะตูม  เผล็ดผล  
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        เปนนิจ   เชือกเขา  มนัออน    ตนนมแมว   มนันก  กะเม็ง   
        และคัดมอน   มีอยูมากมายใกลอาศรมของเรา. 
                          ณ  ที่ใกลอาศรมของเรานั้น  มีสระท่ีขุดไวอยางดี  มีน้ํา 
         ใสเย็นจืดสนิท  มีทานํ้าราบเรียบเปนที่รื่นรมยใจ   ดารดาษ 
        ดวยบัวหลวง   อุบลและบัวขาว    เกลื่อนกลาดดวยบัวขม 
        บัวเผ่ือน  กลิ่นหอมตลบไป. 
                ในกาลน้ัน       เราเปนดาบสชื่อสุรุจิ       เปนผูมีศีล 
         สมบรูณดวยวัตร    มีปกติเพงฌาน    ยินดีในฌานทุกเมื่อ 
        บรรลุถึงอภิญญา  ๕  และพละ   ๕   อยูในอาศรมท่ีสราง 
         เรียบรอย  นารื่นรมย  ในปาอันบริบูรณดวยรบไมในดอก 
        และไมผลทุกสิ่งอยางน้ี  ศิษย  ๒๔,๐๐๐  นี้แลเปนพราหมณ 
         ทั้งหมด  ผูมีชาติมยีศบํารุงเรา  มวลศิษยของเรานี้   เปน 
        ผูเขาใจตัวบท    เขาใจไวยากรณ    ในตําราทายลักษณะ 
         และในคัมภีรอิติหาสะ   พรอมทัง้คัมภีรนิฆณัฑุและคัมภีร 
        เกฏภะ  รูจบไตรเพท   บรรดาศษิยของเราเปนผูฉลาดใน 
         ลางดีราย  ในนมิิตดีราย  และในลักษณะทั้งหลาย  ศึกษา 
        ดี     ในพ้ืนแผนดินและในอากาศ     ศิษยเหลาน้ีมีความ 
          ปรารถนานอย  มปีญญา  กินหนเดียว  ไมโลภ   สันโดษ 
        ดวยลาภและความเส่ือมลาภ    บํารุงเราทุกเมื่อ     เปนผู 
         เพงฌาน   ยินดีในณาน  เปนนกัปราชญ  มจีิตสงบต้ังมั่น 
        ปรารถนาความไมมกีังวล   บํารุงเราอยูทุกเมื่อ  เปนผูถึง 
         ที่สุดอภิญญา        ยินดีในอารมณอันเปนโคจรของบิดา  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 248 

          เท่ียวไปในอากาศ    เปนนักปราชญ    บํารุงเราอยูทุกเมื่อ 
        ศิษยของเราเหลาน้ันสํารวมในทวารทั้ง  ๖       ไมหว่ันไหว 
          รักษาอินทรีย    ไมคลุกคลีดวยหมูคณะ   เปนนักปราชญ 
        หาผูอื่นเสมอไดยาก     ศิษยของเราเหลาน้ันยับยั้งอยูดวย 
          การน่ังคูบัลลังก      การยืนและเดินตลอดราตรี      หาผูอืน่ 
        เสมอไดยาก     มวลศิษยของเราไมกําหนัดในธรรมเปนท่ี 
         ต้ังความกําหนัด     ไมขัดเคืองในธรรมเปนท่ีต้ังความขัด- 
        เคือง    ไมหลงในธรรมเปนที่ต้ังความหลง   ยากท่ีจะครา 
         ไปได   ศิษยเหลาน้ันแผลงฤทธิ์ไดตาง ๆ    ประพฤติอยู 
         เปนนิตยกาล   บันดาลใหแผนดินไหวก็ได   ยากท่ีใคร ๆ 
         จะแขงได  ศิษยเหลาน้ันเขาปฐมฌานเปนตน   พวกหน่ึง 
        ไปยังอมรโคยานทวีป        พวกหนึ่งไปยังปุพพวิเทหทวีป 
        พวกหนึ่งไปยังอุตตรกุรุทวีป    ไปนําเอาผลหวามา   ศิษย 
        ของเราหาผูอื่นเสมอไดยาก   ศษิยเหลาน้ันสงหาบไปขาง 
        หนา  ตนไปขางหลัง   ทองฟาเปนฐานะอันดาบส  ๒๔,๐๐๐ 
        ปกปดแลว   ศิษยบางพวกปงใหสุกดวยไฟกิน   บางพวก 
         กินดิบ ๆ นั่นเอง   บางพวกเอาฟนแทะเปลือกออกแลวกิน 
        บางพวกซอมดวยครกแลวกิน   บางพวกตําดวยครกหินกนิ 
        บางพวกกินผลไมที่หลนเอง   บางพวกชอบสะอาดลงอาบ  
        น้ําท้ังเวลาเย็นและเชา      บางพวกเอานํ้ารดอาบ       ศิษย 
        ของเราหาผูอื่นเสมอไดยาก      ศิษยของเราปลอยเล็บมือ         
        เล็บเทาและขนรักแรงอกยาว     ขีฟ้นเขรอะ  มธีุลีบนเศียร  
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        หอมดวยกล่ินศีล   หาผูอื่นเสมอไดยาก   ดาบสท้ังหลาย 
        มีตบะแรงกลา   ประชุมกันในเวลาเชาแลว    ไปประกาศ 
        ลาภนอยลาภมากในอากาศ. 
                ในกาลน้ัน  เมื่อดาบสน้ีหลีกไป  เสียงอันดังยอมเปน 
        ไป    เทวดาท้ังหลายยอมยินดีดวยเสียงหนังสัตว    ฤาษี  
        เหลาน้ันกลาแข็งดวยกําลังของตน        เหาะไปในอากาศ 
        ไปสูทิศนอยทิศใหญตามปรารถนา.                        
                ปวงฤาษีนี้แล    ทําแผนดินใหหว่ันไหว    เท่ียวไปใน 
         อากาศ     มีเดชแผไป     ยากท่ีจะขมขี่ได  ดังสาครยาก 
        ที่ใคร ๆ จะใหขุนได  ฤาษีศิษยของเราบางพวกประกอบ 
         การยืนและเดิน     บางพวกไมนอน     บางพวกกินผลไม 
        ที่หลนเอง      หาผูอืน่เสมอไดยาก      ทานเหลาน้ีมีปกติ 
         อยูดวยเมตตา     แสวงหาประโยชนเกื้อกูลแกสรรพสัตว 
        ไมยกยองตน  ทั้งหมดไมติเตียนใคร ๆ ทั้งน้ัน  เปนผูไม 
         เยยหยันใคร ๆ.   เปนผูไมกลัวดังพระยาราชสีห   มกีําลัง 
        เหมือนพระยาคชสาร      ยากท่ีจะขมได  ดุจเสือโครง 
          ยอมมาในสํานักของเรา. 
               พวกวิทยาธร   เทวดา  นาค  คนธรรพ   ผีเสือน้ํา  กุมภณัฑ 
         อสูร  และครุฑ   ยอมอาศัยและเลี้ยงชีวิตอยูใกลสระนั้น 
        ศิษยของเราเหลาน้ันทรงชฎา     เลี้ยงชีวิตดวยผลไมและ 
         เหงามนั  นุงหมหนงัสัตว เท่ียวไปในอากาศไดทุกตน  อยู 
        ใกลสระน้ัน.  
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                     ในกาลน้ัน  ศิษยเหลาน้ีเปนผูสมควร   มีความเคารพ 
        กันและกัน    เสียงไอจามของศษิยทั้ง  ๒๔,๐๐๐  ยอมไมมี  
        ทานเหลาน้ีซอนเทาเหลื่อมเทา    เงียบเสียงสังวรดี     เขา 
        มาไหวเราดวยเศียรเกลาท้ังหมดนั้น   เราผูเพงฌาน  ยินดี 
        ในฌาน  หอมลอมดวยศิษยเหลาน้ัน  ผูสงบระงับ  มีตบะ 
        อยูในอาศรมน้ัน     อาศรมของเรามีกลิ่นหอมดวยกลิ่นศีล 
        ของเหลาฤาษี    และดวยกลิ่นสองอยาง   คือกลิ่นดอกไม 
        และกลิน่ผลไม  เราไมรูสึกตลอดคืนและวัน  ความไมยินดี 
        ไมมีแกเรา   เราสั่งสอนบรรดาศษิยของตน  ยอมไดความ 
        ราเริงอยางย่ิง    เมื่อดอกไมทั้งหลายบาน   และเมื่อผลไม 
        ทั้งหลายสุก   กลิ่นหอมตลบอบอวล   ทําอาศรมของเราให 
        งาม  เราออกจากสมาบัติแลว   มคีวามเพียร   มีปญญา  ถือ 
        เอาภาระคือหาบเขาปา                                          
                ในกาลน้ัน   เราศึกษาชํานาญในลางดีลางราย    ฝนดี 
        ฝนรายและตําราทํานายลักษณะ  ทรงลักษณมนตอันกําลัง 
        เปนไป. 
                พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี       เปนผู 
           ประเสริฐในโลก    เปนนระผูองอาจ   ทรงใครวิเวก   เปน 
        สมัพุทธเจา   เขาไปยังปาหิมวันต   พระองคผูเลิศ   เปน 
          มุนีประกอบดวยกรุณา  เปนอุดมบุรษุ  เสด็จเขาปาหิมวันต 
        แลว  ทรงน่ังคูบัลลังก  เราไดเห็นพระสัมพุทธเจาพระองค 
        นั้น  มีรศัมีสวางเจา    นารื่นรมยใจดังดอกบัวเขียว   ทรง  
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         รุงเรืองควรบูชา  ดังกองไฟ   เราไดเห็นพระนายของโลก 
        ทรงรุงโรจนดุจดวงไฟ  เหมือนสายฟาในอากาศ   เชนกบั  
         พูารัง      มีดอกบานสะพรั่ง      เพราะอาศยัการไดเห็น 
        พระผูมพีระภาคเจาผูประเสริฐ    เปนมหาวีระ   ทรงทําท่ี 
         สุดทุกข   เปนมุนีนีย้อมพนจากทุกขทั้งปวงได   ครั้นเรา         
        ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจา      ผูเปนเทวดาลวงเทวดาแลว  
         ไดตรวจดูลักษณะวาเปนพระพุทธเจาหรือมใิช     มิฉะนัน้ 
        เราจะดูพระผูมีพระภาคเจาผูมีจักษุ     เราไดเห็นจักรมีกํา 
        พันหนึง่ท่ีพ้ืนฝาพระบาท      ครัน้ไดเห็นพระลักษณะของ 
        พระองคแลว  จึงถึงความตกลงในพระตถาคต. 
                      ในกาลน้ัน   เราจับไมกวาดกวาดท่ีนั่นแลว   ไดนําเอา 
         ดอกไม ๘  ดอกมาบชูาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด    ครั้น 
        บชูาพระพุทธเจาผูขามโอฆะไมมอีาสวะน้ันแลว     ทํา 
         หนังเสอืดาวเฉวียงบาขางหนึ่ง     นมัสการพระนายกของ 
        โลก       พระสัมพุทธเจาผูไมมีอาสวะ        ทรงอยูดวย 
         พระญาณใด   เราจักประกาศพระญาณน้ัน  ทานท้ังหลาย 
        จงฟงคําเรากลาว  พระสยัมภูผูมคีวามเจริญมากท่ีสุด   ทรง 
         ถอนสัตวโลกน้ีแลว        สัตวเหลาน้ันอาศัยการไดเห็น 
        พระองค  ยอมขามกระแสน้ําคือความสงสัยได  พระองค 
         เปนพระศาสดา  เปนยอด   เปนธงชัย   เปนหลัก   เปน 
         รมเงา     เปนที่พ่ึง     เปนประทปีสองทาง      เปนพระ- 
         พุทธเจาของสัตวทั้งหลาย   น้ําในสมุทรอาจประมาณดวย   
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        มาตราตวง    แตใคร ๆ   ไมอาจประมาณพระสัพพัญุต-   
        ญาณของพระองคไดเลย  เอาดินมาชั่งดูแลวอาจประมาณ 
        แผนดินได   แตใคร ๆ  ไมอาจประมาณพระสัพพัญุต- 
        ญาณของพระองคไดเลย  อาจวดัอากาศไดดวยเชือก  หรอื 
        นิ้วมือ     แตใคร ๆ  ไมอาจประมาณพระสัพพัญุตญาณ 
        ของพระองคไดเลย        พึงประมาณลํานํ้าในมหาสมุทร 
        และแผนดินทั้งหมดได     แตจะถือเอาพระพุทธญาณมา 
        ประมาณนั้นไมควร   ขาแตพระองคผูมีพระจักษุ   จิตของ 
        สัตวโลกพรอมท้ังเทวโลกยอมเปนไป   สัตวเหลาน้ีเขาไป 
        ภายในขาย     คือพระญาณของพระองค     พระองคทรง 
        บรรลุโพธิญาณอันอุดมสิ้นเชิงดวยพระญาณใด        พระ- 
        สัพพัญูก็ทรงย่ํายีอัญญเดียรถียพระญาณน้ัน     ทาน 
        สุรุจิดาบสกลาวชมเชยดวยคาถาเหลาน้ี     แลวปูลาดหนัง 
        เสือบนแผนดินแลวน่ังอยู  ทานกลาวไวในบดัน้ีวา   ขุนเขา 
        สูงสุดหยั่งลงในหวงมหรรณพ   ๘๔,๐๐๐   โยชน  ขุนเขา 
          สิเนรทุั้งดานยาวและดานกวาง     สูงสุดเพียงน้ัน  ทําให 
        ละเอียดไดดวยประเภทการนับวาแสนโกฏิ   เมื่อต้ังเครื่อง 
         หมายไว  พึงถึงความส้ินไป   แตใคร ๆ  ไมอาจประมาณ 
        พระสพัพัญุตญาณพระองคไดเลย   ผูใดพึงเอาขาย 
         ตาเล็ก  ๆ ลอมน้ําไว    สัตวน้ําบางเหลาพึงเขารูปภายใน 
        ขายผูนั้น     ขาแตพระมหาวีระ     เดียรถียผูมีกิเลสหนา 
        บางพวกก็เชนนั้น    แลนไปถือเอาทิฏฐิผิด    หลงอยูดวย  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 253 

         การลูบคลํา    เดียรถียเหลาน้ีเขาไปภายในขายดวยพระ- 
        ญาณอันบริสุทธิ์     อันแสดงวาไมมีอะไรหามไดของพระ- 
        องคในลวงพระญาณของพระองคไปได.                     
                 กส็มัยน้ัน   พระผูมีพระภาคเจา   พระนามวาอโนม- 
        ทัสสี    ผูมียศใหญทรงชํานะกิเลส   เสด็จออกจากสมาธิ 
        แลวทรงตรวจดูทิศ  พระอัครสาวกนามวานิสภะของพระ-  
           มุนีพระนามวาอโนมทัสสี  ทราบพระดําริของพระพุทธเจา 
        แลว  อนัพระขีณาสพหน่ึงแสน    ผูมีจิตสงบระงับ  มั่นคง 
           บริสทุธิ์สะอาดไดอภิญญา  ๖ คงท่ี   แวดลอมแลว  เขาไป 
        เฝาพระผูมีพระภาคผูนายกของโลก   ทานเหลาน้ันอยูบน 
         อากาศ      ไดทําประทักษิณพระผูมีพระภาคเจาแลวลงมา 
         ประนมอัญชลี  นมสัการอยูในสํานักพระพุทธเจา   พระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี  เชษฐบุรุษของโลก 
        เปนนระอาจหาญ  ทรงชํานะกิเลส   ประทับน่ังทามกลาง 
         ภิกษุสงฆ   ทรงแยม   ภิกษุนามวาวรุณ  อุปฏฐากของพระ- 
        ศาสดาพระนามวาอโนมทัสสี      หมผาเฉวียงบาขางหนึ่ง 
         แลว  ทลูถามพระผูมีพระภาคเจาผูนายกของโลกวา  ขาแต 
        พระผูมพีระภาคเจา       อะไรเปนเหตุใหพระศาสดาทรง 
          ยิม้แยมหนอ  อันพระพุทธเจายอมไมทรงยิม้แยม  เพราะ 
        ไมมีเหตุ. 
                         พระผูมีพระภาคเจา       ทรงพระนามวาอโนมทัสสี 
          เชษฐบุรุษของโลก  เปนนระองอาจ  ประทับน่ังในทามกลาง  
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         ภิกษุแลว   ไดตรัสพระคาถานี้วา  ผูใดบูชาเราดวยดอกไม 
        และเชยชมญาณของเรา      เราจักประกาศผูนั้น     ทาน 
         ทั้งหลายจงฟงเรากลาว        เทวดาท้ังปวงพรอมทั้งมนษุย 
        ทราบพระดํารัสของพระพุทธเจาแลวประสงคจะฟงพระ- 
         สัทธรรม   จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา    หมูทวยเทพ 
        ผูมีฤทธิม์ากในหมื่นโลกธาตุ  ประสงคจะฟงพระสัทธรรม 
         จึงพากันมาเฝาพระสัมพุทธเจา  อตุรงคเสนา  คือพลชาง 
        พลมา    พลรถ    พลเดินเทาจักแวดลอมผูนี้เปนนิจ    นี้  
        เปนผลแหงการบูชาพระพุทธเจา   ดนตรีหกหมื่น    กลอง 
        ที่ประดับสวยงาม  จกับํารุงผูนี้เปนนิจ   นี้เปนผลแหงการ 
           บูชาพระพุทธเจา      หญิงลวนแตสาว  ๆ หกหมื่นประดับ  
        ประดาสวยงาม    มผีาและเครื่องอาภรณอันวิจิตร    สวน 
         แกวมณีและกุณฑล  มีหนาแฉลม   ยิม้แยม  ตะโพกผาย 
        ไหลผ่ึงเอวกลม   จักหอมลอมผูนี ้  นี้เปนผลแหงการบูชา 
         พระพุทธเจา    ผูนี้จักรื่นรมยอยูในเทวโลกตลอดแสนกัป 
        จักไดเปนพระเจาจักรพรรดิราชในแผนดินพันครั้ง      จัก 
         เปนจอมเทวดาเสวยราชสมบัติในเทวโลกพันครั้ง  จักเปน 
        พระเจาประเทศราชอันไพบูลยนับไมถวน.  
                      ครั้นถึงภพท่ีสุด   ถึงความเปนมนุษย   จักคลอดจาก 
        ครรภแหงนางพราหมณีชื่อสาร ี   นระนี้จักปรากฏตามช่ือ  
         และโคตรของมารดา    โดยช่ือวาสารีบุตร  จกัมีปญญา 
        คมกลา   จักเปนผูไมมีกังวล    จะท้ังทรัพยประมาณ  ๘๐  
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         โกฏิแลวออกบวช   จักเท่ียวแสวงหาสันติบทท่ัวแผนดินนี้ 
        สกุลโอกกากะสมภพในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้  พระ- 
         ศาสดาทรงพระนามวาโคดมโดยพระโคตร   จักมใีนโลก 
        ผูนี้จักเปนโอรสทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค 
         นั้น  อนัธรรมนริมติแลว   จกัไดเปนพระอัครสาวกมีนาม 
        วาสารบีุตร    แมน้ําคงคาชื่อภาคีรถีนี้    ไหลมาแตประเทศ 
         หิมวันต       ยอมไหลถึงมหาสมุทรยังหวงน้ําใหญใหเต็ม 
        ฉันใด พระสารีบุตรน้ีก็ฉันนั้น  เปนผูอาจหาญ  แกลวกลา 
         ในพระเวทสาม    ถึงท่ีสุดแหงปญญาบารมี     จักยังสัตว 
        ทั้งหลายใหอิ่มหนําสําราญ         ต้ังแตภูเขาหิมวันตจนถึง 
         มหาสมุทรสาคร  ในระหวางน้ีโดยจะนับทรายนี้นับไมถวน 
        การนับทรายแมนั้น  ก็อาจนับไดโดยไมเหลือฉันใด  ที่สุด 
         แหงปญญาของพระสารีบุตรจักไมมี      ฉันน้ันเหมือนกนั 
        เมื่อต้ังคะแนนไว      ทรายในแมน้ําคงคาพึงส้ินไปฉันใด 
         แตที่สุดแหงปญญาของพระสารบีุตรจักไมเปนฉันนั้นเลย 
        คลื่นในมหาสมุทรโดยจะนับก็นับไมถวนฉันใด      ที่สุด 
         แหงปญญาพระสารีบุตรจักไมมีฉันนั้นเหมอืนกัน    พระ- 
        สารบีุตรยังพระสัมพุทธเจาผูศากยโคดมสูงสุดใหโปรด- 
          ปรานแลว       จักไดเปนพระอัครสาวกถึงท่ีสุดแหงปญญา         
        จักยังธรรมจักรที่พระผูมีพระภาคศากยบุตรใหเปนไปแลว 
         ใหเปนไปตามโดยชอบ     จักยังเมล็ดฝน  คือธรรมให 
        ตกลง.  
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                       พระโคดมผูศากยะสูงสุดทรงทราบขอนั้นทั้งมวลแลว    
        จักประทับน่ังในทามกลางภิกษสุงฆ  ทรงต้ังไวในตําแหนง 
         อัครสาวก     โอ  กุศลกรรมเราไดทําแลว      เราไดทําการ 
        บชูาพระศาสดาพระนามวาอโนมทัสสีดวยดอกไมแลว  
         ไดถึงท่ีสุดในที่ทุกแหง    กรรมทีเ่ราทําแลวประมาณไมได 
        พระผูมพีระภาคเจาทรงแสดงผลแกเรา  ณ  ที่นี้       เราเผา 
         กิเลสท้ังหลายแลว    เปรียบเหมอืนกําลังลูกศรอันพนแลว 
        ดวยดี   เรานี้แสวงหาบทอันปจจัยไมปรุงแตง    ดับสนิท 
        ไมหว่ันไหว   คนหาลัทธิทั้งปวงอยู   ทองเท่ียวไปแลวใน 
        ภพ  คนเปนไขพึงแสวงหาโอสถ    ตองส่ังสมทรัพยไวทุก 
        อยางเพ่ือพนจากความปวยไขฉนัใด   เราก็ฉนันั้น   แสวง 
        หาบทอนัปจจัยไมปรุงแตง   ดับสนิท   ไมหว่ันไหว   ได 
        บวชเปนฤาษีหารอยครั้งไมค่ันเลย     เราทรงชฎา    เลี้ยง 
        ชีวิตดวยหาบคอน   นุงหมหนังเสือ   ถึงท่ีสุดอภิญญาแลว 
        ไดไปสูพรหมโลก      ความบริสทุธิ์ในลัทธิภายนอกไมม ี
        เวนศาสนาของพระชินเจา   สัตวผูมีปญญาท้ังปวง   ยอม 
          บริสุทธิ์ไดในศาสนาของพระชินเจา    ฉะนัน้    เราจึงไม 
         นําเราน้ีผูใครประโยชนไปในลัทธิภายนอก   เราแสวงหา 
        บทอันปจจัยไมปรุงแตงอยู    เท่ียวไปสูลัทธิอันผิด   บุรษุผู 
        ตองการแกนไม     พึงตัดตนกลวยแลวผาออกก็ไมพึงได 
        แกนไมในตนกลวยน้ัน       เพราะมันวางจากแกนฉันใด 
        คนในโลก   ผูเปนเดียรถียเปนอันมาก  มีทิฏฐติางกัน  ก็  
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        ฉันนั้น  คนเหลาน้ันเปนผูวางเปลาจากอสังขตบท  เหมือน   
        ตนกลวยวางเปลาจากแกนฉะนั้น       ครั้นเมื่อภพถึงท่ีสุด 
         แลว    เราไดเปนเผาพันธุแหงพราหมณ   เราละท้ิงโภค- 
         สมบัติเปนอันมาก   แลวออกบวชเปนบรรพชิต     ขาพระ- 
        องคอยูในสํานักพราหมณ     นามวาสญชัย       ซึ่งเปนผู 
         เลาเรียน  ทรงจํามนต  รูจบไตรเพท   ขาแตพระมหาวีระ 
        พราหมณชื่ออัสสชิสาวกของพระองค    หาผูเสมอไดยาก 
         มีเดชรุงเรือง   เท่ียวบิณฑบาตอยูในกาลน้ัน   ขาพระองค 
        ไดเห็นทานผูมีปญญา เปนมุนี  มีจิตต้ังมั่นในความเปนมุน ี
         มีจิตสงบระงับ    เปนมหานาค     แยมบานดังดอกปทุม 
        ครั้นขาพระองคเห็นทานผูมีอินทรียฝกดีแลว  มีใจบริสุทธิ ์
         องอาจประเสริฐ   มคีวามเพียร    จึงเกิดความคิดวา   ทาน 
        ผูนี้จักเปนพระอรหนัต  ทานผูนี้มีอิริยาบถนาเล่ือมใส  ม ี  
         รูปงาม   สํารวมดี   จักเปนผูฝกแลวในอุบายเครื่องฝกอัน 
        สูงสุด   จักเปนผูเห็นอมตบท  ผิฉะนั้นเราพึงถามทานผูมี 
        ใจยินดีถึงประโยชนอันสูงสุด   หากเราถามแลว   ทานจัก 
        ตอบ     เราจักสอบถามทานอีก     ขาพระองคไดตามไป 
           ขางหลังของทานซ่ึงกําลังเท่ียวบิณฑบาต     รอคอยโอกาส 
        อยู   เพ่ือจะสอบถามอมตบท   ขาพระองคเขาไปหาทาน 
         ซึ่งพักอยูในระหวางถนน    แลวไดถามวา    ขาแตทานผู 
        นิรทุกข   มีความเพียร  ทานมีโคตรอยางไร    ทานเปน 
         ศิษยของใคร  ทานอันขาพระองคถามแลว    ไมครั่นคราม  
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        ดังพระยาไกรสร    พยากรณวา    พระพุทธเจาเสด็จอุบัติ  
        แลวในโลก      ฉันเปนศิษยของพระองค    ทานผูมีความ 
        เพียรใหญ  ผูเกิดตาม  มียศมาก  ศาสนธรรมแหงพระ-  
        พุทธเจาของทานเชนไร     ขอไดโปรดบอกแกขาพเจาเถิด 
        ทานอันขาพระองคถามแลว  ทานกลาวบทอันลึกซึ้งละเอียด 
        ทุกอยาง    เปนเครื่องฆาลูกศร    คือตัณหา    เปนเครื่อง 
           บรรเทาความทุกขทั้งมวล   วาธรรมเหลาใดมีเหตุเปนแดน 
        เกิด      พระตถาคตเจาตรัสเหตุแหงธรรมเหลาน้ัน    และ 
        ความดับแหงธรรมเหลาน้ัน      พระมหาสมณเจามีปกติ 
        ตรัสอยางน้ี    เมื่อทานอัสสชิแกปญหาแลว   ขาพระองค 
        นั้นไดบรรลุผลท่ีหนึง่  เปนผูปราศจากธุลี   ปราศจากมลทิน 
        เพราะไดฟงคําสอนของพระพุทธเจา     ขาพระองคไดฟง 
        คําของทานมุนี   ไดเห็นธรรมอนัสูงสุด  จึงหย่ังลงสูพระ- 
        สัทธรรมไดกลาวคาถานี้วา    ธรรมนี้แล   เหมือนบทอันมี  
        สภาพอนัเห็นประจักษ  ไมมีความโศก  ขาพระองคไมได 
        เห็น  ลวงเลยไปแลวหลายหมื่นไป   ขาพระองคแสวงหา 
          ธรรมอยู  ไดเท่ียวไปในลัทธิผิด  ประโยชนนั้นขาพระองค 
        บรรลุแลว    ไมใชกาลท่ีเราจะประมาท  ขาพระองคอันทาน 
        พระอัสสชิใหยินดีแลว บรรลุบทอันไมหว่ันไหว แสวงหา 
        สหายอยู   จึงไดไปยังอาศรม   สหายเห็นขาพระองคแต 
        ไกลเทียว   อันขาพระองคใหศึกษาดีแลว    ถึงพรอมดวย 
        อิริยาบถ     ไดกลาวคําน้ีวา    ทานเปนผูมีหนาและตาอัน  
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        ผองใส  ยอมจะเห็นความเปนมุนีแน  ทานไดบรรลุอมต- 
        บทอันดับสนิทไมเคลื่อนแลหรอื   ทานมีรูปงามราวกะวามี 
        ความไมหว่ันไหวอนัไดทําแลว   มาแลว   ฝกแลวในอุบาย 
        อันฝกแลว   เปนผูสงบระงับแลวหรือพราหมณ    เราได 
           บรรลุอมตบทอันเปนเครื่องบรรเทาลูกศร     คือความโศก  
        แลว  แมทานก็จงบรรลุอมตบทนั้น   เรามาไปสํานักพระ- 
         พุทธเจากันเถิด      สหายผูอันขาพระองคใหศึกษาดีแลว 
        รบัคําแลว       ไดจูงมือพากันเขามายังสํานักของพระองค 
         ขาแตพระองคผูศากโยรส   แมขาพระองคทั้งสองจักบวช 
        ในสํานักของพระองค     จักขออาศัยคําสอนของพระองค 
         เปนผูไมมีอาสวะอยู   ทานโกลิตะเปนผูประเสริฐดวยฤทธิ์ 
        ขาพระองคถึงท่ีสุดแหงปญญา      เราท้ังสองจะรวมกันทาํ 
         พระศาสนาใหงาม  เรามีความดําริยังไมถึงท่ีสุด  จึงเท่ียว 
        ไปในลัทธิผิด  เพราะไดอาศัยทัศนะของทาน   ความดําร ิ
         ของเราจึงเต็ม    ตนไมต้ังอยูบนแผนดิน   มีดอกบานตาม 
        ฤดูกาลสงกลิ่นหอมตลบอบอวล     ยังสัตวทั้งปวงให 
        ยินดีฉนัใด     ขาแตพระมหาวีรศากโยรส    ผูมียศใหญ 
        ขาพระองคก็ฉันนั้น   ดํารงอยูในศาสนธรรมของพระองค 
        แลว    ยอมเบงบานในสมัย    พระองคแสวงหาดอกไม 
        คือวิมุตติ  เปนที่พนภพสงสาร  ยอมยังสัตวทั้งปวงใหยินดี 
        ดวยการใหไดดอกไม  คือวิมุตติ    ขาแตพระองคผูมีจักษ ุ
         เวนพระมหามุนีแลว  ตลอดพุทธเขต  ไมมีใครเสมอดวย  
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        ปญญาแหงขาพระพุทธเจา  ผูเปนบุตรของพระองค  ศษิย   
        และบรษิัทของพระองค  พระองคแนะนําดีแลว  ใหศึกษา 
           ดีแลว      ฝกแลวในอุบายเครื่องฝกจิตอันสูงสุด     ยอม 
         แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ  ทานเหลาน้ันเพงฌาน  ยินดี 
        ในฌาน  เปนนักปราชญมีจิตสงบ  ต้ังมั่น  เปนมุนี   ถึง 
        พรอมดวยความเปนมุนี  ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ 
         ทานเหลาน้ันมีความปรารถนานอย       มีปญญาเปนนัก- 
        ปราชญ   มีอาหารนอย  ไมโลเล   ยินดีทั้งลาภและความ 
         เส่ือมลาภ       ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ      ทาน 
        เหลาน้ันถืออยูปาเปนวัตร  ยินดีธุดงค   เพงฌาน     มีจีวร 
          เศราหมอง     ยินดียิ่งในวิเวก   เปนนักปราชญ     ยอม 
        แวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ      ทานเหลาน้ันเปนผูปฏิบัติ   
           ต้ังอยูในผล    เปนพระเสขะ    พรั่งพรอมดวยผล    หวัง 
        ผลประโยชนอันอุดม     ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ 
         ทั้งทานท่ีเปนพระโสดาบัน  ทั้งท่ีเปนสกทาคามี  พระ- 
         อนาคามี  และพระอรหันตปราศจากมลทิน  ยอมแวดลอม 
        พระองคอยูเมื่อ   สาวกของพระองคเปนอันมาก   ฉลาด 
        ในสติปฏฐาน   ยินดีในโพชฌงคภาวนา    ทุกทานยอม 
         แวดลอมพระองคทุกเมื่อ     ทานเหลาน้ันเปนผูฉลาด 
        ในอิทธบิาท      ยินดีในสมาธิภาวนา      หมั่นประกอบ 
         ในสัมมัปปธาน    ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ  ทาน  
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        เหลาน้ันมีวิชชา  ๓  มีอภิญญา  ๖  ถึงท่ีสุดแหงฤทธิ์   ถึง   
        ที่สุดแหงปญญา  ยอมแวดลอมพระองคอยูทุกเมื่อ ขาแต 
        พระมหาวีรเจา       บรรดาศิษยของพระองคเชนนี้แลหนอ 
        ศึกษาดแีลว  หาผูเสมอไดยาก   มีเดชรุงเรือง   แวดลอม 
        พระองคอยูทุกเมื่อ       พระองคอันศิษยเหลาน้ันผูสํารวม 
        แลว       มีตบะแวดลอมแลว       ไมครั้นครานดังราชสีห 
        ยอมงดงามดุจพระจันทร      ตนไมต้ังอยูบนแผนดินแลว 
        ยอมงาม     ถึงความไพบูลย     และยอมเผลด็ผลฉันใด 
        ขาแตพระองคผูศากยบุตร   ผูมียศใหญ  พระองคเปนเชน 
        กบัแผนดิน  ศิษยทั้งหลายก็ฉันนัน้    ต้ังอยูในศาสนาของ 
        พระองคแลว    ยอมไดอมฤตผล    แมน้ําสินธ ุ   แมน้ํา 
        สรัสสดี    แมน้ําจันทภาคา    แมน้ําคงคา    แมน้ํายมุนา 
         แมน้ําสรภู     และแมน้ํามห ี   เมื่อแมน้ําเหลาน้ันไหลมา 
        สาครยอมรับไวหมด    แมน้ําเหลาน้ียอมละชื่อเดิม  ยอม 
        ปรากฏเปนสาครน่ันเองฉันใด   วรรณะ  ๔  เหลาน้ีก็ฉันนั้น 
        บวชแลวในสํานักของพระองค      ยอมละชื่อเดิมท้ังหมด 
        ปรากฏวาเปนบุตรของพระพุทธเจา    เปรียบเหมือนดวง-  
        จันทรอนัปราศจากมลทิน      โคจรอยูในอากาศ      ยอม 
        รุงโรจนลวงมวลหมูดาวในโลกดวยรัศมีฉันใด      ขาแต- 
        พระมหาวีรเจา  พระองคก็ฉันนั้น  อันศิษยทั้งหลายแวด- 
         ลอมแลว  ยอมรุงเรืองกาวลวงเทวดา  และมนุษย  ตลอด 
        พุทธเขตทุกเมื่อ.  
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                     คลื่นต้ังขึ้นในนํ้าอันลึก         ยอมไมลวงเลยฝงไปได 
        คลื่นเหลาน้ันกระทบท่ัวฝง       ยอมเปนระลอกเล็กนอย. 
         เรี่ยรายหายไปฉันใด  ชนในโลกเปนอันมากผูเปนเดียรถีย 
        ก็ฉันนัน้    มีทิฏฐิตาง  ๆ กัน  ตองการจะขามธรรมของ 
        พระองค  แตก็ไมลวงเลยพระองคผูเปนมุนีไปได   ขาแต 
        พระองคผูมีพระจักษุ   ก็ถาชนเหลาน้ันมาถึงพระองคดวย 
        ความประสงคจะคัดคาน  เขามายังสํานักของพระองคแลว 
        ยอมกลายเปนจุรณไป    เปรียบเหมือนดอกโกมุท    บัวขม 
         และบัวเผ่ือนเปนอันมาก   เกิดในน้ํา   ยอมเอบิอาบ  (ฉาบ) 
        อยูดวยน้ําและเปอกตมฉันใด     สัตวเปนอันมากก็ฉันนั้น 
        เกิดแลวในโลก  ยอมงอกงาม  ไมอิ่มดวยราคะและโทสะ 
        เหมือนดอกโกมุทในเปอกตมฉะนั้น  ดอกบัวหลวงเกิดใน 
        น้ํา  ยอมไพโรจนในทามกลางน้ํา   มันมีเกสรบริสุทธิ ์
        ไมติดอยูดวยนํ้าฉันใด    ขาแตพระมหาวีรเจา    พระองค 
           ก็ฉันนั้น  เปนมหามุนีเกิดแลวในโลก  ไมติดอยูดวยโลก  
         ดังดอกปทุมไมติดดวยนํ้าฉะน้ัน     เปรียบเหมือนดอกไม 
         อันเกิดในน้ําเปนอันมาก      ยอมบานในเดือนกัตติกมาส 
          ไมพนเดือนนั้นไป  สมัยน้ันเปนสมัยดอกไมน้ําบานฉันใด 
         ขาแตพระองคผูศากยบุตร     พระองคก็ฉันนั้น    เปนผูบาน 
         แลวดวยวิมุตติของพระองค       สัตวทั้งหลายไมลวงเลย 
         ศาสนาของพระองค   ดังดอกบวัเกิดในน้ํายอมบานไมพน  
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        เดือนกตัติกมาสฉะนั้น  เปรียบเหมือนพญาไมรังดอกบาน   
        สะพรั่ง     กลิ่นหอมตลบไป     อนัไมรังอื่นแวดลอมแลว 
        ยอมงามย่ิงฉันใด   ขาแตพระมหาวีรเจา  พระองคก็ฉันนั้น 
        บานแลวดวยพระพุทธญาณ     อนัภิกษุสงฆแวดลอมแลว 
        ยอมงามเหมือนพญาไมรังฉะน้ัน   เปรียบเหมอืนภูเขาหิน 
        หมิวา    เปนโอสถของปวงสัตว    เปนที่อยูของพวกนาค 
         อสูร    และเทวดาท้ังหลายฉันใด    ขาแตพระมหาวีรเจา 
        พระองคก็ฉันนั้น      เปนดังโอสถของมวลสัตว     ขาแต 
         พระมหาวีรเจา   บคุคลผูบรรลุเตวิชชา   บรรลุอภิญญา  ๖ 
        ถึงท่ีสุดแหงฤทธิ์    ผูที่พระองคทรงพระกรณุาพร่ําสอนแลว         
        ยอมยินดีดวยความยินดีในธรรม   ยอมอยูในศาสนาของ 
        พระองค  เปรียบเหมือนราชสีหผูพระยาเนื้อ  ออกจากถํ้า 
           ที่อยูแลวเหลียวดูทิศท้ัง  ๔      แลวบันลือสีหนาท  ๓  ครัง้ 
        เมื่อราชสีหคําราม   เนื้อท้ังปวงยอมสะดุง  แทจริง  ราชสหี 
         ผูมีชาตินี้  ยอมยังสัตวเลี้ยงใหสะดุงทุกเมื่อฉันใด   ขาแต 
        พระมหาวีรเจา  เมื่อพระองคทรงบันลืออยู   พสุธาน้ียอม 
        หว่ันไหว   สัตวผูควรจะตรัสรูยอมต่ืน   หมูมารยอมสะดุง 
        ฉันนั้น    ขาแตพระมหามุน ี    เมื่อพระองคทรงบันลืออยู 
        ปวงเดียรถียยอมสะดุง   ดังฝูงกาเหย่ียวและเนื้อ    วิ่ง 
        กระเจิงเพราะราชสีหฉะนั้น   ผูเปนเจาคณะท้ังปวง   ชน 
         ทั้งหลายเรียกวาเปนศาสดาในโลก    ทานเหลาน้ัน   ยอม  
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         แสดงธรรมอันสบื  ๆ  กันมาแกบริษัท  ขาแตพระมหาวีรเจา     
        สวนพระองคไมทรงแสดงธรรมแกมวลสัตวอยางน้ัน  ตรสัรู 
         สัจจะท้ังหลายและโพธิปกขิยธรรมดวยพระองคเองแลว 
        ทรงทราบอัธยาศัย   กิเลส  อินทรีย   พละและมิใชพละ  
         ทรงทราบภัพบุคคลและอภัพบุคคลแลว       จึงทรงบันลือ 
        เหมือนมหาเมฆ     บริษัทพึงน่ังอยูเต็มตลอดที่สุดจักรวาล 
          มีทิฏฐติาง ๆ  กัน     คิดตาง ๆ  กัน    เพ่ือจะทรงตัดความ 
        สงสัยของบริษัทเหลาน้ัน   พระองคผูเปนมุนี   ทรงทราบ 
        จิตของบริษัทท้ังปวง  ทรงฉลาดในขออุปมาตรัสแกปญหา 
        ขอเดียวเทาน้ัน    กท็รงตัดความสงสัยของสัตวทั้งปวงได 
        แผนดินพึงเต็มดวยตนไม    หญา   (และมนุษย)   ทั้งหลาย 
        มนุษยทั้งหมดน้ัน     ประนมมืออัญชลีสรรเสริญพระองค 
         ผูนายกของโลก   หรือวาเขาเหลาน้ันสรรเสรญิอยูตลอดกัป 
        พึงสรรเสริญดวยคุณตางๆ    ก็ไมสรรเสริญคุณใหสิ้นสุด 
        ประมาณได     พระตถาคตเจามีพระคุณหาประมาณมิได 
        ดวยวาพระมหาชินเจา        อันใคร  ๆ สรรเสริญแลวดวย 
        กําลังของตนเหมือนอยางน้ัน    ชนท้ังหลายสรรเสริญจน 
        ที่สุดกัป  ก็พึงสรรเสริญอยางน้ี ๆ. 
                          ถาแหละวาใคร  ๆ  เปนเทวดาหรือมนุษย    ผูศกึษาดี 
        แลว    พึงสรรเสริญใหสุดประมาณ   ผูนั้นก็พึงไดความ 
        ลําบากเทาน้ัน       ขาแตพระองคผูศากยบุตร   มียศมาก  
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            ขาพระองคต้ังอยูในศาสนาของพระองค       ถึงท่ีสุดแหง     
        ปญญาแลว   เปนผูหาอาสวะมิไดอยู   ขาพระองคจะย่ํายี 
          พวกเดียรถีย     ยงัศาสนาของพระชินเจาใหเปนไป   วนันี้  
        เปนธรรมเสนาบดี        ในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจา 
          ศากยบุตร        กรรมที่ขาพระองคทําแลวหาประมาณมไิด 
        แสดงผลแกขาพระองค  ณ  ที่นี้  ขาพระองคเผากิเลสไดแลว 
          ดังกําลังลูกศรพนดีแลว  มนุษยคนใดหน่ึง  เทิน   (ทูน) 
        ของหนกัไวบนศีรษะเสมอ      ตองลําบากดวยภาระฉันใด 
          อันภาระเราตองแบกอยูก็ฉันนัน้   เราถูกไฟ  ๓  กองเผาอยู 
        เปนทุกขดวยการแบกภาระในภพ       ทองเที่ยวไปในภพ 
         ทั้งหลาย  เหมือนถอนขุนเขาสิเนรุฉะนั้น.   ก็  (บัดนี้ )  เรา 
        ปลงภาระลงแลว   กาํจัดภพท้ังหลายไดแลว   กิจท่ีควรทํา 
         ทุกอยางในศาสนาของพระผูมีพระภาคเจาศากยบุตร  เรา 
        ทําเสร็จแลว  ในกําหนดพุทธเขต  เวนพระผูมพีระภาคเจา 
         ศากยบตุร  เราเปนผูเลิศดวยปญญา   ไมมีใครเหมือนเรา 
        (ดวยปญญา)    เราเปนผูฉลาดดีในสมาธิ     ถึงท่ีสุดแหง 
          ฤทธิ์    วันนี้เราปรารถนาจะนิรมิตคนสักพันคนก็ได   พระ- 
        มหามุนทีรงเปนผูชํานาญในอนุบุพวิหารธรรม       ตรัสคํา 
          สั่งสอนแกเรา    นิโรธเปนที่นอนของเรา    เรามีทิพยจักษุ 
        อันหมดจด    เราเปนผูฉลาดในสมาธิ    หมัน่ประกอบใน 
        สมัมัปปธาน   ยินดีในการเจริญโพชฌงค   อนักิจทุกอยาง  
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          ที่พระสาวกพึงทํา    เราทําเสร็จแลวแล   เวนพระโลกนาถ   
        แลว   ไมมีใครเสมอดวยเรา    เราเปนผูฉลาดในสมาบัติ 
          ไดฌานและวิโมกขเร็วพลัน    ยนิดีในการเจริญโพชฌงค 
        ถึงท่ีสุดแหงสาวกคุณ   เราท้ังหลายมีความเคารพในอุดม 
         บุรษุ   ดวยการถูกตองสาวกคุณ   ดวยปญญาเครื่องตรัสรู 
        จิตของเราสงเคราะหเพ่ือนพรหมจรรยดวยศรัทธาทุกเมื่อ 
          เรามมีานะและความเขลา (กระดาง) วางเสียแลว      ดุจงู 
        ถูกถอนเขี้ยวแลว  ดังโคอุสภราชถูกตัดเขาเสียแลว    เขา 
         ไปหาหมูคณะดวยคารวะหนัก    ถาปญญาของเราพึงมีรูป 
        ก็พึงเสมอดวยพระเจาแผนดินทั้งหลาย      นีเ้ปนผลแหง 
         การชมเชยพระญาณ  ของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา 
        อโนมทสัสี     เรายอมยังธรรมจักรอันพระผูมพีระภาคเจา 
         ศากยบตุรผูคงท่ี  ใหเปนไปแลว  ใหเปนไปตามโดยชอบ 
        นี้เปนผลแหงการชมเชยพระญาณ        บุคคลผูมคีวาม 
         ปรารถนาลามก  ผูเกียจคราน   ผูละความเพียร   ผูมีสุตะ 
        นอย   และผูไมมีอาจาระอยาไดสมาคมกับเราในท่ีไหน ๆ 
        สักครั้งเลย   สวนบุคคลผูมีสุตะมาก   ผูมีเมธา   ผูต้ังมั่น 
        อยูดวยดีในศีลท้ังหลาย   และผูประกอบดวยสมถะทางใจ  
         ขอจงต้ังอยูบนกระหมอมของเรา     เหตุนั้นเราจึงขอกลาว 
        กะทานท้ังหลาย  ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย  ผูมา 
         ประชมุกันในสมาคมนี้   ทานท้ังหลายจงมีความปรารถนา  
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            นอย  สันโดษ    ใหทานทุกเมื่อ    เราเปนผูปราศจากธุลี   
         ปราศจากมลทิน   เพราะเห็นทานอัสสชิกอน   ทานพระ- 
         สาวกนามวาพระอัสสชินั้น    เปนอาจารยของเรา     เปน 
         นักปราชญ    เราเปนสาวกของทานวันนี้    เราเปนธรรม- 
         เสนาบดี      ถึงท่ีสุดในที่ทุกแหง      เปนผูไมมีอาสวะอยู 
         ทานพระสาวกนามวาอัสสชิ   เปนอาจารยของเรายอมอยู 
         ในทิศใด  เรายอมทําทานไวเหนือศีรษะในทศิน้ัน   (นอน 
         หันศีรษะไปทางทิศน้ัน)      พระโคดมศากยบุตรพุทธเจา 
         ทรงระลึกถึงกรรมของเราแลว   ประทับน่ังใน  (ทามกลาง) 
         ภิกษุสงฆ   ทรงต้ังเราไวในตําแหนงอันเลิศ   เราเผากิเลส 
         ทั้งหลายไดแลว . . .ฯลฯ . . .  พระพุทธศาสนาเราไดทํา 
         เสร็จแลวแล. 
         ก็ในกาลตอมา     พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยเจา 
ในพระเชตวันมหาวิหาร   เมื่อจะทรงต้ังเอตทัคคะดวยคุณวิเศษน้ัน  ๆ  แก 
พระสาวกของพระองค     จึงทรงต้ังเอคทัคคะใหพระเถระ     โดยความมี 
ปญญามากวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย      สารีบุตรเปนผูเลิศกวาภิกษุสาวก 
ทั้งหลายผูมีปญญามากของเรา. 
         พระสารีบุตรนั้น     บรรลถุึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณอยางนั้นแลว 
ดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี        บําเพ็ญประโยชนแกปวงสัตว 
วันหน่ึง  เมื่อจะพยากรณความเปนพระอรหัต   โดยมุงจะแสดงความประ- 
พฤติของตน  แกเพ่ือนสพรหมจารีทั้งหลาย  จึงกลาวคาถาเหลานี้วา  
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                     ผูใดสมบรูณดวยศีล   สงบระงับ   มีสติ   มีความดําริ 
        ชอบ  ไมประมาท    ยินดีแตเฉพาะกัมมัฏฐานภาวนาอัน 
        เปนธรรมภายใน   มีใจมั่นคงอยางย่ิง   อยูผูเดียว  ยินดี  
        ดวยปจจัยตามมีตามได   นกัปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้นวา 
        ภิกษุ. 
               ภิกษุเมื่อบริโภคอาหาร    จะเปนของสดหรือของแหง 
            ก็ตาม  ไมควรติดใจจนเกินไป  ควรเปนผูมีทองพรอง  ม ี
        อาหารพอประมาณ    มีสติอยู    การบริโภคอาหารยังอีก 
        ๔-๕  คําจะอ่ิม    ควรงดเสีย  แลวด่ืมน้ํา  เปนการสมควร 
        เพ่ืออยูสบายของภกิษุผูมีใจเด็ดเด่ียว. 
                     อนึ่ง  การนุงหมจีวรอันเปนกัปปยะ        นับวาเปน 
        ประโยชน       จัดวาพอเปนการอยูสบายของภิกษุผูมีใจ 
        เด็ดเด่ียว    การน่ังขดัสมาธิ    นบัวาพอเปนการอยูสบาย 
        ของภิกษุผูมีใจเด็ดเด่ียว. 
                    ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นความสุข  โดยความเปนทุกข 
        พิจารณาเห็นความทุกข    โดยความเปนลูกศรปกอยูที่ราง 
        ความถือมั่นวา  เปนตัวเปนตนในอทุกขมสขุเวทนา  ไมได 
        มีแกภิกษุนั้น   ภิกษนุั้นจะพึงติดอยูในโลกอยางใด   ดวย 
         กิเลสอะไร   ภิกษุผูมีความปรารถนาลามกเกียจคราน   มี  
        ความเพียรเลวทราม  ไดสดับนอย   ไมเอื้อเฟอ   อยาได 
        มาในสํานักของเรา   แมในกาลไหน ๆ เลย  จะมีประโยชน  
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        อะไรดวยการใหโอวาทบุคคลเชนนั้น    ในหมูสัตวโลกนี้.     
                อนึ่ง ขอใหภิกษุผูเปนพหูสูต  เปนนักปราชญ    ต้ังมั่น 
         อยูในศีล   ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย   จงมา         
        ประดิษฐานอยูบนศีรษะของเราเถิด. 
                ภกิษุใดประกอบดวยธรรมเครื่องเนิ่นชา       ยินดีใน 
         ธรรมเครื่องเนิ่นชา   ภิกษุนั้นยอมพลาดนิพพาน  อันเปน 
        ธรรมเกษมอากโยคะอยางยอดเยี่ยม       สวนภิกษุใดละ 
           ธรรมเครื่องเนิ่นชาไดแลว     ยนิดีในอริยมรรค    อันเปน 
        ทางไมมีธรรมเครื่องเน่ินชา   ภกิษุนั้นยอมบรรลุนิพพาน 
        อันเปนธรรมเกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม. 
                พระอรหันตทัง้หลายอยูในสถานท่ีใด    เปนบานหรอื 
         ปาก็ตาม     ที่ดอนหรือท่ีลุมก็ตาม     สถานท่ีนั้นเปนภูมิ- 
        สถานท่ีนารื่นรมย  คนผูแสวงหากาม  ยอมไมยินดีในปา 
         อันนารื่นรมยเชนใด   ทานผูปราศจากความกําหนัด   จัก 
        ยินดีในปาอันนารื่นรมยเชนนั้น     เพราะทานเหลาน้ันไม 
          เปนผูแสวงหากาม. 
                บคุคลควรเห็นทานผูมีปญญา    ชี้โทษมีปกติกลาวขมขี ่
        เหมือนผูบอกขุมทรพัยให   ควรคบบัณฑิตเชนนั้น   เพราะ 
        วาเมื่อคบกับบัณฑิตเชนนั้น  ยอมมีแตความดี   ไมมีความ 
        ชั่วเลย    นักปราชญก็ควรโอวาทส่ังสอน    ควรหามผูอื่น 
        จากธรรมที่มใิชของสัตบุรุษ   แตบุคคลเห็นปานนั้น  ยอม  
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        เปนที่รกัใครของสัตบุรุษเทาน้ัน        ไมเปนทีร่ักใครของ 
        อสัตบุรษุ. 
                          พระผูมพีระภาคเจาไดตรัสรูแลว   มีพระจักษ ุ   ทรง 
         แสดงธรรมแกผูอื่นอยู  เมือ่พระองคกําลังทรงแสดงธรรม 
        อยู  เราผูมุงประโยชนต้ังใจฟง  การต้ังใจฟงของเรานั้นไม 
         ไรประโยชน  เราเปนผูหมดอาสวะ   เปนผูหลุดพนพิเศษ 
        เราไมไดต้ังความปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ    ทิพย- 
         จักษุญาณ  เจโตปริยญาณ   อิทธิวิธี   จุตูปปาตญาณ   ทิพ- 
        โสตญาณ    อันเปนธาตุบริสุทธิ์   มาแตปางกอนเลย   แต 
         คุณธรรมของสาวกทั้งหมด  ไดมีขึ้นแกเรา  พรอมกับการ 
        บรรลุมรรคผล  เหมอืนคุณธรรม  คือพระสัพพัญุตญาณ 
         ไดมีแกพระพุทธเจาฉะน้ัน   มียักษตนหน่ึงมากลาววา   ม ี
        ภิกษุหัวโลนรูปหนึ่งช่ืออุปติสสะ  เปนพระเถระผูอุดมดวย 
        ปญญา   หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม   สาวก 
        ของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตก 
         ในขณะถูกยักษตีศีรษะ    ก็ยังประกอบดวยธรรมคือความ 
        นิ่งอยางประเสริฐ    ภูเขาหินลวนต้ังมั่นไมหว่ันไหวฉันใด 
         ภิกษุยอมไมหว่ันไหวเหมือนภูเขา   เพราะส้ินโมหะก็ฉัน- 
        นั้น    ความช่ัวชาเพียงเทาปลายขนทราย     ยอมปรากฏ 
         เหมือนเทากอนเมฆท่ีลอยอยูบนทองฟา     แกภิกษุผูไมม ี 
        กิเลสเครื่องย่ัวยวน   แสวงหาความสะอาดเปนนิตย   เรา  
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        ไมยินดีตอความตายและชีวิต   เราเปนผูมีสติสัมปชัญญะ    
        จักละท้ิงรางกายน้ีไป     ไมยินดีตอความตายและชีวิต   รอ 
         คอยเวลาตายอยู        เหมือนลกูจางรอใหหมดเวลาทํางาน 
        ฉะนั้น. 
                     ความตายน้ีมีแนนอนใน  ๒  คราว     คือในเวลาแก 
         หรือในเวลาหนุม    ที่จะไมตายเลยยอมไมม ี เพราะฉะน้ัน 
        ทานท้ังหลายจงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด   ขอจงอยาได 
         ปฏิบัติผิด   อยาพินาศเสียเลย   ขณะอยาไดลวงเลยทาน 
        ทั้งหลายไปเสียเลย   เมืองท่ีต้ังอยูชายแดน   เขาคุมครอง 
        ปองกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด   ทานท้ังหลายก็จง 
         คุมครองตนฉันนั้นเถิด     ขณะอยาไดลวงเลยทานท้ังหลาย 
        ไปเสีย    เพราะผูมขีณะอันลวงเลยไปเสียแลว   ตองพากัน 
         ไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก   ภิกษุผูสงบระงับ  งดเวน 
        โทษเครือ่งเศราหมองใจไดอยางเด็ดขาด    มปีกติพูดดวย 
         ปญญา  ไมฟุงซาน   ยอมกําจัดบาปธรรมได   เหมือนลม 
        พัดใบไมรวงหลนไปฉะน้ัน. 
                      ภิกษุผูสงบระงับ   งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมองใจ 
        ไดอยางเด็ดขาด   มปีกติพูดดวยปญญา   ไมฟุงซาน   ได 
         ลอยบาปธรรมเสียได      เหมอืนลมพัดใบไมรวงหลนไป 
        ฉะนั้น    ภิกษุผูสงบระงับ   ละเวนกองกิเลสและกองทุกข 
         ที่เปนเหตุทําใหเกิดความคับแคน     มีใจผองใสไมขุนมัว 
        มีศีลงาม  เปนนักปราชญ   พึงทําท่ีสุดทุกขได.  
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                        บุคคลไมควรคุนเคยในบุคคลบางพวก  จะเปนคฤหัสถ 
        หรือบรรพชิตก็ตาม    หรือเบื้องตนเขาจะเปนคนดี    ตอน 
        ปลายเปนคนไมดีก็ตาม. 
                นวิรณ  ๕  คือกามฉันทะ  ๑   พยาบาท ๑   ถีนมิทธะ  ๑ 
         อุทธัจจะ  ๑    วิจิกจิฉา  ๑   เปนธรรมเครื่องเศราหมองจติ 
        สมาธิจิตของภิกษุผูมีปกติ   ชอบอยูดวยความไมประมาท 
        ไมหว่ันไหวดวยเหตุ  ๒  ประการ      คือดวยมสีักการะ   ๑ 
        ดวยไมมีสักการะ  ๑      นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรม 
         อยูเปนปกติ   พากเพียรเปนเนืองนิตย   พิจารณาเห็นดวย 
        ปญญาสุขุม   สิ้นความยึดถือและความยินดีวาเปนสัตบุรุษ. 
                       มหาสมุทร  ๑    แผนดิน   ๑   ภูเขา  ๑   และแมลม  ๑ 
        ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยางประเสริฐของ 
         พระศาสดาเลย       พระเถระผูยังพระธรรมจักรอันพระ- 
        ศาสดาใหเปนไปแลว    ใหเปนไปตาม    ผูมีปญญามาก 
         มีจิตมัน่คง    เปนผูเสมอดวยเผนดินและไฟ  ยอมไมยินดี 
        ยินราย. 
                         ภิกษุผูบรรลุปญญาบารมีธรรมแลว     มีปญญาเครื่อง 
           ตรัสรูมาก     เปนนักปราชญผูใหญ   ไมใชเปนคนเขลา 
        ทั้งไมเหมือนคนเขลา    เปนผูดับความทุกขรอนไดทุกเมื่อ 
         ทองเท่ียวไปอยู       เรามีความคุนเคยกับพระศาสดามาก 
        เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว    ปลงภาระหนกั  
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             ลงไดแลว    ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว     ทาน 
         ทั้งหลาย   จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด   นี้เปน 
         อนุสาสนีของเรา    เราพนจากกิเลสท้ังปวงแลว    จักปร-ิ 
         นิพพาน   ดังน้ี. 
         จริงอยู   คาถาบางคาถาเหลาน้ี   พระเถระไดกลาวไวแลว,  บางคาถา 
พระผูมีพระภาคเจาทรงปรารภพระเถระแลวตรัสภาษิตไว      คาถาหลังสุด 
ไดเปนคาถาของพระเถระเทานั้น    เพราะพระเถระไดกลาวไว   ดวยมุงจะ 
ประกาศความประพฤติของตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ยถาจารี    ความวา  เปนผูสํารวมแลว 
ดวยการสํารวมทางกายเปนตน   ประพฤติเปนปกติอยู,  หรือชื่อวา  ยถาจาร  
เพราะประพฤติปฏิบัติตามศีล  คือสมบูรณดวยศีล. 
         บทวา  ยถาสโต  ไดแก เปนผูสงบระงับ,  อธิบายวา  จริงอยู   ทาน 
แสดงไว   เพราะลบเสียงท่ีเกิดทางจมูกเสีย   เพื่อสะดวกแกรูปคาถา  ไดแก 
เปนราวกะผูสงบระงับ  คือไมมีความพิเศษไปจากพระอริยเจาทั้งหลายเลย. 
         บทวา  สตีมา  ไดแก ประกอบพรอมดวยสติอยางยิ่ง. 
         บทวา  ยตสงฺกปฺปชฺฌายี    ไดแก   เปนผูละมิจฉาสังกัปปะไดโดย 
ประการทั้งปวงแลว     เปนผูมีความดําริอันสํารวมระวังแลว     ดวยอํานาจ 
แหงเนกขัมมสังกัปปะเปนตน    คือเปนผูมีปกติเพงดวยอารัมมณูปนิชฌาน 
และลักขณูปนิชฌาน. 
         บทวา  อปฺปมตฺโต  ไดแก เปนผูมีความดําริอันบังคับใหเปนไปใน 
ความพระพฤติตามปกตินั้นนั่นแล      และเปนผูเวนขาดจากความประมาท 
ดวยการเพง  คือมีสติสัมปชัญญะต้ังม่ันดวยดีในท่ีทั้งปวง.  
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         บทวา  อชฺฌตฺตรโต   ไดแก  ยินดเีฉพาะแตกัมมัฏฐานภาวนา  อัน 
เปนธรรมภายใน. 
         บทวา  สมาหิตตฺโต  ไดแก  ดวยภาวนานั้นนั่นแหละ  จึงมีจิตเปน 
หน่ึง. 
         บทวา  เอโก    ไดแก ไมมีสหาย  ละการคลุกคลีดวยหมูคณะ   และ 
ละการคลุกคลีดวยกิเลสแลว   เพ่ิมพูนกายวิเวกและจิตตวิเวก. 
         บทวา  สนฺตุสิโต  ไดแก  เปนผูสันโดษยินดีโดยชอบทีเดียว  ดวย 
ความสันโดษดวยปจจัย   และดวยสันโดษยินดีในภาวนา.   จรงิอยู   ปติ- 
ปราโมทยอันโอฬาร   ยอมเกิดข้ึนเพราะการนํามาซึ่งคุณวิเศษช้ันสูง ๆ ข้ึน 
ไปไดดวยภาวนา,     แตเพราะบรรลุถงึท่ีสุด    จึงไมมีคําท่ีจะตองกลาวถึง 
เลย. 
         บทวา  ตมาหุ   ภิกขฺ ุ  ความวา  นักปราชญทั้งหลายเรียกบุคคลน้ัน 
คือผูเห็นปานน้ันวาภิกษุ    เพราะเปนผูเห็นภัย      และเปนผูกําจัดกิเลสได 
เด็ดขาด  เหตุเปนผูบริบูรณดวยไตรสิกขา. 
         บัดนี้   เมื่อจะแสดงความสันโดษดวยปจจัย       ในความสันโดษ  ๒ 
ประการ    ตามท่ีกลาวไวแลวกอน   จึงกลาวคําเปนตนวา  อลฺล   สุกฺข    วา 
ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อลฺล  ไดแก  เปยก  คือละเอียด  ดวย 
การบริโภคเนยใสเปนตน. 
         บทวา  สุกฺข   ไดแก  หยาบเพราะไมมีสิ่งของอันละเอียด.   วา  ศัพท 
มีอรรถอันไมแนนอน  คืออาหารจะเปนของสด  หรือของแหงก็ตาม.  
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         บทวา  พาฬฺห  ไดแก  จนเกินไป.    บทวา สุหโิต   ความวา  ไม 
ควรใหเขาเลี้ยงดู.    เพ่ือจะหลีกเลี่ยงคําถามวา   จะพึงเปนอยูอยางไร   ทาน 
จึงกลาววา   ควรเปนผูมีทองพรอง   มีอาหารพอประมาณ  ดงัน้ีเปนตน 
ความวา   ภิกษุบริโภคโภชนะอันประณีต    หรือเศราหมองก็ตาม    ไมได 
บริโภคตามตองการแลว     จะเปนผูมีทองพรอง    มีทองเบา,    ตอแตนั้น 
นั่นแหละ  พึงเปนผูมีอาหารพอประมาณ  คือรูจักประมาณในโภชนะ  นํา 
เอาอาหารอันประกอบดวยองค  ๘  มา   เปนผูมีสติ   ดวยการรูจักประมาณ 
ในโภชนะนัน้  และดวยมีสติเปนเครื่องพิจารณาในโภชนะน้ันอยู. 
         ก็เพ่ือจะแสดงอาการท่ีชื่อวาเปนผูมีทองพรอง  มีอาหารพอประมาณ 
วาเปนอยางไร  ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  จตฺตาโร  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อภตฺุวา   ความวา พึงเวนโอกาสแหง 
อาหารท่ีจะอ่ิม  ไมบรโิภคเหลือไวอีก ๔- ๕ คํา  แลวด่ืมน้ําเสีย.   ก็ภิกษุนี้  
ชื่อวา เปนผูมีความประพฤติเบาใจในอาหาร.   อธิบายวา   เปนการสมควร 
คือความตองการเพ่ืออยูสําราญของภิกษุ    ผูมีจิตอันสงมุงตรงพระนิพพาน 
คือเพ่ือความอยูสุขสบาย  เพราะประกอบดวยการบรรลฌุานเปนตน.  ดวย 
บทนี้   ทานเมื่อจะกลาวถึงบิณฑบาต  วาเปนเครื่องบริหารทอง  จึงแสดง 
ถึงความสันโดษดวยปจจัยตามมีตามได    ในบิณฑบาตไว.    อีกอยางหนึ่ง 
ปาฐะวา  ภุตฺวาน  ก็ม,ี   ปาฐะนั้น   พึงเปนปาฐะท่ีทานกลาวไวแลว   ดวย 
อํานาจแหงบุคคลท่ีมีความสามารถ     คือมีปกติมั่นคงอยางยิ่ง    เพ่ือจะยัง 
สรีระใหเปนไปดวยอาหารแมเพียง  ๔-๕  คําก็ได.    ปาฐะนั้น   ยอมเทียบ 
เคียงกันไดกับคาถาที่เหนือข้ึนไปน่ันแล        เพราะเรื่องจีวรและเสนาสนะ 
สวนท่ีเล็กนอย  ทานจักกลาวตอไป.  
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         บทวา  กปฺปย    ความวา  ซึ่งผาที่ทําดวยเปลือกไมเปนตน      อัน 
อนุโลมกับสิง่ท่ีเปนกัปปยะอยางใดอยางหน่ึง. 
         บทวา ตฺเจ  ฉาเทติ  ความวา นุงหมจีวรอันเปนกัปปยะ  คือท่ีที่ 
จะพึงนุงหมใหเสมอ.   อน่ึง คือท่ีที่มีอยู  ในชาติที่พระศาสดาทรงอนุญาต  
ไว  คืออันประกอบดวยประมาณ    อันพระศาสดาทรงอนุญาตไว      โดย 
กําหนดเบ้ืองตํ่า. 
         บทวา อิทมตฺถิก   ไดแก  เพ่ือประโยชนนี้   คือเพ่ือประโยชนตามท่ี 
พระศาสดาตรัสไวแลว,   อธิบายวา   เพียงเพ่ือปองกันความหนาวเปนตน 
และเพ่ือปกปดอวัยวะอันเปนเหตุยังความละอายใหกําเริบ.        ดวยคําน้ัน 
ทานกลาวถึงจีวรเปนเครื่องบริหารกาย    และความสันโดษดวยปจจัยตามมี 
ตามได  ในจีวรนั้น. 
         บทวา ปลฺลงฺเกน  นสิินฺนสฺส  ความวา  นั่งดวยการน่ังวงขาโดยรอบ 
ทานเรียกวา  คูบัลลังก  คือน่ังคูบัลลังกสามแหง.  
         บทวา   ชณฺณุเก  นาภิวสฺสติ    ความวา เมื่อภิกษุนั่งท่ีกุฏิอยางนั้น 
พอฝนตก    น้ําฝนไมเปยกเขาทั้งสองขาง,     เสนาสนะแมมีประมาณเทาน้ี 
จัดเปนเสนาสนะทายสุด,     จริงอยู    กุลบุตรผูตองการประโยชน   นั่งใน 
เสนาสนะน้ันแลว   ก็สามารถจะทําประโยชนของตนใหสําเร็จได.  ดวยเหตุ 
นั้น     ทานจึงกลาววา    นับวาพอเปนการอยูสบายของภิกษ ุ ผูมีใจเด็ด 
เด่ียว  ดังน้ีเปนตน. 
         พระเถระ   ครั้นประกาศถึงโอวาทเครื่องขัดเขลาอยางอุกฤษฏยิ่งนัก 
แกภิกษุทั้งหลายผูมีความมักมาก   ไมสันโดษ   ดวยคาถาทั้ง  ๔  คาถาเหลาน้ี  
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อยางนั้นแลว  บัดนี ้ เมื่อจะแสดงถึงความสันโดษในการยินดีภาวนา  โดย 
มุงถึงเวทนา  จึงกลาวคําเปนตนวา  โย   สุข   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา สุข   ไดแก สุขเวทนา.  บทวา   ทุกขฺโต  
ไดแก  โดยความเปนวิปริณามทุกข. 
         บทวา  อทฺทา   ไดแก  ไดเห็นแลว,   อธิบายวา   ผูที่ไดเห็นแลวตาม 
ความเปนจริง  ดวยมรรคปญญา  อันประกอบดวยวิปสสนาปญญา.  จริงอยู 
สุขเวทนา   แมจะใหความสบายใจในเวลาบริโภค   แตก็เปนทุกขอยูนั่นเอง 
ในเวลาท่ีแปรปรวน   เหมือนโภชนะที่เจือปนดวยยาพิษฉะนั้น.  ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงแสดงถึงการพิจารณาในขอนั้นวา  เปนทุกข. 
         บทวา  ทุกฺขมทฺทกฺข ิ  สลฺลโต     ความวา   ผูที่พิจารณาเห็นทุกข- 
เวทนาวา  เปนลูกศร.   จรงิอยู  ทุกขเวทนา  จะเกิดข้ึนก็ตาม   จะถึงความ 
ต้ังอยูก็ตาม       จะแตกสลายไปก็ตาม      ชื่อวายอมเบียดเบียนเสมอทีเดียว 
เปรียบเหมือนลูกศรปกอยูที่รางกาย   ติดอยูก็ตาม ถูกถอนออกก็ตาม ก็ยอม 
เกิดเปนการเบียดเบียนอยูนั่นเอง.    ดวยคําน้ัน   ทานจึงยกถึงการพิจารณา 
เห็นในสรีระนั้นวา  เปนทุกข  ข้ึนกลาวไว,   ดวยเหตุนั้น จึงยึดถือวาเปนตัว 
เปนตน     ในเวทนาทั้งสอง    เพราะคําวา   ความทุกขเปนอนัตตา   ดังน้ี  
เปนตน. 
         บทวา   อุภยนฺตเรน    ความวา   ในระหวางเวทนาทั้งสอง  คือใน 
อทุกขมสุขเวทนา  อันมีในทามกลางแหงสุขเวทนาและทุกขเวทนา. 
         บทวา    นาโหสิ   ความวา   ไดมีความยึดมั่นวาเปนตัวเปนคน    ใน 
การตรัสรูตามความเปนจริง.  
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         บทวา   เกน  โลกสมฺ ิ  กึ   สิยา   ความวา  ภิกษุกําหนดรูอุปาทาน-   
ขันธทั้ง  ๕    โดยมุงถึงเวทนาอยางนั้นแลว     ถอนข้ึนเด็ดขาดซึ่งขายคือ 
กิเลสทั้งส้ิน   ที่เนื่องดวยอุปาทานขันธนั้นไดดํารงอยู   จะพึงติดอยูในโลก 
ดวยกิเลสชื่อไรเลา,  อีกอยางหนึ่ง  อนาคตท่ีจะเกิดในเทวดาเปนตน   จะพึง 
มีอยางไรเลา,   อธิบายวา  โดยที่แท  ผูมีเครื่องผูกพันอันตัดเสียแลว   พึง 
เปนผูไมติดในบัญญัติทีเดียว. 
         บัดนี้   พระเถระเม่ือจะติเตียนบุคคลผูปฏิบัติผิด และสรรเสริญบุคคล 
ผูปฏิบัติชอบ  จึงกลาวคาถา  ๔  คาถามีคําวา  มา  เม  ดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มา  เม  กทาจิ  ปาปจฺโฉ  ความวา  ผูที่ 
ชื่อวามีความปรารถนาลามก     เพราะปรารถนาจะยกยองคุณความดีที่ไมมี 
ในตน, ชื่อวาผูเกียจคราน  เพราะไมมีความอุตสาหะในสมณธรรม,  เพราะ 
ความเกียจครานน้ันนั่นแหละ    จึงชื่อวา  ผูมีความเพียรเลวทราม,    ชื่อวา 
ผูสดับนอย      เพราะไมมีการสดับฟง     อันเกี่ยวเนื่องดวยเรื่องสัจจะและ 
ปฏิจจสมุปบาทเปนตน,    ชื่อวาผูไมเอ้ือเฟอ   เพราะไมมีความเอ้ือเฟอใน 
โอวาทานุสาสนี,    บุคคลผูเลวทรามเชนนั้น     ขออยาไดมีในสํานักของเรา 
ในกาลไหน ๆ  เลย. 
         เพราะเหตุไร  ?     เพราะจะพึงติดอยูในโลกอยางใด,       อธิบายวา 
โอวาทอะไรในนิกาย  ๗  ในโลก  จะพึงมีแกบุคคลน้ัน  คือผูเชนนั้น,    อีก  
อยางหน่ึง  เขาจะพึงทําอะไรท่ีทําแลว   คือหาประโยชนมีได. 
         บทวา  พหุสฺสุโต  จ  ความวา บุคคลผูที่มีพหุสสุตะ เพราะมีการสดับ 
มากอันตางโดยประเภทมีสุตตะและเคยยะเปนตน     ที่เกี่ยวเนื่องดวยศีลเปน 
อาทิ,    ชื่อวามีเมธา    ก็ดวยอํานาจแหงปญญาท่ีเกิดแตธรรม    ปริหาริย- 
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ปญญาและปฏิเวธปญญา,     ชื่อวาต้ังมั่นดวยดี    เพราะต้ังมั่นดวยดีในศีล 
ทั้งหลาย,   ชื่อวาประกอบใจใหสงบ   คือมีจิตต้ังมั่น   อันตางดวยประเภท 
แหงโลกิยะและโลกุตระ,   บุคคลเชนนั้น    แมจะดํารงอยูบนศีรษะของเรา 
ก็ได  ไมจําตองกลาวถึงการอยูรวมกัน. 
         บทวา  โย  ปปฺจมนุยุตฺโต    ความวา  ก็บุคคลใดประกอบดวย 
ธรรมเครื่องเน่ินชา    มีตัณหาเปนตนเปนประเภท   เพราะอรรถวา   เปน 
ธรรมเครื่องเน่ินชา      เหตุเปนไปดวยความเปนผูยินดีในการงานเปนตน 
และดวยการเกี่ยวของดวยรูปเปนตน   และเปนผูยินดียิ่ง  เพราะมองไมเห็น 
โทษในธรรมเครื่องเน่ินชาน้ัน   เปนเชนกับผูยังแสวงหา,  บุคคลน้ันยอม 
พลาดจากพระนิพพาน,  คือดํารงอยูไกลแสนไกลจากพระนิพพาน. 
         บทวา  โย   จ  ปปจฺ  หิตฺวาน    ความวา  ฝายบุคคลใด  ละธรรม 
เครื่องเน่ินชา  คือตัณหาเสียได  ยินดีในหนทาง  คือในอุบายเคร่ืองบรรล ุ
พระนิพพาน   อันเปนธรรมเครื่องไมเนิ่นชา   เพราะไมมีปปญจธรรมน้ัน  
ไดแกอริยมรรค,    ยินดียิง่ในการตรัสรูภาวนา    บคุคลน้ันยอมยินดีพระ- 
นิพพาน  ยอมสําเร็จพระนิพพาน  ไดแก   ยอมบรรลุพระนิพพาน. 
         ครั้นวันหน่ึง   พระเถระเห็นวาพระเรวตเถระผูนองชายของตน  อยู 
ในถิ่นที่กันดาร ไมมีน้ํา  ปกคลุมดวยตนไมตะเคียนหนาแนนไปดวยหนาม 
เมื่อจะสรรเสริญทาน      จึงไดกลาวคาถา  ๒  คาถาวา    คาเม   วา    ดังน้ี  
เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   คาเม   วา    ความวา  พระอรหันต 
ทั้งหลาย   แมจะไมไดกายวิเวกในท่ีละแวกบานก็จริง   ถึงกระน้ันทานก็ได  
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จิตตวิเวกทีเดียว.  จริงอยู  อารมณทั้งหลาย  แมจะมีสวนเปรียบดวยอารมณ 
ทิพย    ก็ไมสามารถจะทําจิตของพระอรหันตทั้งหลายเหลาน้ันใหหว่ันไหว 
ไดเลย,   เพราะฉะนั้น  พระอรหันตจะอยูในบานหรือในปาเปนตน   ที่ใด 
ที่หน่ึงก็ตาม   เพราะพระอรหันตทั้งหลาย  ยอมอยูในท่ีใด  สถานที่นั้น 
ยอมเปนสถานท่ีนารื่นรมย      คือภูมิประเทศน้ันยอมเปนที่นารื่นรมยใจ 
ทีเดียว.                   
         บทวา อรฺานิ   สัมพันธความวา   ปา   อันสมบูรณดวยนํ้าและท่ี 
อาศัยอันสะอาด     ประดับประดาดวยหมูไมไพรสณฑ   ผลดิอกเผล็ดผล 
งดงาม  ชื่อวา  สถานที่นารื่นรมยใจ. 
         บทวา   ยตฺถ    ความวา  ชนผูฝกใฝในกาม  แสวงหากาม   ยอมไม 
ยินดีในสถานท่ีรื่นรมย  ดุจในปาที่มีดอกไมแยมบาน.     
         บทวา  วีตราคา  ความวา ฝายพระขีณาสพทั้งหลายผูมีราคะไปปราศ 
แลว    จักรื่นรมยในปาเชนนั้น    ดุจฝูงภมรและผ้ึง  ยินดีในสวนดอกปทุม 
ฉะน้ัน.                           
         บทวา   น   เต   กามคเวสิโน   ความวา  เพราะผูมีราคะไปปราศแลว 
เหลาน้ัน  ยอมไมมีการแสวงหากาม. 
         พระเถระอาศัยความอนุเคราะห    จึงใหพราหมณทุคตะช่ือวา  ราธะ 
บรรพชาแลวใหอุปสมบทอีก       ทําราธะนั้นนั่นแหละใหเปนปจฉาสมณะ 
เที่ยวไป    วันหน่ึง  เมื่อจะใหโอวาทชมเชยราธภิกษุนั้นวา    เปนผูวางาย 
จึงกลาวคําเปนตนวา   นิธนีว  ดังนี้.                                       
        บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นิธนีว   ไดแก  หมอคือขุมทรัพย   ที่เต็ม 
ดวยวัตถุนาปลื้มใจ   มีเงินและทองคําเปนตน   ที่เขาฝงเก็บไวในท่ีนั้น ๆ.   
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         บทวา   ปวตฺตาร     ความวา   กระทําการอนุเคราะห    แนะนําท่ีฝง 
ขุมทรัพย   กะหมูคนขัดสนมีชีวิตยากจนวา   มาน่ีแนะ   เราจักชี้แนะอุบาย 
เพ่ือเปนอยูสุขสบายแกเจา   ดังน้ีแลว   เหยียดแขน   ราวกะบอกวา   เจาจง 
ถือเอาทรัพยสมบัตินี้แลว   จงเปนอยูใหสุขสบายเถิด. 
         บทวา  วชฺชทสฺสิน  ความวา  ผูชี้โทษมี  ๒  ลกัษณะ  คือการแสวง 
หาโทษดวยคิดวา  เราจักขมข่ีบุคคลน้ัน  ดวยส่ิงอันไมสมควรน้ี   หรือดวย 
ความพลั้งพลาดนี้     ในทามกลางสงฆ   และผูประสงคจะใหคนท่ีไมรูเรื่อง 
ไดรับรู   ใหคนที่รูเรื่องแลว   ยินดีพอใจ  มองดูความผิดนั้นๆ    ต้ังเขาไว 
แลวในสภาวะท่ียกยองชวยเหลือ        เพราะมุงถึงความเจริญดวยคุณมีศีล 
เปนตน,   ขอน้ีทานประสงคถึงในท่ีนี้. 
         เหมือนอยางคนขัดสน  แมถกูขมขูวา  เจาจงถือเอาขุมทรัพยนี้   ดังน้ี 
ยอมไมทําความโกรธ    ในเพราะการชี้แนะขุมทรัพย   แตกลับชื่นชมยินด ี
ฉันใด  ในบุคคลเห็นปานนั้นก็ฉันนั้น  เห็นสิ่งไมสมควร   หรอืความพลั้ง 
พลาดแลวบอกให    บุคคลไมควรทําความโกรธเลย     แตพึงมีจิตยินดีรับ 
เทาน้ัน,   และพึงปวารณาตลอดไปวา   ทานผูเจริญ   ขอทานพึงบอกสิ่งที่  
สมควรกะผมอีกนะ. 
         บทวา  นิคฺคยฺหวาทึ  ความวา  บุคคลใดเห็นโทษแลว   ไมคิดวาผูนี้  
เปนสัทธิวิหาริก    อันเตวาสิก   ของเรา,   เปนผูมีอุปการะคุณแกเรา  ดังนี้  
ขมขูตามสมควรแกความผิด  ประฌาม   กระทําทัณฑกรรม  ใหยอมรับรู,  
บุคคลน้ี   ชื่อวานิคคัยหวาที  เหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจาฉะน้ัน. 
         สมดังพระดํารัสที่ตรัสไววา๑  ดูกอนอานนท  เราจักขมแลว ๆ  จึงบอก 
 
๑.  ม.  อุปริ.  ๑๔/ขอ  ๓๕๖.  
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ดูกอนอานนท    เราจักยกยองแลว ๆ จึงบอก,    ผูใดมีแกนสาร   ผูนั้นจัก 
ดํารงอยูได.                                                                    
         บทวา   เมธาวึ     ไดแก    ประกอบพรอมดวยปญญามีรสอันเกิดแต 
ธรรม.                                                        
         บทวา ตาทิส  ไดแก บัณฑิตผูเห็นปานน้ัน. 
         บทวา   ภเช       แปลวา  พึงเขาไปนั่งใกล,     อธิบายวา     จริงอยู 
อันเตวาสิกผูคบหาอาจารยเชนนั้น   ยอมมีแตความประเสริฐ,   ไมมีความเลว 
ทราม    มีแตความเจริญถายเดียว   หาความเสื่อมมิได. 
         ในกาลครั้งหนึ่ง   พระธรรมเสนาบดีรับพระดํารัสสั่งจากพระศาสดา 
ในเรื่องอาวาสที่กีฏาคิรีชนบท   ถูกพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะประทุษ- 
ราย   จึงพรอมกับบริษัทของตนและพระมหาโมคคัลลานะ  ไปยังท่ีนั้นแลว 
เมื่อพระอัสสชิและพระปุนัพพสุกะ  ไมทําความเอ้ือเฟอตอโอวาท  จึงกลาว 
คาถาน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  โอวเทยฺย    ความวา  พึงใหโอวาท 
คือคําพร่ําสอน. 
         คําวา  อนุสาเสยฺย   เปนคํากลาวโดยออมแหงคําวา  โอวเทยฺย  นั้น 
นั่นเอง,   อธิบายวา  อีกอยางหนึ่ง เมื่อมีเรื่องเกิดข้ึนแลว  จึงพูดบอก  ชื่อวา 
ยอมกลาวสอน,  เมื่อเรื่องยังไมเกิดข้ึน   พูดบอกมุงถึงอนาคตกาล   เปนตน 
วา  แมความเส่ือมยศพึงมีแกทาน ดังน้ี  ชื่อวายอมพรํ่าสอน.  อีกอยางหน่ึง 
พูดบอกตอหนา     ชื่อวายอมกลาวสอน.    สงทูตหรือสงสาสนไปพูดบอก 
ลับหลัง    ชือ่วายอมพร่ําสอน.   อีกอยางหน่ึง   พูดบอกครั้งเดียว   ชื่อวา 
ยอมกลาวสอน,  พูดบอกบอย ๆ  ชื่อวายอมพร่ําสอน.  
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         บทวา  อสพฺภา  จ  ความวา พึงหามอกุศลธรรม  และพึงใหต้ังมั่น 
อยูในกุศลธรรม. 
         บทวา   สต  หิ  โส  ความวา  บุคคลผูเห็นปานนั้น  ยอมเปนที่รัก 
ของสาธุชนทั้งหลาย.  บคุคลน้ัน  ผูสั่งสอน   ผูพร่าํสอน   บุคคลผูไมสงบ 
ไมเปนสัปบุรุษ   ยังไมขามพนโลกหนา   มีจักษุเพงอามิส   บวชเพ่ือเลี้ยง 
ชีวิตเหลาน้ัน      ยอมไมเปนที่รักของบุคคลผูทิ่มแทงดวยหอกคือปากอยาง 
นี้วา  ทานไมไดเปนอุปชฌายของพวกเรา   ทานไมใชอาจารยของพวกเรา 
ทานกลาวสอนพวกเราเพราะอะไร   ดังน้ี. 
         เพราะถอยคําท่ียกข้ึนกลาวในหมูภิกษุวา       พระศาสดาทรงปรารภ 
ผูใดแสดงธรรม    ผูนั้นแหละเปนผูถึงพรอมดวยอุปนิสัย  ดังน้ี   พระเถระ 
เมื่อจะแสดงวา    ขอนี้นัน้ไมถูกตอง    จึงกลาวคาถาวา   อฺสฺส  ดังนี้  
เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อฺสฺส   ความวา พระศาสดาตรัส 
หมายถึงทีฆนขปริพาชก    ผูเปนหลานชายของตน.    จริงอยู    เมื่อพระ- 
ศาสดาทรงแสดงเวทนาปริคคหสูตรแกเขา     พระมหาเถระนี้บรรลุมรรค- 
ภาวนา  ถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณได. 
         บทวา  โสตโมเธสิมตฺถิโก  ความวา เราเปนผูมุงประโยชน   ยืน 
ถวายงานพัดพระศาสดา  เง่ียโสตต้ังใจฟง. 
         บทวา  ต   เม  อโมฆ   สวน   ความวา  การต้ังใจสดับฟงของเรานั้น 
ไมวางเปลา  คือไดเปนที่พ่ึงแกสมบัติทั้งหลาย    ซึง่อัครสาวกพึงถึง.   ดวย  
เหตุนั้น  ทานจึงกลาววา วิมุตฺโตมฺหิ   ดังน้ีเปนตน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  เนว   ปุพฺเพนิวาสาย  มีวาจาประกอบ    
ความวา    การต้ังปณิธานไมไดมีแกเรา    เพ่ือประโยชนแกญาณท่ีจะรูถึงท่ี 
เคยอยูในกาลกอน    ของตนและของผูอ่ืนเลย.   อธิบายวา   แมเพียงการต้ัง 
ปณิธานไวในใจ    ดวยการทําบริกรรม   เพ่ือประโยชนนั้นยอมไมมี   คือ 
ไมไดมีแลว. 
         บทวา  เจโตปริยาย   แปลวา เพ่ือเจโตปริยญาณ.  
         บทวา  อิทฺธิยา  แปลวา เพ่ืออิทธิวิธญาณ. 
         บทวา  จุติยา   อุปปตฺติยา   ไดแก  เพ่ือประโยชนแกจุตูปปาตญาณ 
เครื่องหยั่งรูการจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย.                              
         บทวา โสตธาตุวิสุทฺธิยา  แปลวา เพ่ือทิพโสตญาณ. 
         บทวา  ปณิธี   เม   น   วิชฺชติ    ความวา  ปณิธานแหงจิต   คือการ 
บําเพ็ญทางใจ   ดวยการบริกรรม   เพ่ือประโยชนแกอภิญญาและคุณวิเศษ 
เหลาน้ี     ยอมไมมี    คือไมไดมีแลวแกเรา.    จริงอยู    คุณของพระสาวก 
ทั้งหมด     จะมีอยูในเง้ือมมือของพระสาวกท้ังหลายได    ก็ดวยการบรรล ุ
อริยมรรคเทาน้ัน     ดุจคุณคือพระสัพพัญู     มีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ฉะน้ัน,     เพราะการบรรลุของพระสาวกเหลาน้ัน     จึงไมมีหนาท่ีที่จะทํา 
บริกรรมเปนแผนกหนึ่งตางหาก. 
         คาถา ๓  คาถาท่ีเริ่มตนวา  รุกฺขมูล  ดังนี้    พระเถระกลาวมุงแสดง 
ถึงความไมหว่ันไหวแหงตน   ผูอยูในกโปตกันทรวิหาร    ในเวลาถูกยักษ 
ประหาร  ดวยพลังแหงสมาบัติ.                                            
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  มุณฺโฑ  ไดแก ปลงผมแลวใหม  ๆ.   
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         บทวา   สงฺฆาฏิปารโุต   ไดแก  หมผาสังฆาฏินั่งแลว.   และอาจารย 
ทั้งหลายกลาววา   หมเรียบรอยดวยผาสังฆาฏิ. 
         บทวา  ปฺาย  อุตฺตโม  เถโร  ความวา เปนพระเถระผูอุดมดวย 
ปญญา  คือเปนผูประเสริฐกวาพระสาวกท้ังหลายดวยปญญา. 
         บทวา  ฌายติ    ความวา   ยอมเพงดวยอารัมมณูปนิชฌาน    และ 
ลักขณูปนิชฌาน   คืออยูดวยสมาบัติโดยมาก. 
         บทวา อุเปโต โหติ  ตาวเท  ความวา  ผูที่ถูกยกัษประหารท่ีศีรษะ 
ในขณะกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตก   คือผลสมาบัติอันประกอบดวยจตุตถ- 
ฌานก็ยังเขาถึง      คือประกอบพรอมดวยธรรมคือความน่ิงอยางประเสริฐ. 
ก็คําวา โหติ  นี้    เปนคําบงถึงปจจุบันกาล   ซึ่งใชในอรรถแหงอดีตกาล. 
         บทวา  ปพฺพโตว  น  เวธติ   ความวา   เพราะสิ้นโมหะ   ภิกษุจึง 
ทําลายกิเลสทั้งหมดได  ไมหว่ันไหว  คือต้ังม่ันดวยดี  เหมือนภูเขาหินลวน 
ยอมไมหว่ันไหว   ดวยอารมณอยางใดอยางหน่ึงมีอิฏฐารมณเปนตน    คือ 
เปนผูคงท่ีในอารมณทั้งปวง. 
         ครั้นวันหน่ึง     เมือ่ชายผานุงของพระเถระหอยยอยลงโดยมิไดรูตัว 
สามเณรรูปหน่ึงจึงเตือนวา   ทานควรนุงหมเปนปริมณฑลซขิอรับ.   พระ- 
เถระครั้นไดฟงคําน้ันแลว  รับดุจดวยเศียรเกลาวา   คําอันเจริญ   เธอกลาว 
ดีแลว  ในขณะน้ันนั่นเองจึงหลีกไปหนอยหน่ึงแลวนุงหมใหเปนปริมณฑล 
เมื่อจะแสดงวา   แมสิ่งนี้ก็นับวาเปนโทษแกคนเชนกับเรา   ดังนี้    จึงกลาว 
คาถาวา  อนงฺคณสฺส  ดังนี้เปนตน. 
         พระเถระ       เมื่อจะแสดงวาคนมีความคิดเสมอกันในความตายและ 
ชีวิตซํ้าอีก    จึงกลาวคาถา  ๒  คาถา    โดยเริ่มตนวา  นาภินนฺทามิ  ดังนี้  
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และเมื่อจะแสดงธรรมแกคนเหลาอ่ืน   จึงกลาวคาถา  ๒  คาถา   โดยเริ่มตน 
วา  อุภเยน  มิท   ดังน้ี.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อุภเยน  แปลวา  ในสองคราว,  อธิบาย 
วา    ในกาลทั้งสอง. 
         บทวา  มิท    ไดแก  ม  อักษร    กระทําการเชื่อมบท.    อธิบายวา 
ความตายน้ีเทาน้ัน,   ชื่อวาความตายยอมมีอยูแนนอน,   ความไมตายไมมี. 
เพ่ือจะเฉลยคําถามวา  ในสองคราวเปนอยางไร ?  ทานจึงกลาววา  ในเวลา 
แกหรือในเวลาหนุม     ความวา ในเวลาแกเริ่มแตมัชฌิมวัย     คือในเวลา 
สังขารชราทรุดโทรม   หรือในเวลาหนุม   คือในกาลเปนหนุม  ความตาย 
เทาน้ัน  ยอมมีแนนอน.   เพราะฉะนั้น   ทานท้ังหลาย  จงบําเพ็ญ    คือจง 
ทําสัมมาปฏิบัติใหบริบูรณเถิด  จงอยาไดปฏิบัติผิดใหพินาศเลย  คือจงอยา 
ไดเสวยทุกขอยางใหญหลวงในอบายท้ังหลายเลย. 
         บทวา  ขโณ  โว  มา  อุปจฺจคา  ความวา   เพราะเวนจากอักขณะ  ๘ 
ขณะที่  ๙ นี้    อยาไดลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย. 
         ครั้นวันหน่ึง    พระเถระเห็นทานพระมหาโกฏฐิกะแลว      เมื่อจะ 
ประกาศคุณของทาน  จึงไดกลาวคาถา  ๓  คาถา  โดยเริ่มตนวา  อุปสนฺโต 
ดังน้ี. 
         คําวา  ธุนาติ   ทานกลาวไว   โดยมิไดมุงหมายถึงความในขอน้ัน 
เลย  ทานเมื่อจะกลาวอิงอาศัยพระเถระอีก   จึงกลาวคําเปนตนวา  อปฺปาสิ 
ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อปฺปาสิ  ความวา  ละแลวไมนาน.  
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         บทวา อนายาโส  ความวา  ไมมีความด้ินรน    คือปราศจากทุกข 
คือกิเลส. 
         บทวา วิปฺปสนฺโน  อนาวิโล  ความวา  มีความผองใส    คือมีจิต 
ผองใสดวยดี    เพราะไมมีความไมเชื่อเปนตน     ชื่อวาไมขุนมัว   เพราะมี 
ความดําริไมขุนมัว. 
         คาถาวา  น  วิสฺสเส    ทานกลาวปรารภพวกพระวัชชีบุตร    ผูเชื่อ 
พระเทวทัต   ชอบใจทิฏฐิของพระเทวทัตน้ันแลว   ดํารงอยู. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา น  วสิฺสเส  ความวา  ไมพึงคุนเคย  คือ 
ไมพึงเชื่อ. 
         บทวา  เอกติเยสุ  ความวา   ในปถุุชนผูมีสภาวะไมมั่นคงบางพวก. 
         บทวา  เอว  ความวา  เหมือนทานทั้งหลายถึงความคุนเคยวา  พระ- 
เทวทัตเปนผูปฏิบัติชอบ.                                                         
         บทวา อคาริสุ  แปลวา  ในหมูคฤหัสถ. 
         บทวา  สาธูป  หุตฺวาน ความวา เพราะข้ึนชื่อวา   ความเปนปุถุชน 
ยอมเปนผูมีความไมมั่นคง  เหมือนหมอน้ําท่ีต้ังอยูบนหลังมา  และเหมือน 
ตอไมที่ฝงลงในกองแกลบฉะน้ัน       คนบางพวกตอนตนเปนคนดี     อยู 
ตอมาตอนปลายเปนคนไมดี. 
         อธิบายวา   เหมือนพระเทวทัต   ในตอนตนสมบูรณดวยศีล   เปน 
ผูไดอภิญญาสมาบัติ   แตถูกลาภและสักการะเขาครอบงํา  บัดนี้ จึงเส่ือมจาก 
คุณวิเศษเหมือนกาปกหัก  เปนผูไปเกิดในอบาย   เพราะฉะน้ัน คนเชนนั้น 
ไมควรคุนเคยวา  เปนคนดี    เพราะเพียงแตไดเห็นกันเทาน้ัน.    สวนคน 
บางพวกถึงตอนตนจะเปนคนไมดี   เพราะไมคบหากัลยาณมิตร   แตตอน  
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ปลายกลับตนเปนคนดีได  เพราะคบหากัลยาณมิตร  เพราะฉะนั้น  จึงไม   
ควรคุนเคยกับคนดีเทียม ๆ   เยี่ยงพระเทวทัตวาเปนคนดีเลย. 
         คนซึ่งมีอุปกิเลสภายในใจ     มีกามฉันทะเปนตน     ยังไมไปปราศ 
ชื่อวาคนไมดี.    เมื่อจะแสดงถึงคนท่ีมีอุปกิเลสไปปราศแลววา    เปนคนดี 
ทานจึงกลาวคาถาวา  กามจฺฉนฺโท     ดังน้ีเปนตน       และเพ่ือจะแสดงถึง 
ลักษณะของคนดีชั้นสูงสุดโดยไมทั่วไป  ทานจึงกลาวคาถา  ๒  คาถา   โดย  
เริ่มตนวา ยสฺส  สกฺกริยมานสฺส  ดังนี้. 
         ก็เพ่ือจะแสดงถึงคนดีชั้นสูงสุด   โดยไมทั่วไป  จึงยกพระศาสดาและ 
ตนข้ึนเปนอุทาหรณ  กลาวคาถาเริ่มตนวา  มหาสมุทฺโท   ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มหาสมุทฺโท  ความวา  มหาสมุทร 
มหาปฐพี    หิน  คือภูเขาและลม    โดยประเภทท่ีพัดมาจากทิศตะวันออก 
เปนตน    ยอมทนไดตออิฏฐารมณและอนิฏฐารมณ  เพราะเปนสภาวะไมมี 
เจตนา   มิใชอดทนได   เพราะกําลังคือความพิจารณาใครครวญ,    สวน 
พระศาสดาทรงดํารงอยูในความเปนผูคงที่     ชั้นยอดเย่ียม     ดวยอํานาจ 
บรรลถุึงพระอรหัต  จึงมีความเสมอ  ไมมีความหว่ันไหวในอารมณทั้งปวง 
มีอิฏฐารมณเปนตน,   มหาสมุทรเปนตนเหลาน้ัน   จึงไมควรเปรียบเทียบ 
กับความหลุดพนอยางประเสริฐ      คือหลุดพนจากกิเลสดวยอรหัตผลของ 
พระศาสดาไดเลย   คือยอมไมถึงแมทั้งเส้ียวและทั้งสวน. 
         บทวา  จกฺกานุวตฺตโก   ไดแก ผูยงัพระธรรมจักรอันพระศาสดาให 
เปนไปแลว   ใหเปนไปตาม. 
         บทวา  เถโร   ไดแก  เปนพระเถระ     เพราะเปนพระอเสขะ     คือ 
ประกอบพรอมดวยศีลขันธเปนตน.  
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         บทวา  มหาาณี  แปลวา  มีปญญามาก. 
         บทวา  สมาหิโต ไดแก มีความต้ังม่ันดวยอุปจารสมาธิและอัปปปนา- 
สมาธิ  และอนุตรสมาธิ.                                                           
         บทวา  ปวาปคฺคิสมาโน  ความวา  เปนผูประพฤติเชนกับแผนดิน 
น้ํา   และไฟ   เพราะตนเปนผูไมมีความหว่ันไหว      ในเมื่อประจวบกับ 
อารมณมีอิฏฐารมณเปนตน.  ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  ยอมไมยินดี 
ยอมไมยินราย ดังน้ีเปนตน. 
         บทวา  ปฺาปารมิต   ปตฺโต   โดยความวา  ถึงฝงแหงสาวกญาณ  คือถึง 
ที่สุดแหงฝงแลว.                                                              
         บทวา  มหาพุทฺธิ    ไดแก ประกอบพรอมไปดวยปญญา    ที่ชื่อวา 
พุทธิ  เพราะกวางขวาง  เหตุบรรลุถึงความเปนผูมีปญญามาก  กวางขวาง 
ราเริง   เร็วไว   แหลมคม    และเปนเครื่องชําแรกกิเลส. 
         บทวา มหามติ    ไดแก ประกอบพรอมไปดวยความรูจักคาดหมาย 
นัยอันสําคัญยิ่ง    คือรูอนุโลมตามธรรมแลว.    จริงอยู    พระมหาเถระนี้ 
ประกอบดวยคุณวิเศษเชนมีปญญามากเปนตน       เพราะทานบรรลถุึงคุณ 
ทั้งหมดไมมีสวนเหลือ   ยิ่งกวาทานผูมีประเภทแหงปญญา   เปน  ๔  สวน 
๑๖ สวน   ๔๔  สวน  และ  ๗๓  สวน    จึงสมควรท่ีจะเรียกวา  มหาพุทธิ 
ผูมีปญญามากย่ิงนัก,  เหมือนอยางที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไววา:- 
            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรเปนบัณฑิต 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนผูมีปญญามาก 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนผูมีปญญากวางขวาง 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนผูมีปญญาราเริง 
 
๑.  ม.  อุ.   ๑๔/ขอ   ๑๕๔.  
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            ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารีบุตรเปนผูมีปญญาวองไว    
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนผูมีปญญาแหลมคม 
         ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สารบีุตรเปนผูมีปญญาเครื่อง 
            ชําแรกกิเลส  ดังนีเ้ปนตน.           
         บัณฑิตพึงทราบความรูอยางแจมแจง  ในสวนแหงความเปนบัณฑิต  
เปนตน  ในขอนั้นดังตอไปนี้ :-  บุคคลจะเปนบัณฑิตก็ดวยเหตุ  ๔  ประการ 
เหลาน้ี   คือความเปนผูฉลาดในธาตุ  ความเปนผูฉลาดในอายตนะ   ความ 
เปนผูฉลาดในปฏิจจสมุปบาท    และความเปนผูฉลาดในฐานะและอฐานะ 
ดังน้ี. 
         ในการแสดงวิภาคแหงความเปนผูมีปญญามากเปนตน      มีพระบาลี 
ดังตอไปนี้ :- 
                      ชื่อวา     ปญญาใหญเปนไฉน๑ ?  ชื่อวา    ปญญาใหญ 
         เพราะอรรถวา    กาํหนดอรรถใหญ,  กําหนดธรรมใหญ.  
         กําหนดนิรุตติใหญ, กําหนดปฏิภาณใหญ,  กําหนดศีลขันธ 
         ใหญ,  กําหนดสมาธิขันธใหญ,  กําหนดปญญาขันธใหญ, 
         กําหนดวิมุตติขันธใหญ,    กําหนดวิมุตติญาณทัสสนขันธ 
         ใหญ,   กําหนดฐานะและอฐานะใหญ,  กําหนดวิหารสมา- 
         บัติใหญ,   กําหนดอริยสัจใหญ,   กําหนดสติปฏฐานใหญ, 
         กําหนดสัมมัปปธานใหญ,   กําหนดอิทธิบาทใหญ,   กําหนด 
         อินทรยีใหญ,   กําหนดพละใหญ,  กําหนดโพชฌงคใหญ, 
         กําหนดอริยมรรคใหญ,  กําหนดสามัญญผลใหญ ,  กําหนด 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/ ขอ  ๖๖๕.  
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              อภญิญาใหญ    กําหนดนิพพานอันเปนประโยชนอยางย่ิง 
        ใหญ   นี้เปนปญญาใหญ. 
                      ปุถุปญญา๑เปนไฉน ?  ชื่อวาปญญาหนา  เพราะอรรถ 
               วา  ญาณเปนไปในขันธตาง ๆ มา   ในธาตุตาง ๆ  มาก 
        ในอายตนะตาง ๆ  มาก    ในปฏจิจสมุปบาทตาง  ๆ  มาก 
              ในความไดเน่ือง  ๆ  ซึ่งความสูญตาง ๆ  มาก   ในอรรถ 
        ตาง ๆ มาก  ในธรรมตาง ๆ  มาก  ในนริุตติตาง ๆ มา  
               ในปฏิภาณตาง ๆ มาก  ในศีลขันธตาง ๆ มาก  ในสมาธิ- 
        ขันธตาง ๆ  มาก  ในปญญาขันธตาง ๆ  มาก  ในวิมุตติ- 
        ขันธตาง ๆ  มาก  ในวิมุตติญาณทัสสนขันธตาง ๆ  มาก 
        ในฐานะและอฐานะตาง ๆ มาก   ในวิหารสมาบัติตาง  ๆ  
               มาก   ในอริยสัจตาง ๆ มาก   ในสติปฏฐานตาง ๆ  มาก  
        ในสัมมปัปธานตาง  ๆ มาก  ในอทิธิบาทตาง ๆ มาก  ใน 
               อินทรียตาง ๆ  มาก   ในพละตาง ๆ มาก   ในโพชฌงค 
         ตาง ๆ มาก   ในอริยมรรคตาง ๆ มาก   ในสามัญญผล 
               ตาง ๆ มาก  ในอภิญญาตาง ๆ มาก  ในนิพพานอันเปน 
               ประโยชนอยางย่ิง    ลวงธรรมท่ีทั่วไปแกปุถุชน   นี้เปน 
         ปุถุปญญา. 
                       หาสปญญาเปนไฉน  ?       ชื่อวาหาสปญญา๒    เพราะ 
        อรรถวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี  มีความราเริงมาก  มีความ 
               พอใจมาก      มคีวามยินดีมาก     มีความปราโมทยมาก 
        บําเพ็ญศีลใหบริบูรณ   ชื่อวาหาสปญญา   เพราะอรรถวา 
 
๑.  ขุ.   ป.  ๓๑/ขอ  ๖๖๖.    ๒.  ขุ.   ป.   ๓๑/ขอ  ๖๗๔.   
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         มีความราเริงมาก   ฯลฯ  มีความปราโมทยมาก    บําเพ็ญ 
        อินทรียสังวรใหบริบรูณ   เพราะอรรถวา    มคีวามราเริง 
         มาก ฯลฯ      มีความปราโมทยมาก     บําเพ็ญตนรูจัก 
        ประมาณในโภชนะ  เพราะอรรถวา  มีความราเริงมาก  ฯลฯ 
          มีความปราโมทยมาก    บําเพ็ญชาคริยานุโยค     เพราะ  
        อรรถวา  มีความราเริงมาก ฯ ล ฯ   มีความปราโมทยมาก 
          บําเพ็ญศีลขันธ  ฯ ล ฯ  สมาธิขันธ  วิมุตติขันธ  วิมุตติ- 
        ญาณทัสสนขันธ  ฯ ล ฯ   ยอมตรัสรูตลอด.  บําเพ็ญวิหาร- 
        สมาบัติทั้งหลายได  ยอมตรัสรูตลอดอริยสัจ  ๔    ยอม 
        เจริญสติปฏฐาน  ๔  ยอมเจริญสัมมัปปธาน    ๔   ยอม 
         เจริญอิทธิบาท  ๔   ยอมเจริญอินทรีย  ๕  ยอมเจริญพละ 
        ๕  ยอมเจริญโพชฌงค  ๗     ยอมเจริญอริยมรรค  ฯ ล ฯ 
         ชื่อวาหาสปญญา   เพราะอรรถวา    ยอมทําใหแจงไดซึ่ง 
        สามัญญผล.  ชื่อวาหาสปญญา  เพราะอรรถวา   มีความ  
         ราเริงมาก   มีความพอใจมาก  มคีวามยินดีมาก  มีความ 
        ปราโมทยมาก   ยอมตรัสรูแจงซึ่งอภิญญา,     ชื่อวาหาส- 
           ปญญา  เพราะอรรถวา    มีความราเริงมาก   มีความพอใจ 
        มาก   มคีวามยินดีมา  มีความปราโมทยมาก ยอมทําให 
          แจงซ่ึงพระนิพพานอันเปนประโยชนอยางย่ิง. 
                ชวนปญญาเปนไฉน  ?  ชื่อวาชวนปญญา๑  เพราะอรรถวา 
           ปญญาแลนไปสูรูปอยางใดอยางหนึ่ง ทั้งท่ีเปนอดีตอนาคต  
        และปจจุบัน ฯ ล ฯ  มีอยูในท่ีไกลหรือมีอยูในที่ใกล  โดย 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/ขอ  ๖๗๕.  
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        ความเปนของไมเท่ียงไดไว     แลนไปโดยความเปนทุกข 
        ไดไว     แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว     แลนไปสู 
        เวทนา ฯลฯ   วิญญาณอยางใดอยางหนึ่ง   ทัง้ท่ีเปนอดีต 
        อนาคต   และปจจุบนั  ฯ ล ฯ   แลนไปสูวิญญาณท้ังหมด 
        โดยความไมเท่ียงไดไว   แลนไปโดยความเปนทุกขไดไว   
        แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว.  แลนไปสูจักษุ ฯ ล ฯ 
          ชราและมรณะ    ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต    และปจจุบัน 
        โดยความเปนของไมเท่ียงไดไว     แลนไปโดยความเปน 
        ทุกขไดไว  แลนไปโดยความเปนอนัตตาไดไว. 
                         ชื่อวาขวนปญญา  เพราะอรรถวา     ปญญาเทียบเคียง 
        พินิจ    พิจารณา    ทําใหแจมแจงวา     รูปท้ังที่เปนอดีต   
         อนาคต   และปจจบุัน   ไมเท่ียง   เพราะอรรถวา   สิ้นไป 
        เปนทุกข  เพราะอรรถวา   เปนสิง่ท่ีนากลัว   เปนอนัตตา 
         เพราะอรรถวา   ไมมีแกนสาร  แลวแลนไปในพระนิพพาน 
        เปนที่ดับรูปไดไว  ฯ ล ฯ  เวทนา  ฯ ล ฯ  สัญญา  ฯ ล ฯ 
         สังขาร ฯ ล ฯ  วิญญาณ.  ชื่อวาชวนปญญา   เพราะอรรถ 
         วา     ปญญาเทียบเคียง  พินิจ   พิจารณา  ทําใหแจมแจงวา 
        จักษุ ฯลฯ   ชรามรณะ   ทั้งท่ีเปนอดีต   อนาคต   และ 
        ปจจุบนั   ไมเท่ียง   เพราะอรรถวา    สิ้นไป    เปนทุกข 
         เพราะอรรถวา    เปนสิ่งท่ีนากลัว    เปนอนัตตา    เพราะ 
        อรรถวา    ไมมีแกนสาร  แลวแลนไปในพระนิพพานเปน 
        ที่ดับชรามรณะไดไว.  
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                  ชือ่วาชวนปญญา   เพราะอรรถวา   ปญญาเทียบเคียง   
                พินิจ     พิจารณา    ทําใหแจมแจงวา    รูปท้ังท่ีเปนอดีต  
                อนาคต   และปจจุบัน   เปนของไมเท่ียง   อันปจจัยปรุง 
                แตง  อาศัยกันเกิดขึ้น  มีความสิ้นไป   เส่ือมไป  คลายไป 
                ดับไปเปนธรรมดาแลว   แลนไปในพระนิพพานเปนที่ดับ  
                รปูไดไว.   เวทนา  ฯ ล ฯ   สัญญา ฯ ล ฯ   สังขาร ฯ ล ฯ 
               วิญญาณ.     ชื่อวาชวนปญญา    เพราะอรรถวา   ปญญา 
                เทียบเคียง  พินจิ   พิจารณา  ทําใหแจมแจงวา   จักษุ   ฯลฯ 
                ชราและมรณะ    ทั้งท่ีเปนอดีต    อนาคต    และปจจบุัน 
                เปนของไมเท่ียง   อันปจจัยปรุงแตง  อาศัยกันเกิดขึ้น  ม ี
        ความสิน้ไป   เสื่อมไป  คลายไป  ดับไปเปนธรรมดา 
                แลวแลนไปในพระนิพพาน    อันเปนทีดั่บชราและมรณะ 
                ไดไว. 
                              ติกขปญญาเปนไฉน  ?   ชื่อวาติกขปญญา๑   เพราะ 
                อรรถวา     ทําลายกิเลสไดไว     ไมรับรองไว    ยอมละ 
            บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด   ใหถึงความไมมีตอไปซ่ึงกามวิตก 
                ที่เกิดขึ้นแลว,   ชื่อวาติกขปญญา  เพราะอรรถวา    ไมรับ 
                รองไว ยอมละ  บรรเทา  ทําใหสิ้นสุด  ใหถึงความไมมี 
                  ตอไป  ซึ่งพยาบาทวิตกท่ีเกิดขึ้นแลว   ไมรับรองไว  ฯ ล ฯ 
                  ซึ่งวิหิงสาวิตกท่ีเกิดขึ้นแลว,    ชื่อวาติกขปญญา    เพราะ 
                อรรถวา   ไมรับรองไว   ยอมละ   บรรเทา  ทําใหสิ้นสดุ 
             ใหถึงความไมมีตอไป   ซึ่งอกุศลธรรมอันลามกท่ีเกิดขึน้ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/ ขอ ๖๗๑.  
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                แลว,    ชื่อวาติกขปญญา    เพราะอรรถวา    ไมรบัรองไว 
              ยอมละ    บรรเทา   ทําใหสิน้สุด  ใหถึงความไมมีตอไป 
                 ซึง่ราคะท่ีเกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ    ซึ่งโทสะท่ีเกิดขึ้นแลว ฯลฯ 
        ซึ่งโมหะท่ีเกิดขึ้นแลว  ฯลฯ  ซึ่งความโกรธท่ีเกิดขึ้นแลว 
              ฯ ล ฯ   ซึ่งอุปนาหะท่ีเกิดขึ้นแลว ฯ ล ฯ  ซึ่งมักขะ ปลาสะ 
        อิสสา  มัจฉริยะ  มายา  สาไถย  ถัมภะ สารัมภะ   มานะ 
              อติมานะ   มทะ   ปมาทะ   กเิลสท้ังปวง    ทุจริตท้ังปวง 
        อภิสังขารทั้งปวง  ฯ ล ฯ  กรรมอนัเปนเหตุใหไปสูภพท้ังปวง 
               ที่เกิดขึ้นแลว.   ชื่อวาติกขปญญา   เพราะอรรถวา    ปญญา 
        เปนเหตุใหบุคคลไดบรรลุ  ทําใหแจง   ถูกตองอริยมรรค  ๔ 
        สามัญญผล  ๔  ปฏสิัมภิทา  ๔  อภิญญา  ๖  ณ  อาสนะเดยีว. 
                      นิพเพธิกปญญาเปนไฉน  ?   ชื่อวานิพเพธิกปญญา๑ 

               เพราะอรรถวา  บุคคลบางคนในโลกน้ี     เปนผูมากไปดวย 
        ความสะดุง   ความหวาดเสียว   ความเบื่อหนาย   ความ 
               ระอา  ความไมพอใจ  เบือนหนาออก    ไมยินดีในสังขาร 
        ทั้งปวง    ยอมเบื่อหนาย    ทําลายกองโลภะท่ีไมเคยเบื่อ 
        หนาย  ที่ไมเคยทําลายในสังขารท้ังปวง,  ชื่อวานิพเพธิก- 
               ปญญา  เพราะอรรถวา  ยอมเบื่อหนาย  ทําลายกองโทสะ 
        ที่ไมเคยเบื่อหนาย     ที่ไมเคยทําลาย    ชื่อวานิพเพธิก- 
               ปญญา  เพราะอรรถวา  ยอมเบื่อหนาย  ทําลายกองโมหะ 
        ที่ไมเคยเบื่อหนาย   ที่ไมเคยทําลาย,    ชื่อวานิพเพธิก- 
               ปญญา  เพราะอรรถวา  ยอมเบื่อหนาย  ทําลายโกธะ ฯ ล ฯ 
 
๑.  ขุ.  ป.  ๓๑/ขอ  ๖๗๗.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 296 

            อุปนาหะ   ฯ ล ฯ   กรรมอันเปนเหตุใหไปสูภพท้ังปวงท่ีไม   
         เคยเบื่อหนาย  ที่ไมเคยทําลาย. 
         ทานกลาวคําวา  มหาพุทฺธิ     มปีญญามาก   ไว    เพราะพระเถระ 
ประกอบพรอมดวยปญญาอยางมากมาย    มีวิภาคตามท่ีกลาวไวแลว    ดวย 
ประการฉะน้ี. 
         อน่ึง บัณฑิตพึงทราบความท่ีพระเถระนี้มีปญญามาก  แมดวยอํานาจ 
ธรรมตามลําดับบท    และวิปสสนา.    สมจริงดังพระดํารัสที่พระผูมีพระ- 
ภาคเจาตรัสไววา ๑: -                                                                        
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย  สารีบุตรเห็นแจงธรรมตามลําดับ  
         บทไดเพียงกึ่งเดือน.    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ในการเห็น 
         แจงธรรมตามลําดับบทของพระสารีบุตรน้ัน       มีดังตอ- 
         ไปน้ี :- 
                     ดูกอนภิกษทุั้งหลาย      ในเรื่องน้ีพระสารีบุตร    สงัด 
         จากกามท้ังหลาย ฯ ล ฯ    เขาปฐมฌานอยู.      ธรรมใน 
         ปฐมฌานคือวิตก  ฯ ล ฯ    จิตเตกัคคตา   ผัสสะ  เวทนา 
         สัญญา  เจตนา   จิต    ฉันทะ   อธิโมกข  วิริยะ   สติ 
         อุเปกขา   มนสิการ.  เปนอันสารบีุตรกําหนดธรรมไดตาม 
         ลําดับบท  เปนอันสารีบุตรรูแจงแลว   ทั้งท่ีเกิดขึ้น  ต้ัง 
         อยู   และถึงความดับ.   เธอรูชัดอยางน้ีวา   ดวยประการนี้ 
         เปนอันวา     ธรรมที่ไมมีแกเรา  ยอมมี   ทีม่แีลว  ยอม 
         เส่ือมไป  เธอไมยินดีไมยินราย   อันกิเลสไมอาศัย  ไม 
         พัวพัน   พนวิเศษแลว   พรากไดแลวในธรรมน้ัน ๆ  ม ี
 
๑.  ม.  อุ  ๑๔/ขอ  ๑๕๙-๑๖๕.  อนุปทสูตร.  
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        ใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดแลวอยู,     ยอมรูชัด   
        วา   ยังมีธรรมเครื่องสลัดออกยิ่งขึ้นไปอยู  และมีความ 
         เห็นตอไปวา   ผูที่ทําเครื่องสลัดออกนั้นใหมาก   ก็มีอยู. 
                   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    ประการอื่นยังมอีีก    สารบีุตร 
         เขาทุติยฌาน ฯ ล ฯ  เพราะสงบวิตกและวิจาร.  เขาตติย- 
        ฌานอยู.  เขาจตุตถฌานอยู.   เขาอากาสานัญจายตนะอยู. 
        เขาวิญญาณัญจายตนะอยู.    เขาอากิญจัญญายตนะอยู. 
        สารบีุตรลวงอากิญจัญญายตนฌาน    โดยประการท้ังปวง 
         แลว  เขาเนวสัญญานาสัญญายตนฌานอยู.   เธอเปนผูมี 
        สติออกจากสมาบัตินั้น   ครั้นเธอมีสติออกจากสมาบัตินั้น 
          แลว   พิจารณาเห็นธรรมที่ลวงแลว    ดับแลว    แปรปรวน 
        ไปแลววา  ดวยประการฉะน้ี   เปนอันวาธรรมท่ีไมมีแกเรา 
         ยอมมี      ที่มีแลวยอมเสื่อมไป.    เธอไมยินดีไมยินราย 
        อันกิเลสไมอาศัย   ไมพัวพัน   พนวิเศษแลว    พรากได 
         แลวในธรรมนั้น ๆ    มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดน 
        ไดแลวอยู   ยอมรูชดัวา   ยังมีธรรมเครื่องสลดัออกย่ิงขึ้น 
         ไปอยู    และมีความเห็นตอไปวา    ผูที่ทําเครื่องสลัดออก 
        นั้นใหมาก  กม็ีอยู. 
                          ดูกอนภกิษุทั้งหลาย     ประการอืน่ยังมีอีก    สารีบุตร 
        ลวงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน      โดยประการท้ังปวง 
         แลว   เขาสัญญาเวทยิตนิโรธอยู.   เพราะเหน็ดวยปญญา 
        อาสวะของเธอจึงเปนอันสิ้นไป.     เธอยอมมสีติออกจาก  
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               สมาบัตินั้น  ครัน้เธอมีสติออกจากสมาบติันั้นแลว    ยอม  
               พิจารณาเห็นธรรมท่ีลวงแลว    ดับแลว    แปรปรวนไปแลว 
               วา  ดวยประการนี้   เปนอันวา  ธรรมที่ไมมีแกเรา ยอมม ี
               ที่มแีลว  ยอมเส่ือมไป.  เธอไมยินดีไมยินราย   อันกิเลส 
               ไมอาศัย  ไมพัวพัน  พนวิเศษแลว  พรากไดเเลวในธรรม 
               นั้น ๆ      มีใจอันกระทําใหปราศจากเขตแดนไดเเลวอยู 
               ยอมรูชัดวา   ยงัมีธรรมเครื่องสลัดออกย่ิงขึ้นไปอยู   และ 
               มีความเห็นตอไปวา       ผูทีท่ําเครื่องสลัดออกน้ันใหมาก 
               ก็มอียู.                      
                       ดูกอนภิกษทุั้งหลาย   ผูกลาวชอบ   พึงกลาวชมภิกษ ุ
               รูปใดวา   เปนผูถึงความชํานาญ  ถึงความสําเร็จในอริยศีล, 
               เปนผูถึงความชาํนาญ   ถึงความสําเร็จในอริยสมาธ,ิ  เปน 
               ผูถึงความชํานาญ   ถึงความสําเร็จในอริยปญญา,    เปนผู 
               ถึงความชํานาญ    ถึงความสําเร็จในอริยวิมุตติ    ภิกษุรูป 
               นั้น  คือสารีบุตรนั่นเอง  ที่ผูกลาวชอบ  พึงกลาวชม  ดังน้ี. 
         อธิบายวา    พระเถระชื่อวา    เปนผูมีปญญามาก    เพราะประกอบ 
พรอมดวยความรูอยางกวางขวาง    เพราะบรรลุถงึความเปนผูมีปญญามาก 
กวางขวาง   ราเริง   เร็วไว   แหลมคม   และเปนเครื่องชําแรกกิเลส  ดวย  
ประการฉะน้ี.     สวนความรูที่อนุโลมตามธรรม      บัณฑิตพึงแสดงดวย 
สัมปสาทนียสูตรเถิด.๑   จริงอยู  พระสตูรนั้น  การคาดหมายของพระเถระ 
ทานกลาวไววาเปนเชนกับพระสัพพัญุตญาณ.  
         บทวา  อชโฬ   ชฬสมาโน  ความวา  ไมใชเปนคนเขลา   แมโดย  
๑.  ที.  ปาฏิ. ๑๑/ขอ  ๗๓-๙๓.  
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ประการทั้งปวง  เพราะทานเปนผูสูงสุดดวยปญญา  ในบรรดาสาวกท้ังหลาย 
แตทําเชนกับคนเขลา  คือทําท่ีเหมือนคนโง  เพราะแสดงทําคนดุจคนท่ีไม 
รูอะไร  เพราะทานเปนผูมีความปรารถนานอยยิ่งนัก   เปนผูดับ   คือเปน 
ผูเย็นสนิท   เพราะไมมีความทุกขรอนคือกิเลส  เท่ียวไปในกาลทุกเม่ือ  คือ 
อยูเปนนิตย. 
         คาถาวา  ปริจิณฺโณ  นี้   พระเถระเม่ือจะประกาศถึงกิจท่ีตนไดทําไว 
จึงไดกลาวถึงคาถานั้น   ก็มีเน้ือความดังท่ีไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
         ก็คาถาวา สมฺปาเทถปฺปมาเทน  นี้    พระเถระก็กลาวไว  โดยมุงท่ี 
ที่จะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายผูพากันมาประชุม          ในเวลาท่ีตนจะปริ- 
นิพพาน,   ถงึคาถานั้น   ก็มีเน้ือความดังท่ีไดกลาวไวแลวน่ันแล. 
               จบอรรถกถาสาริปุตตเถรคาถาท่ี  ๒ 
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                             ๓.  อานันทเถรคาถา 
                                   วาดวยความเปนผูทรงธรรม         
      [๓๙๗]   บัณฑิต    ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนท่ีชอบ 
               สอเสียด  มักโกรธ  ตระหนี่  และผูปรารถนาใหผูอื่นพินาศ 
        เพราะการสมาคมกับคนชั่ว  เปนความลามก   แตบัณฑติ 
               ควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรทัธา    มีศีลนารัก 
        มีปญญา   และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก   เพราะการ 
               สมาคมกับคนดี    ยอมมีแตความเจริญอยางเดียว   เชญิดู 
        รางกายอันมีกระดูก  ๓๐๐ ทอน    ซึ่งมีเอ็นใหญนอยผูกขึ้น 
        เปนโครงต้ังไว    อันบุญกรรมตบแตงใหวิจิตร   มีแผลท่ัว 
              ทุกแหง  กระสบักระสาย  คนโงเขลาพากันดําริเปนอันมาก 
        ไมมีความย่ังยืนต้ังมั่น พระอานนทเถระผูโคดมโคตร เปน 
              ผูไดสดับมามาก  มีถอยคําไพเราะ   เปนผูอุปฏฐากพระ- 
        พุทธเจา  ปลงภาระลงแลว    บรรลุอรหัต  สําเร็จการนอน 
               พระอานนทเถระส้ินอาสวะแลว       ปราศจากกิเลสเครื่อง 
                เกาะเกี่ยวแลว    ลวงธรรมเปนเครื่องของแลว     ดับสนิท 
                ถึงฝงแหงชาติและชรา      ทรงไวแตรางกายอันมีในท่ีสุด 
                ธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจา         ผูเปนเผาพันธุแหง 
        พระอาทิตย  ต้ังอยูแลวในบุคคลใด  บุคคลนั้นคือ  พระ- 
               อานนทเถระผูโคตมะ    ชื่อวายอมต้ังอยูในมรรคเปนทาง 
        ไปสูนพิพาน     พระอานนทเถระไดเรียนธรรมจากพระ-  
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        พุทธเจามา  ๘๒,๐๐๐  ธรรมขันธ   ไดเรียนมาจากสํานักภิกษ ุ
        มีพระธรรมเสนาบดีเปนตน  ๒,๐๐๐  ธรรมขนัธ  จึงรวมเปน 
         ธรรมที่คลองปากข้ึนใจ  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขนัธ  คนท่ีเปนชาย 
        มีการศึกษาเลาเรียนมานอย   ยอมแกเปลา   เหมือนกบัโค 
        ที่มกีําลังแตเขาไมไดใชงานฉะน้ัน   เน้ือยอมเจริญแกเขา 
        ปญญาไมเจริญแกเขา   ผูใดเลาเรียนมามาก     ดูหมิ่นผู 
        ที่ศึกษาเลาเรียนมานอยดวยการสดับ  แตเขาไมไดปฏิบัติ  
        ตามท่ีเลาเรียนมา  ยอมปรากฏแกเรา  เหมือนคนตาบอด 
        ถือดวงไฟไปฉะน้ัน    บุคคลควรเขาไปนั่งใกลผูที่ศึกษามา 
        มาก    แตไมควรทําสุตะท่ีตนไดมาใหพินาศ  เพราะสุตะ 
        ที่ตนไดมาน้ัน  เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย  เพราะฉะน้ัน 
        จึงควรเปนผูทรงธรรม       บุคคลผูรูอักษรทัง้เบื้องตนและ 
        เบื้องปลาย    รูอรรถแหงภาษิต    ฉลาดในนริุตติและบท 
        ยอมเลาเรียนธรรม  ใหเปนการเลาเรียนดี   และพิจารณา 
        เน้ือความ        เปนผูกระทําความพอใจดวยความอดทน 
        พยายามพิจารณา   ดังความเพียร    ในเวลาพยายามมีจิต  
        ต้ังมั่นดวยดีในภายใน   บุคคลควรคบหาทานผูเปนพหูสูต 
        ทรงธรรม   มีปญญา    เปนสาวกของพระพุทธเจา    หวัง 
        การรูแจงธรรมเชนนั้นเถิด   บุคคลผูเปนพหูสูตทรงธรรม 
        แหงพระพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   เปนดวงตา 
        ของโลกท่ัวไป   ผูทีเ่ปนพหูสูตนั้น  เปนผูอันมหาชนควรบูชา 
        ภิกษุมีธรรมเปนที่ยนิดี   ยินดีแลวในธรรม   คนควาธรรม  
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                ระลึกถึงธรรม   ยอมไมเส่ือมไปจากสัพธรรม  เมื่อกายและ 
               ชีวติของตนเส่ือมไป  ภิกษุผูหนักในความตระหน่ีกาย  ติด 
                อยูดวยควานสุขทางรางกาย     ไมขวนขวายบําเพ็ญเพียร 
                ความผาสุกทางสมณะจักมีแตที่ไหน   ทศิท้ังหมดไมปรากฏ 
                   ธรรมทั้งหลายไมแจมแจง      ในเมื่อทานธรรมเสนาบดีผู 
                 เปนกัลยาณมิตร    นิพพานแลว     โลกทั้งหมดน้ีปรากฏ  
                เหมือนความมดืมน    กายคตาสติยอมนํามาซึ่งประโยชน 
                โดยสวนเดียวฉันใด    กัลยาณมิตรเชนนั้น   ยอมไมมแีก 
                ภกิษุผูมีสหายลวงลับไปแลว  มีพระศาสดานิพพานไปแลว 
                ฉนันั้น  มิตรเกาพากันลวงลับไปแลว  จติของเราไมสมาคม 
                ดวยมิตรใหม   วันนี้เราจะเพงฌานอยูผูเดียว    เหมอืนกับ  
                นกท่ีอยูในรังในฤดูฝนฉะน้ัน. 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา  ๑  พระคาถา   ความวา 
                              เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก      ที่พากนัมาแต 
                    ตางประเทศ    ในเมื่อลวงเวลาเฝา   เพราะประชุมชนเหลา 
                 นัน้เปนผูมุงจะฟงธรรม    จงเขามาหาเราได    เวลาน้ีเปน 
                  เวลาท่ีจะเห็นเรา. 
          พระอานนทเถระจึงกลาวเปนคาถาตอไปวา 
                            พระศาสดาผูมีจักษุ    ทรงประทานโอกาสใหประชุม 
                   ชนท่ีพากันมาแตตางประเทศ     ในเมื่อลวงเวลาเฝา    ไม 
                ทรงหาม  เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู   ๒๕ ป  กาม- 
                สญัญาไมเกิดขึ้นเลย  เชิญดูความท่ีธรรมเปนธรรมดี   เมื่อ  
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               เรายังเปนพระเสขบุคคลอยู  ๒๕ ป  โทสสัญญาไมเกิดขึ้น 
                เลย  เชิญดูความท่ีธรรมเปนธรรมดี  เราไดอุปฏฐากพระ- 
                ผูมีภาคเจาดวยเมตตากายกรรม  เหมือนพระฉายาติดตาม 
                พระองคอยู  ๒๕ ป    เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย 
                เมตตาวจีกรรม   เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู  ๒๕ 
                 ป    เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวยเมคตามโนกรรม 
                เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู  ๒๕  ป      เมือ่พระ- 
                 พุทธองคเสด็จดําเนินไป     เราก็ไดเดินตามไปเบื้องพระ- 
                ปฤษฎางคของพระองค    เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู 
                ญาณเกิดขึ้นแกเรา  เปนผูมกีิจที่จะตองทํา    ยังเปนพระ- 
                เสขะยังไมบรรลุอรหัต   พระศาสดาพระองคใดเปนผูทรง 
                อนุเคราะหเรา      พระศาสดาพระองคนั้น        ไดเสด็จ 
                ปรินิพพานไปเสียกอนแลว      เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจา 
                ผูถือความเปนผูประเสริฐโดยอาการท้ังปวง  เสด็จปรินิพ-  
                 พานแลว   ครัง้น้ัน   ไดเกิดมีความหวาดเสียวและไดเกิด 
                ขนพองสยองเกลา. 
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ  ไดรจนาคาถา ๓ คาถา 
ความวา                               
                             พระอานนทเถระเปนพหูสูต   ทรงธรรม   เปนผูรักษา 
                คลังพระธรรมของพระพทุธเจา  ผูทรงแสวงหาพระคุณอัน 
                ยิ่งใหญ  เปนดวงตาของโลกท่ัวไป ปรินิพพานไปเสียแลว 
                พระอานนทเถระเปนพหูสูต   ทรงธรรม   เปนผูรักษาคลัง 
                พระธรรมของพระพุทธเจา   ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  
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            เปนดวงตาของชาวโลกท่ัวไป     เปนผูกําจัดความมืดมนท่ี 
         เปนเหตุทําใหเปนดังคนตาบอดไดแลว   พระอานนทเถระ 
         เปนผูมีคติ   มีสติ  และธิติ  เปนผูแสวงคุณ  เปนผูทรงจํา 
         พระสทัธรรมไวได  เปนบอเกิดแหงรัตนะ. 
พระอานนทเถระ  กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา  ความวา 
                เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา    เราทําคําส่ังสอน 
         ของพระพุทธเจาเสร็จแลว    ปลงภาระหนกัลงแลว  ถอน 
         ตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว. 
                   จบอานันทเถรคาถาที่  ๓         
 

                                                      รวมพระเถระ 
         พระเถระ  ๓ รูปนี้    คือ   พระปสุสเถระ  ๑      พระสารีบุตรเถระ  ๑ 
พระอานนทเถระ ๑  ทานนิพนธคาถาไวในติงสนิบาตน้ัน  รวม  ๑๐๕ คาถา 
ฉะน้ันแล. 
                                                    จบติงสนิบาต 
 

           อรรถกถาอานันทเถรคาถา                                  

         คาถาของทานพระอานนทเถระ  มีคําเริ่มตนวา  ปสุเณน   จ   โกธเนน 
ดังน้ี.   เรื่องนั้นมีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         ทานพระอานนทเถระแมนี้   เปนผูไดบําเพ็ญบารมีมาแลว   ในพระ- 
พุทธเจาพระองคกอน ๆ   ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา 
ปทุมุตตระ  บังเกิดเปนพ่ีชายตางมารดา  แหงพระศาสดา  ในหังสวดีนคร, 
ทานไดมีชื่อวา  สุมนะ  สวนพระบิดาของทาน  ไดมีพระนามวา  พระเจา 
อานันทะ.    เมื่อสุมนกุมาร     ผูเปนพระราชโอรสของตน    เจริญวัยแลว  
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พระองคไดทรงพระราชทานเนื้อท่ีใหครอบครองพระนคร     ประมาณได 
๑๒๐ โยชน     แหงกรุงหังสวดี.    พระราชกุมารน้ันบางคราวก็เสด็จมาเฝา 
พระศาสดา  และพระราชบิดา.  ในกาลน้ัน   พระราชาทรงบํารุงพระศาสดา 
และพระภิกษุสงฆประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐ รูป   ดวยพระองคเอง.    ไมยอมให 
คนเหลาอ่ืนบํารุงบาง. 
         สมัยนัน้  ปจจันตชนบท   ไดมีการจลาจลข้ึน.   พระราชกุมาร  ไม 
ยอมกราบบังคมทูลใหพระราชาไดทรงทราบวา    ปจจันตชนบทเกิดมีการ 
จลาจล  พระองคเทาน้ัน   จัดการปราบจลาจลน้ันเสียจนสงบ.   พระราชา 
ทรงทราบเหตุการณนั้นแลว    ทรงเบิกบานพระทัยยิ่งนัก    รับสั่งเรียกหา 
พระราชโอรสมาแลวตรัสวา   ลกูเอย   พอจะใหพรแกเจา   เจาจงรับพรนะ. 
พระราชกุมารกราบบังคมทูลวา  หมอมฉัน    ตองการจะใชชีวิตทําการบํารุง 
พระศาสดา  และภิกษุสงฆใหตลอด  ๓  เดือน.  พระราชาตรัสวา   พรนั้น 
เจาไมอาจจะทํา,    จงกลาวขออยางอ่ืนเถิด.    พระราชกุมาร   กราบทูลวา 
ขาแตสมมติเทพ        ธรรมดาพระมหากษัตริยทั้งหลายไมตรัสถอยคําเปน 
สอง.   ขอจงพระราชทานพรนั้นแกหมอมฉันเถิด,    หมอมฉันไมตองการ 
สิ่งอ่ืน.    พระราชาตรัสวา    ถาพระศาสดา   ทรงอนุญาต,    ก็จงใหทาน 
ตามสบายเถิด.     พระราชกุมารน้ันเสด็จไปยังพระวิหาร    เพ่ือประสงควา 
เราจักรูความคิดของพระศาสดา.   ก็สมัยนั้น     พระผูมีพระภาคเจา    ทรง 
ทําภัตกิจเสร็จส้ินแลว     จึงเสด็จเขาไปยังพระคันธกุฎี,   พระราชกุมารน้ัน 
จึงเขาไปหาภิกษุทั้งหลายแลว    ตรัสวา     ขาแตทานผูเจริญ    เรามาเพ่ือเขา 
เฝาพระผูมีพระภาคเจา,   ขอทานจงชี้พระผูมีพระภาคเจาแกเราเถิด.   ภิกษุ 
ทั้งหลายกลาววา    พระเถระชื่อวา   สมุนะเปนอุปฏฐาก,    จงไปยังสํานัก 
ของพระเถระน้ันเถอะ.   พระราชกุมารน้ัน    เขาไปหาพระเถระแลว   ถวาย  
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บังคมแลวตรัสวา   ขาแตทานผูเจริญ  ขอทานจงแสดงพระศาสดาแกเราเถิด.   
ลําดับนั้น   พระเถระเม่ือพระราชกุมารนั้นเห็นอยูนั่นแหละ    จึงดําลงดิน 
ไปแลว  เขาเฝาพระศาสดากราบทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ    พระราชบุตร 
จะมาเฝาพระองค.  พระศาสดาตรัสวา  ภิกษุ   ถาอยางนั้น  เธอจงใหปูลาด 
อาสนะไวขางนอก.   พระเถระ    ทั้งท่ีพระกุมารน้ันเห็นอยูนั่นแหละ    รับ 
พุทธอาสนแลว     ดําลงภายในพระคันธกุฎีแลว     ปรากฏภายนอกบริเวณ 
ใหปูลาดอาสนะไวบริเวณพระคันธกุฎี.       พระกมุารเห็นเหตุนั้นแลวเกิด 
ความคิดข้ึนวา  พระเถระนี้สําคัญยิ่งนัก. 
         แมพระผูมีพระภาคเจา    เสด็จออกจากพระคันธกุฎีแลว     ประทับ 
นั่งบนอาสนะท่ีพระเถระปูลาดแลว.    พระราชบุตรถวายบังคมพระศาสดา 
แลว   ทําปฏสิันถารแลวกราบทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ     พระเถระรูปนี้  
เห็นทีจะมีความคุนเคยในพระศาสนาของพระองค.       พระศาสดาตรัสวา 
ใชแลวกุมาร  เปนผูมีความคุนเคย.  พระราชกุมารตรัสถามวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ    ภิกษุนี้ทําอยางไรจึงมีความคุนเคย.  พระศาสดาตรัสวา   กระทําบุญ 
ทั้งหลาย   มทีานเปนตนไว.  พระราชกุมารตรัสวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
แมขาพระองคจงเปนผูมีความคุนเคยในพระพุทธศาสนา       ในอนาคต- 
กาลเหมือนพระเถระรูปนี้เถิด       แลวถวายภัตตามขอบเขตกําหนดตลอด 
๗  วันแลว   ในวันที่  ๗  กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   ขาพระองค 
ไดวาระบํารุงพระองคตลอด  ๓  เดือน   จากสํานักพระบิดาของขาพระองค 
ขอพระองคทรงยับยั้งอยูจําพรรษาตลอด  ๓  เดือน      เพ่ือขาพระองคเถิด, 
พระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณาวา    ประโยชนในการไปในท่ีนั้น      จะมี 
หรือไมหนอ  ทรงเห็นวามี   จึงตรัสวา  กุมาร  พระตถาคตท้ังหลาย    ยอม 
ยินดียิ่ง  ในเรือนวางเปลาแล.  พระกุมารตรัสวา  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  
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ขาพระองคทราบพระดํารัสแลว,     ขาแตพระสุคตเจา    ขาพระองคทราบ 
พระดํารัสแลว,   ดังน้ีแลว   ใหพระพุทธเจารับปฏิญญาวา   ขาแตพระองค 
ผูเจริญ ขาพระองคไปถึงแลว  กอนอ่ืนจะใหคนสรางวิหาร,   เมื่อขาพระองค 
สงขาวสาสนแลว       ขอพระองคจงเสด็จมาพรอมกับภิกษุ  ๑๐๐,๐๐๐  รูป 
ดังน้ีแลว    ไปเฝาพระราชบิดาแลว    ถวายบังคมพระราชบิดา  ดวยพระ- 
ดํารัสวา     ขาแตสมมติเทพ     พระผูมีพระภาคเจา     ทรงใหปฏญิญาแก 
ขาพระองคแลว,   เมื่อขาพระองคสงขาวสาสนไปแลว    พึงไดพบพระผูมี- 
พระภาคเจาเปนแน   ดังนี้แลวจึงออกไป   เมื่อจะสรางวิหารในเน้ือท่ีทุก ๆ 
โยชน  เสด็จไปสูหนทางไกลถึง  ๑๒๐ โยชน.   กค็รั้นเสด็จไปแลว  พิจารณา 
ถึงสถานท่ีสรางวิหารในพระนครของพระองค      เห็นอุทยานของโสภณ- 
กุฎมพี  จึงซ้ือดวยทรัพย   ๑๐๐,๐๐๐   แลวสละทรพัย  ๑๐๐,๐๐๐   ใหสราง 
วิหาร.   ครั้นใหสรางพระคันธกุฎีสําหรับพระผูมีพระภาคเจา   และใหสราง 
กุฎีที่เรนและมณฑป     เพ่ือเปนที่พักกลางคืนและกลางวันสําหรับหมูภิกษุ 
ที่เหลือในที่นั้นแลว    ใหต้ังกําแพงลอมรอบ   และซุมประตูแลว     จึงสง 
สาสนไปยังสํานักพระราชบิดาวา    การงานของขาพระองคเสร็จแลว,   ขอ 
พระองค  จงสงสาสนไปยังพระศาสดา.                                    
         พระราชาทรงนิมนตใหพระผูมีพระภาคเจาเสวยเสร็จแลว  กราบทูล 
วา ขาแดพระผูมีพระภาคเจา การงานของสุมนะ  สําเร็จแลว,  บัดนี้   หวังการ 
เสด็จไปของพระองค.  พระผูมีพระภาคเจามีภิกษุ ๑๐๐,๐๐๐  รปู    แวดลอม 
แลว   ไดเสด็จไปประทับอยูในวิหารทุก ๆ โยชน.  พระกุมารทรงทราบวา 
พระศาสดาจะเสด็จมา  จึงเสด็จไปตอนรับในที่โยชนหน่ึง  นําเอาของหอม 
และดอกไมเปนตนบูชา      นิมนตใหเสด็จเขาไปยังวิหารท่ีสรางดวยทรัพย  
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๑๐๐,๐๐๐      ในอุทยานชือ่วา   โสภณะ   ที่ซื้อดวยทรัพย  ๑๐๐,๐๐๐  แลว  
มอบถวายวิหารน้ัน  ดวยพระดํารัสวา:- 
                   ขาแตพระมหามุนีเจา    ขอพระองคจงทรงรับอทุยาน 
        ชื่อโสภณะ     ที่ขาพระองคซื้อดวยทรัพย  ๑๐๐,๐๐๐   แลว 
         สรางดวยทรัพย  ๑๐๐,๐๐๐  เถิด. 
         ในวันเขาพรรษา พระกุมารน้ัน  ยังมหาทานใหเปนไปแลว  มอบหมาย  
หนาท่ีการงานใหบุตรและภรรยา   อีกทั้งพวกอํามาตย     ดวยพระดํารัสวา  
พวกทานพึงใหทาน   โดยทํานองนี้แหละ    แลวพระองคเองก็อยูในที่ใกล 
สถานที่อยูของพระสุมนเถระนั่นแล   ทําการบํารุงพระศาสดาตลอด  ๓  เดือน 
เมื่อใกลถึงวันปวารณา   จึงเขาไปสูบานแลว    ยังมหาทานใหเปนไปตลอด 
๗ วัน    ในวันที่ ๗ จึงจัดวางผาไตรจีวรทั้งหลาย     ที่แทบพระบาทพระ- 
ศาสดาและภิกษุสงฆประมาณ  ๑๐๐,๐๐๐  รูปแลว  ถวายบังคม  ต้ังปณิธาน 
วา ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคไดทําบุญมาตั้งแตการใหทานตามเขต 
กําหนดตลอด ๗  วัน   ขอผลบุญอันนั้น    อยาเปนไปเพ่ือประโยชน   แก 
สวรรคสมบัติเปนตนเลย  โดยที่แทขอใหขาพระองคพึงไดเปนอุปฏฐากของ 
พระพุทธเจาสักองคหน่ึงในอนาคตกาล     เหมือนพระสุมนเถระรูปนี้เถิด. 
แมพระศาสดา  ก็ทรงเห็นวา   ความปรารถนาของพระกุมารน้ันหาอันตราย 
มิได  จึงตรัสพยากรณแลวเสด็จหลีกไป. 
         แมพระราชกุมารน้ัน   ทรงบําเพ็ญบุญมากมาย   ตลอด  ๑๐๐,๐๐๐  ป 
ในพุทธุปบาทกาลน้ันแลว    แมที่ยิ่งไปกวานั้น      ก็ทรงสะสมบุญกรรมอัน 
โอฬารในภพนั้น ๆ แลว   ทองเท่ียวไปในเทวโลกและมนุษยโลก     ในกาล 
แหงพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระนามวา  กัสสปะ   ไดถวายผาอุตตรสาฎก 
เพ่ือเปนถลกบาตรแกพระเถระรูปหน่ึง   ผูกําลังเท่ียวบิณฑบาตอยู  แลวได  
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ทรงทําการบูชา.   บังเกิดในสวรรคอีกครั้งแลว  จุติจากสวรรคนั้น  ไปเกิดเปน 
พระเจาพาราณสี  ทรงพบพระปจเจกพุทธเจา ๘ องค นิมนตใหพระปจเจก- 
พุทธเจาเหลาน้ัน    บริโภคแลว     ใหชางสรางบรรณศาลา ๘ หลัง    ใน 
มงคลอุทยานของตนแลว   ใหตบแตงต้ังที่สําเร็จลวนดวยรัตนะ   และที่รอง 
เปนแกวมณี  ๘  ที่   เพ่ือเปนที่นั่งของพระปจเจกพุทธเจาเหลานั้น   ไดทํา 
การบํารุงตลอด  ๑๐,๐๐๐  ป.  สถานทีเ่หลาน้ัน  ยังปรากฏอยู. 
         ก็เม่ือพระราชาทรงบําเพ็ญบุญเปนอันมาก ในภพน้ันๆ  ตลอดแสนกัป 
จึงไดบังเกิดในดุสิตบุรี   พรอมกับพระโพธิสัตวของพวกเรา   จุติจากดุสิต  
นั้นแลว  บังเกิดในวังของอมิโตทนะศากยวงศ  ไดมีพระนามวา  อานนท 
เพราะทานเกิดแลว        ทาํใหหมูญาติทั้งหมดไดรับความยินดีเพลิดเพลิน. 
ทานเจริญวัยโดยลําดับแลว  เมื่อพระผูมีพระภาคเจาเสด็จออกอภิเนษกรมณ 
แลวบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ     ทรงประกาศพระธรรมจักรอันบวรให 
เปนไป     แลวเสด็จไปยังกรุงกบิลพัสดุครั้งแรก      เสด็จออกจากกรุงน้ัน 
(ทานอานนท)  ออกไปพรอมกับเจาภัททิยะเปนตน   ออกไปเพ่ือบวชเปน 
บริวารของพระผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น     บวชแลวในสํานักของพระ- 
ผูมีพระภาคเจา     ตอกาลไมนานนัก    ไดฟงธรรมกถาในสํานักของทาน 
พระปุณณมันตาณีบุตรแลวดํารงอยูในโสดาปตติผล. 
         ก็สมัยน้ัน    ตลอดเวลา  ๒๐ ป   ในปฐมโพธกิาล    ไมมีอุปฏฐาก 
ประจําสําหรับพระผูมีพระภาคเจา.   บางคราว  พระนาคสมาละ   ก็รับบาตร 
และจีวร   ตามเสด็จไป,   บางคราว  พระนาคิตะ,  บางคราว  พระอุปวานะ, 
บางคราว    พระสุนักขัตตะ,  บางคราว  พระจุนทสมณุทเทส,  บางคราว 
พระสาคตะ,   บางคราว    พระเมฆิยะ,   โดยมาก   ทานเหลาน้ันมิไดทําจิต 
ของพระศาสดาใหยินดีโปรดปรานเลย.  ครั้นวันหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจา  
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มีภิกษุสงฆแวดลอม ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสน  ที่เขาปูลาดไว  ที่บริเวณ   
พระคันธกุฎีแลว     ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแลว     ตรัสวา    ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย   บดันี้เราเปนคนแก,   ภิกษุบางพวก   เมื่อเรากลาววา   เราจะไป 
ทางนี้   บัดนี ้   ก็กลับไปทางอ่ืนเสีย.   ภิกษุบางพวก    วางบาตรและจีวร 
ของเราไวที่ภาคพ้ืน,  พวกเธอจงรูภิกษุผูจะอุปฏฐากเราเปนประจํา.   เพราะ 
ไดฟงพระดํารัสนั้น    ธรรมสังเวชเกิดข้ึนแลวแกภิกษุทั้งหลาย.   ลําดับนั้น 
ทานพระสารีบุตรลุกข้ึน   ถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจา    แลวกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ    ขาพระองคจักอุปฏฐากบํารุงพระองค.    พระผูมี- 
พระภาคเจา   ตรัสหามทานพระสารีบุตร.   พระมหาสาวกทั้งหมด  เริ่มตน 
แตพระมหาโมคคัลลานะไป   เวนทานพระอานนทเสีย    พากันลุกข้ึนกราบ 
ทูลโดยอุบายน้ันวา   ขาพระองค  จักอุปฏฐาก,   ขาพระองค  จักอุปฏฐาก 
ดังน้ี    พระผูมีพระภาคเจา     ก็ตรัสหามพระสาวกแมเหลาน้ันเสีย.    สวน 
พระอานนทนั้น  ไดนั่งน่ิงแลวทีเดียว.  ลําดับนั้น  พวกภิกษุ  กลาวกะทาน 
พระอานนทนั้นวา      ผูมอีายุ      แมทานก็จงทูลขอตําแหนงการอุปฏฐาก 
ประจําพระศาสดาเถิด.   พระ.อานนทกลาววา   ถาทูลขอไดตําแหนงมาแลว 
จะเปนเชนไร.    ถาชอบใจ,     พระศาสดา    ก็จักตรัสเอง.    ลําดับนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   ภิกษุเหลาอ่ืน   จะพึง 
ใหอานนทอุตสาหะข้ึนไมได,   ตนเองเทานั้น   ทราบแลว    จักอุปฏฐาก. 
เรา,  ลําดับนั้น     ภิกษุทั้งหลาย   พากันกลาววา   อานนทผูมีอายุ   เธอจง 
ลุกข้ึน   จงทูลขอตําแหนงอุปฏฐากกะพระศาสดาเถิด.       
         พระเถระลุกข้ึนแลว   กราบทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ     ถาพระ- 
ผูมีพระภาคเจา  จักไมใหจีวรอันประณีต  ที่พระองคไดแลว  แกขาพระองค  
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จักไมใหบิณฑบาตอันประณีต,      จักไมใหเพ่ืออยูในพระคันธกุฎีเดียวกัน, 
รับนิมนตแลว  จักไมไป,   ขาพระองคจักอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาเอง. 
พระอานนท    ไดเปนผูอุปฏฐากประจํา   รับพร  ๘  ประการ คือ ขอหาม 
๔   ประการเหลาน้ี    เพ่ือปลดเปลื้องคําติเตียนวา   เมื่อพระศาสดาไดรับคุณ 
มีประมาณเทาน้ี,  ภาระอะไร ในการท่ีจะอุปฏฐาก,  พระอานนทกราบทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ       ถาพระผูมีพระภาคเจา   จักเสด็จไป   ยังที่นิมนตที่ 
ขาพระองครับแลว,  ถาเม่ือมีคนพากันมาจากท่ีไกล   ขาพระองคจักไดเพ่ือ 
เขาเฝาในทันทีทีเดียว.   เมื่อขาพระองคเกิดความสงสัยข้ึน  จักไดเพื่อเขาเฝา 
พระผูมีพระภาคเจาไดทันทีทีเดียว,   ถาพระผูมีพระภาคเจา   จักทรงแสดง 
ธรรมที่พระองคทรงแสดงแลวลับหลัง  แกขาพระองคซ้ําอีก  ขาพระองคจัก 
อุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาทันที การทูลขอพร ๔ ประการเหลาน้ี   เพ่ือปลด 
เปลื้องคําติเตียนพระอานนท   ยอมไมไดการอนุเคราะหในสํานักของพระ- 
ศาสดา    แมดวยเหตุมีประมาณเทาน้ีแล.    และเพ่ือบําเพ็ญบารมีความเปน 
ธรรมภัณฑาคาริกใหบริบูรณวา    พระอานนทบรรลุผลแหงบารมีที่บําเพ็ญ 
มาตลอดแสนกัป  ก็เพ่ือประโยชนแกตําแหนงนั้นนั่นแหละแลว,  ทานต้ังแต 
วันที่ไดตําแหนงอุปฏฐากแลว  เมื่อจะอุปฏฐากพระทศพล  ดวยกิจท้ังหลาย 
เปนตนอยางน้ีวา    ดวยนํ้า  ๒  ชนิด,   ดวยไมสีฟน  ๓  ชนิด,   ดวยการ 
บริกรรมมือและเทา,    ดวยการบริกรรมหลัง,     ดวยการปดกวาดบริเวณ 
พระคันธกุฎี  ดังนี้   ก็ทราบวา   เวลาน้ีพระศาสดาควรจะไดสิ่งนี้,    และ 
ควรจะทําส่ิงนี้ถวาย  ดังน้ี  เปนผูเฝาสํานักตลอดกลางวัน  ในเวลากลางคืน 
ก็ตามประทีปใหญไว       คอยรักษาเหตุการณบริเวณพระคันธกุฎี  ๙  ครั้ง 
เมื่อพระศาสดาตรัสเรียก  ก็รีบถวายคําตอบ เพ่ือบรรเทาถีนมิทธนิวรณเสีย.  
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         ลําดับนั้น     พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูพระอริยสงฆใน 
พระเชตวันแลว    ทรงสรรเสริญทานพระอานนท    โดยอเนกปริยายแลว 
ทรงตั้งไวในตําแหนงที่เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย  ผูเปนพหูสูต  ผูมีสติ   ผูมีคติ 
ผูมีธิติ  และผูอุปฏฐาก.  พระอานนท   ไดรับการแตงต้ังตําแหนงเอตทัคคะ 
ในฐานะ  ๕  ประการจากพระศาสดาอยางน้ีแลว       ประกอบดวยอัจฉริย- 
อัพภูตธรรม  ๔ ประการ  เปนผูรักษาคลังพระธรรมของพระศาสดา   พระ- 
มหาเถระรูปนี้      ถึงจะยังเปนพระเสขบุคคลอยูก็ตาม    แตเมื่อพระศาสดา 
ปรินิพพานแลว     ภายหลังถูกหมูภิกษุกระตุนใหอาจหาญแลว     และถูก 
เทวดาทําใหเกิดสังเวชแลว      โดยนัยดังท่ีกลาวมาแลว     จึงไดเกิดความ 
อุตสาหะข้ึนวา  ก็กาลพรุงน้ีแลวซิหนอ   พระมหาเถระทั้งหลาย  จะทําการ 
รอยกรองพระธรรมวินัยกนั,     ขอท่ีเราเปนพระเสขบุคคล   เปนผูมีกิจท่ี 
จะตองทํา    จะเขาสูที่ประชุมเพ่ือรอยกรองพระธรรมวินัยรวมกับพระเถระ 
อเสขบุคคลท้ังหลาย  ไมสมควรแกเราเลยหนอ  ดังนี้   จึงเริ่มเจริญวิปสสนา 
บําเพ็ญวิปสสนาทั้งกลางวันและคืน  ไมไดความเพียรที่สม่ําเสมอในการเดิน 
จงกรม  จึงไปสูวิหาร  นัง่บนท่ีนอน  ประสงคจะนอนพักผอน  จึงเอนกายลง. 
ศีรษะยังไมทันถึงหมอน   เทาท้ังสองขางเพียงพนจากพ้ืน  ในระหวางนั้น 
จิตก็หลุดพนจากอาสวะทั้งหลาย      เพราะไมยึดมั่น   เปนผูไดอภิญญา  ๖.  
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑:- 
                     พระมหามนุีพระนามวาปทุมุตตระ       เสด็จออกจาก 
         ประตูพระอารามแลว   ทรงยังเมล็ดฝนอมฤตใหตกอยู  ยงั 
         มหาชนใหเย็นสบาย        พระขณีาสพผูเปนนักปราชญ 
         เหลาน้ันประมาณต้ังแสน       ไดอภิญญา ๖    มีฤทธ์ิมาก 
 
๑.  ขุ.  อุ.  ๓๒/ขอ  ๑๒.  
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        แวดลอมพระสัมมาสัมพุทธเจา  ดุจพระฉายาตามพระองค   
        ฉะนั้น   เวลาน้ัน    เราอยูบนคอชาง    ทรงไวซึ่งฉัตรขาว  
         อันประเสริฐสุด       ปติยอมเกิดแกเราเพราะไดเห็นพระ- 
        สมัมาสมัพุทธเจาผูมีรูปงาม    เราลงจากคอชางแลว    เขา 
          ไปเฝาพระนราสภ           ไดกั้นฉัตรแกวของเราถวายแด 
        พระพทุธเจาผูประเสริฐสุด       พระมหาฤาษีพระนามวา 
         ปทุมุตตระ     ทรงทราบความดําริของเราแลว     ทรงหยุด 
        กถาน้ันไว  แลวไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา   ผูใดไดกั้นฉัตร 
         อันประดับดวยเครื่องอลังการทอง      เราจักพยากรณผูนั้น 
        ทานท้ังหลายจงฟงเรากลาว     สตัวผูนี้ไปจากมนุษยโลกนี้  
        จักครอบครองดุสิต     จักเสวยสมบัติมีนางอปัสรท้ังหลาย 
        แวดลอม  จักเสวยเทวราชสมบัติ  ๓๔ ครั้ง  จักเปนอธิบดี  
          แหงชน    ครอบครองแผนดิน  ๘๐๐  ครั้ง   จักเปนพระเจา 
        จักรพรรดิ  ๕๘  ครัง้     จักเสวยราชสมบัติในประเทศราช 
        อันไพบลูยในแผนดิน   ในแสนกปัพระศาสดาพระนามวา 
        โคดมโดยพระโคตร  ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช 
         จักเสด็จอุบัติในโลก    ผูนี้จักเปนโอรสแหงพระญาติของ 
         พระพุทธเจาผูเปนธงชัยแหงสกุลศากยะ    จักเปนพุทธ-  
        อุปฏฐาก  มีชื่อวา  อานนท  จักมคีวามเพียร  ประกอบ 
        ดวยปญญา  ฉลาดในพาหุสัจจะ  มีความประพฤติออนนอม  
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            ไมกระดาง   ชํานาญในบาลีทั้งปวง   พระอานนทนั้นมีตน 
         สงไปแลวเพ่ือความเพียร  สงบระงับไมมีอุปธิ  จักกําหนด 
         รูอาสวะท้ังปวงแลว  จักไมมีอาสวะนิพพาน  มีชางกุญชร 
         อยูในปา  อายุ  ๖๐ ป  ตกมันสามครั้ง  เกิดในตระกูลชาง 
         มาตังคะ   มีงางอนงาม   ควรเปนราชพาหนะฉันใด    แม 
         บัณฑติท้ังหลายก็ฉันนั้น  ประมาณไดหลายแสนมีฤทธิม์าก 
         ทั้งหมดน้ัน ของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูไมมีกิเลส 
         เราจักนมัสการท้ังยามตน   ในยามกลาง   และในยามสุด 
         เรามีจติผองใส  ปลืม้ใจ  บํารุงพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด 
         เรามีความเพียร   ประกอบดวยปญญา  มีสติสัมปชัญญะ 
         บรรลุโสดาปตติผล  ฉลาดในเสขภูมิ  ในแสนกัปแตกัปนี้  
         เรากอสรางกรรมใด       เราบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนั้นแลว 
         ศรัทธาตั้งมั่นแลวมผีลมาก   การมาในสํานักพระพุทธเจา 
         ผูประเสริฐสุดของเรา    เปนการมาดีหนอ...ฯ ล ฯ...พระ- 
         พุทธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   ฉะน้ีแล.                      
         ก็ทานพระอานนท    เปนผูไดอภิญญา ๖    เขาไปสูมณฑปสําหรับ 
สังคายนา    เมื่อจะสังคายนาพระธรรม    จึงทําการแยกกลาวคาถาภาษิตไว 
แผนกหนึ่ง   ดวยมุงที่จะใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายในที่นั้น ๆ  และมุงท่ีจะ 
ประกาศขอปฏิบัติของตนเปนตน   ในเวลาที่จะทําการสังคายนาขุททกนิกาย 
ตามลําดับ เมื่อจะยกข้ึนสูสังคายนา ในเถรคาถา  จึงกลาวคาถาเหลาน้ีวา :-  
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                บณัฑิต    ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนท่ีชอบ   
        สอเสียด    มักโกรธ    ตระหนี ่   และผูปรารถนาใหผูอื่น 
         พินาศ   เพราะการสมาคมกับคนชั่ว   เปนความลามก   แต 
        บณัฑิตควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรัทธา       ม ี
        ศีลนารกั   มีปญญา   และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก 
        เพราะการสมาคมกับคนดี        ยอมมีแตความเจริญอยาง 
         เดียว    เชิญดูรางกายอันมีกระดูก ๓๐๐ ทอน    ซึ่งมีเอ็น 
        ใหญนอยผูกขึ้นเปนโครงต้ังไว     อันบุญกรรมตบแตงให 
         วิจิตร   มีแผลท่ัวทุกแหง   กระสบักระสาย    คนโงเขลา 
        พากันดําริเปนอันมาก     ไมมีความยั่งยืนต้ังมั่น     พระ- 
         อานนทเถระผูโคดมโดยโคตร   เปนผูไดสดับมามาก   ม ี
        ถอยคําไพเราะ  เปนผูอุปฏฐากพระพุทธเจา   ปลงภาระลง 
         แลว   บรรลุอรหัต  สําเร็จการนอน   พระอานนทเถระส้ิน 
        อาสวะแลว    ปราศจากกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวแลว    ลวง 
            ธรรมเปนเครื่องของแลว    ดับสนิท    ถึงฝงแหงชาติและ 
        ชรา  ทรงไวแตรางกายอันมีในท่ีสุด    ธรรมทั้งหลายของ 
         พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย     ต้ังอยูแลว 
         ในบุคคลใด    บุคคลน้ัน    คือพระอานนทเถระผูโคตมะ 
        ชื่อวายอมต้ังอยูในมรรค    เปนทางไปสูนิพพาน    พระ- 
        อานนทเถระไดเรียนธรรมจากพระพุทธเจามา  ๘๒,๐๐๐  
          ธรรมขันธ  ไดเรียนมาจากสํานักภิกษุมีพระธรรมเสนาบดี 
        เปนตน  ๒,๐๐๐  ธรรมขันธ  จึงรวมเปนธรรมท่ีคลองปากขึ้น  
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         ใจ  ๘๔,๐๐๐  ธรรมขันธ  คนท่ีเปนชายมีการศึกษาเลาเรียน   
        มานอย   ยอมแกเปลา   เหมือนกับโคท่ีมีกําลังแตเขาไม 
        ไดใชงานฉะน้ัน   เน้ือยอมเจริญแกเขา   ปญญาไมเจริญ 
         แกเขา    ผูใดเลาเรียนมามาก    ดูหมิ่นผูที่ศึกษาเลาเรียน 
         มานอยดวยการสดับ    แตเขาไมปฏิบัติตามท่ีเลาเรียนมา 
        ยอมปรากฏแกเรา   เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไปฉะน้ัน 
           บุคคลควรเขาไปนั่งใกลผูที่ศึกษามามาก      แตไมควรทํา 
        สุตะท่ีตนไดมาใหพินาศ  เพราะสุตะท่ีตนไดมานั้น   เปน 
         เบื้องตนแหงพรหมจรรย  เพราะฉะน้ัน    จึงควรเปนผูทรง 
        ธรรม  บุคคลผูรูอักษรท้ังเบื้องตนและเบื้องปลาย   รูอรรถ 
         แหงภาษิต  ฉลาดในนิรุตติและบท  ยอมเลาเรียนธรรมให 
        เปนการเลาเรียนดี    และพิจารณาเนื้อความ   เปนผูกระทํา 
         ความพอใจดวยความอดทน  พยายามพิจารณา  ต้ังความ 
        เพียร  ในเวลาพยายามมีจิตต้ังมั่นดวยดีในภายใน   บุคคล 
        ควรคบหาทานผูเปนพหูสูต   ทรงธรรม   มปีญญา   เปน 
        สาวกของพระพุทธเจา      หวังการรูแจงธรรมเชนนั้นเถิด 
         บุคคลผูเปนพหูสูตทรงธรรม     เปนผูรักษาคลังพระธรรม 
        แหงพระพุทธเจา     ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    เปน 
        ดวงตาของโลกท่ัวไป  ผูที่เปนพหูสูตนั้น   เปนผูอันมหาชน 
        ควรบูชา     ภกิษุมธีรรมเปนพหสููตยินดี      ยินดีแลวในธรรม 
        คนควาธรรม  ระลึกถึงธรรม  ยอมไมเส่ือมไปจากสัทธรรม 
         เมื่อกายและชีวิตของตนเสื่อมไป      ภิกษุผูหนักในความ  
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                  ตระหนี่กาย   ติดอยูดวยความสุขทางรางกาย   ไมขวนขวาย   
               บําเพ็ญเพียร   ความผาสุกทางสมณะจักมแีตที่ไหน   ทศิ 
                ทั้งหมดไมปรากฏ      ธรรมทั้งหลายไมแจมแจงแกขาพเจา 
                ในเมื่อทานธรรมเสนาบดีผูเปนกัลยาณมิตรนิพพานแลว 
            โลกทั้งหมดน้ีปรากฏเหมือนความมืดมน        กายคตาสติ 
                ยอมนํามาซึ่งประโยชนโดยสวนเดียวฉันใด   กัลยาณมิตร 
                เชนนั้น     ยอมไมมีแกภิกษผูุมีสหายลวงลับไปแลว    ม ี
               พระศาสดานิพพานไปแลวฉันนั้น   มิตรเกาพากันลวงลับ 
                ไปแลว    จิตของเราไมสมาคมดวยมิตรใหม    วันนี้เราจะ 
                เพงฌานอยูผูเดียว     เหมือนกับนกท่ีอยูในรัง  ในฤดูฝน 
                  ฉะน้ัน. 
          พระผูมีพระภาคเจาตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา  ๑  พระคาถา ความวา 
                             เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก       ที่พากันมาแต 
                 ตางประเทศ      ในเมื่อลวงเวลาเฝา      เพราะประชุมชน 
                 เหลาน้ันเปนผูมุงจะฟงธรรม    จงเขามาหาเราได  เวลาน้ี  
                  เปนเวลาท่ีจะเห็นเรา. 
          พระอานนทเถระจงกลาวเปนคาถาตอไปวา 
                             พระศาสดาผูมีจักษุ     ทรงประทานโอกาสใหประชุม 
                 ชนที่พากันมาแตตางประเทศ     ในเมื่อลวงเวลาเฝา    ไม   
                ทรงหาม  เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู  ๒๕ ป  กาม- 
                สญัญาไมเกิดขึ้นเลย  เชิญดูความท่ีธรรมเปนธรรมดี   เมื่อ 
                เรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕  ป     โทสสัญญาไมเกิด  
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                ขึน้เลย    เชิญดูความท่ีธรรมเปนธรรมดี  เราไดอุปฏฐาก   
                พระผูมีพระภาคเจาดวยเมตตากายกรรม     เหมือนพระ- 
                ฉายาติดตามพระองคอยู  ๒๕ ป  เราอปุฏฐากพระผูมีพระ- 
                ภาคเจาดวยเมตตาวจีกรรม       เหมือนพระฉายาติดตาม 
                พระองคอยู  ๒๕ ป     เราอุปฏฐากพระผูมีพระภาคเจาดวย 
                เมตตามโนกรรม      เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู 
                ๒๕  ป      เมื่อพระพุทธองคเสด็จดําเนินไป    เราก็ไดเดิน 
                  ตามไปเบื้องพระปฤษฎางคของพระองค  เมื่อพระองคทรง 
                 แสดงธรรมอยู   ฌานเกิดขึ้นแกเรา  เราเปนผูมีกิจที่จะตอง 
                ทํา    ยังเปนพระเสขะ    ยังไมบรรลุอรหตั     พระศาสดา 
                พระองคใดเปนผูทรงอนุเคราะหเรา   พระศาสดาพระองค 
                นัน้ ไดเสด็จปรินิพพานไปเสียกอนแลว  เมื่อพระสัมมา- 
                สมัพุทธะจาผูถือความเปนผูประเสริฐโดยอาการท้ังปวง 
                เสด็จปรินิพพานแลว  ครั้งนั้น   ไดเกิดมีความหวาดเสียว 
                 และไดเกิดขนพองสยองเกลา. 
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ  ไดรจนาคาถา  ๓  คาถา 
ความวา   
                             พระอานนทเถระเปนพหูสูต  ทรงธรรม   เปนผูรักษา 
                คลังพระธรรมของพระพทุธเจา     ผูทรงแสวงหาพระคุณ 
                อนัยิ่งใหญ  เปนดวงตาของโลกท่ัวไป  ปรินิพพานไปเสีย 
                แลว    พระอานนทเถระเปนพหูสูต   ทรงธรรม  เปนผูรักษา 
                คลังพระธรรมของพระพทุธเจา    ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่ง  
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         ใหญ    เปนดวงตาของชาวโลกท่ัวไป    เปนผูกําจัดความ 
       มืดมนท่ีเปนเหตุทําใหเปนดังคนตาบอดไดแลว      พระ- 
       อานนทเถระเปนผูมีคติ   มีสติ    และธิติ    เปนผูแสวงคุณ 
       เปนผูทรงจําพระสัทธรรมไวได  เปนบอเกิดแหงรัตนะ. 
พระอานนทเถระ   กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา  ความวา 
                 เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา      เราทําคําส่ังสอน 
       ของพระพุทธเจาเสร็จแลว   ปลงภาระหนักลงแลว    ถอน 
       ตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  คาถา  ๒  คาถาเร่ิมตนวา  ปสุเณน   จ   ความวา 
บัณฑิตเปนพวกภิกษุฉัพพัคคีย  ผูทําการคลุกคลีกนักับพวกภิกษุฝายพระ- 
เทวทัตแลว   กลาวโดยมุงท่ีจะใหโอวาทแกภิกษุเหลาน้ัน.                       
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา    ปสุเณน  ไดแก   ดวยวาจาสอเสียด. 
จริงอยู  บุคคลผูประกอบดวยวาจาน้ัน  ทานเรียกวา  ปสุณะ  เพราะเปรียบ 
เหมือนผาสีเขียวประกอบดวยสวนสีเขียว.    บทวา  โกธเนน   แปลวา  ม ี
ความโกรธเปนปกติ.   ชือ่วาผูตระหน่ี   เพราะมีความตระหน่ีอันมีลักษณะ 
ปกปดสมบัติของตน. 
         บทวา  วิภูตนนฺทินา  ความวา  ผูปรารถนาจะทําสมบัติที่ปรากฏชัด 
ของปวงสัตวใหพินาศไป       หรือผูปรารถนาจะใหสมบัติที่ปรากฏชัดนั้น 
แยกเปนแผนกจากกนั,    คําท้ังหมดน้ัน    ทานกลาวประสงคถึงพวกภิกษุ 
ฝายพระเทวทัตเทาน้ัน.  จริงอยู  ภิกษุเหลาน้ัน   ผูถูกความตระหน่ีครอบงํา  
มีแตความตระหน่ีกลาแข็งเปนตน      พากันทําลายเหลาชนผูปฏิบัติดีปฏิบัติ  
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ชอบเปนจํานวนมาก      เพ่ือท่ีจะแสดงวัตถุ  ๕  ประการ     เพราะตนทํา   
พระศาสดาไวภายนอก   ดําเนินการเพ่ือความพินาศแกมหาชนเปนอันมาก. 
         บทวา สขิต  ความวา  ไมควรทําตนใหเปนสหาย    คือใหมีความ 
คลุกคลีกัน,   เพราะเหตุไร ?    เพราะการสมาคมกับคนชั่ว     เปนความ 
ลามก  คือการสมาคมกับคนชั่ว     คือคนบาป    เปนความเลวทรามตํ่าชา. 
จริงอยู     คนที่เอาเย่ียงอยางคนพาลน้ัน    ก็มีแตจะนําเอาลักษณะคนพาล 
มีความคิดถึงเรื่องที่คิดแลวชั่วเปนตน   เปนประเภทมาให,   จะปวยกลาว 
ไปไย       ถึงคนท่ีทําตามคําพูดของคนพาลเหลาน้ันเลา.       ดวยเหตุนั้น 
พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา    ดกูอนภิกษุทั้งหลาย    ภัยบางอยางที่จะเกิด 
ข้ึน,    ภัยเหลาน้ันทั้งหมด     เกิดข้ึนเพราะคนพาล,    มิใชเกิดข้ึนเพราะ 
บัณฑิตเลย  ดังน้ีเปนตน. 
         ก็เพ่ือจะแสดงถึงบุคคล   ที่บัณฑิตจะพึงทําความเกี่ยวของดวย  ทาน 
จึงกลาวคําเปนตนวา   สทฺเธน  จ  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สทฺเธน  ความวา  ผูประกอบพรอมดวย 
ความเชื่อกรรมและผลแหงกรรม   และดวยความเชื่อในพระรัตนตรัย. 
         บทวา  เปสเลน  ไดแก  มีศลีนารกั  คือสมบูรณดวยศีล. 
         บทวา ปฺวตา  ความวา มีความสมบูรณดวยปญญา   ดวยอํานาจ 
ปญญาเครื่องรูแจงแทงตลอดซึ่งความเกิดข้ึนและเสื่อมไป. 
         บทวา  พหุสฺสุเตน    ความวา    ผูไดสดับเลาเรียนมามาก    เพราะ 
บริบูรณดวยพาหุสัจจะจนถึงปริยัติและปฏิเวธ. 
         บทวา ภทฺโท  อธิบายวา  การเกี่ยวของ  กับคนดีเชนนั้น  เปนความ  
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เจริญ      เปนความดี    เปนความงาม    ยอมนํามาซึ่งประโยชนอันตางดวย 
ประโยชนในโลกน้ีเปนตน. 
         คาถา  ๗  คาถา  มีคําเริ่มตนวา   ปสฺส  จิตฺตกต  ดังนี้  ความวา  เมื่อ 
นางอุตตราอุบาสิกาเกิดกามสัญญาข้ึน        เพราะไดเห็นรูปสมบัติของทาน 
ทานกลาวคาถาไวก็เพ่ือจะใหเกิดการตัดความพอใจในรางกายได.  อาจารย 
บางพวกกลาววา    เพ่ือจะใหโอวาทแกเหลาภิกษุผูมีจิตฟุงซาน   เพราะได 
เห็นนางอัมพปาลีคณิกา   ดังน้ีก็มี.    คาถาน้ันมีเนื้อความตามท่ีไดกลาวไว 
แลวในหนหลังน่ันแล. 
         คาถา ๒ คาถา  มีคําเริ่มตนวา  พหุสฺสุโต   จตฺิตกถี   พระเถระบรรล ุ
พระอรหัตแลว   กลาวไวดวยอํานาจอุทาน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปริจารโก  คือเปนผูอุปฏฐาก.   คําวา 
เสยฺย  กปฺเปติ  นี้   ทานกลาวไว   เพราะพระอานนทนอนในลําดับตอจาก 
การบรรลุพระอรหัต.     จริงอยู       พระเถระยังราตรีเปนอันมากใหผาน 
พนไปดวยการจงกรมแลว     จึงเขาไปสูหอง     เพ่ือจะใหรางกายเกิดความ 
อบอุนแลว   นั่งบนเตียงเพ่ือจะนอน  พอเทาสองขางพนจากพ้ืน   แตศีรษะ 
ยังไมทันถึงหมอน,  ในทันทีนั้น  ทานก็บรรลุพระอรหัต   แลวจึงนอน. 
         บทวา   ขีณาสโว   ความวา  ทานส้ินอาสวะทั้ง  ๔ ไดแลว    ตอแต 
นั้นนั่นแหละ    ทานก็ปราศจากโยคะท้ัง  ๔    ลวงธรรมเปนเครื่องของได 
แลว   เพราะลวงพนจากเครื่องของคือราคะเปนตนได,  เปนผูดับสนิท  คือ 
เย็น   เพราะสงบระงับความเรารอนคือกิเลสไดสิ้นเชิง. 
         คาถาวา  ยสฺม ึ ปติฏ ิตา     ธมมฺา   ทาวมหาพรหมขีณาสพกลาวไว 
เพราะมุงเจาะจงพระเถระ.     จริงอยู       เมื่อการทําสังคายนาพระธรรม  
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จวนใกลเขามาแลว     ภิกษุทั้งหลายจึงกลาววา     ภิกษุรูปหน่ึงยอมฟุงไป   
ดวยกลิ่นหอมอบอวลดังนี้   เจาะจงพระเถระ.  ลําดับนั้น   เมื่อบรรลุพระ- 
อรหัตแลว  พระเถระจึงมายังประตูถ้ําสัตตบรรณคูหา    เพ่ือใหสงฆพรอม 
เพรียงกัน    ทาวมหาพรหมชั้นสุทธาวาส    เม่ือจะใหภิกษุเหลาน้ันละอาย 
ดวยการประกาศความเปนพระขีณาสพของพระอานนท    จึงกลาวคาถาวา 
ยสฺมึ  ปติฏ ิตา    ธมมฺา  ดังน้ีเปนตน,   ความแหงคาถานั้นวา :-  ธรรม 
ทั้งหลายของพระพุทธเจา  คือของพระผูมีพระภาคเจา  ไดแก ปฏิเวธธรรม 
และปริยัติธรรม   ที่พระองคเทาน้ันบรรลุแลว    และประกาศแลว    ต้ังอยู 
แลวในบุรุษผูวิเศษใด,   บุรุษผูวิเศษน้ีนั้น    คือพระอานนทผูโคตมโคตร 
ผูเปนธรรมภัณฑาคาริก  บัดนี้ต้ังอยูแลวในมรรคอันเปนทางไปสอนุปาทิ- 
เสสนิพพาน     เพราะทานไดบรรลุสอุปาทิเสสนิพพานแลว     คือเปนผูมี 
สวนแหงนิพพานนั้นแนนอน. 
         ครั้นวันหน่ึง     พราหมณชื่อวาโคปกโมคคัลลานะ        เรียนถาม 
พระเถระวา      ทานเปนผูปรากฏในพระพุทธศาสนาวา       เปนพหูสูต, 
ธรรมทั้งหลายมีประมาณเทาใดท่ีพระศาสดาไดตรัสแลวแกทาน,     ที่ทาน 
ทรงจําไวแลว ?   พระเถระเม่ือจะใหคําตอบแกพราหมณนั้น จึงกลาวคาถา 
วา  ทฺวาสีติ  ดังน้ีเปนตน.   ในคําวา  ทวฺาสีติ  นั้น  มีโยชนาแกวา  ๘๒,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ.  บทวา  พุทฺธโต  คณฺหึ  ความวา  ไดเลาเรียนมาจากพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา    คือไดเรียนมาจากสํานักของพระศาสดา  ๘๒,๐๐๐  พระ- 
ธรรมขันธ.  บทวา เทฺว  สหสฺสานิ  ภกิฺขุโต   ความวา    ไดเลาเรียนจาก 
สํานักภิกษุ  ๒,๐๐๐   พระธรรมขันธ  คือไดเลาเรียนจากสํานักภิกษุทั้งหลาย 
มีพระธรรมเสนาบดีเปนตน.  
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         บทวา  จตุราสีติสหสฺสานิ   ไดแก  รวมทั้ง  ๒  สํานักนั้นได  ๘๔,๐๐๐ 
พระธรรมขันธ.     บทวา   เย   เม  ธมมฺาปวตฺติโน  ความวา  พระธรรม- 
ขันธมีประมาณตามท่ีไดกลาวไวแลวของขาพเจา   ช่ําชอง   คลองปาก  ติด 
อยูที่ปลายลิน้. 
         ในกาลครั้งหนึ่ง  พระเถระบวชในพระศาสนาแลว  เห็นคนคนหน่ึง 
ผูไมประกอบในวิปสสนาธุระและคันถธุระแลว      เมื่อจะประกาศโทษใน 
เพราะความไมมีพาหุสัจจะ    จึงกลาวคาถาวา  อปฺปสฺสุตาย  ดังนี้เปนตน. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อปฺปสฺสุตาย ความวา  คนท่ีมีการศึกษาเลาเรียน 
มานอย   เพราะไมมีการเลาเรียนพระสูตร  ๑  สูตร, ๒  สูตร,  หรือ ๕๐  สตูร, 
อีกอยางหนึ่ง     เพราะไมมีการเลาเรียนพระสูตร  ๑  สูตร,   หรือ  ๒  สูตร, 
โดยที่สุดแมพระสูตร  ๑  วรรค   แตเขาพากเพียรเรียนกัมมัฏฐาน    กช็ื่อวา 
เปนพหูสูตได.    บทวา พลิพทฺโทว   ชีรติ   ความวา   เปรียบเหมือนโคท่ี 
มีกําลัง   มชีวิีต   เจริญเติบโตมิใชเพ่ือเปนแมโค   หรือพอโค,   ไมเจริญ 
เพ่ือประโยชนแกหมูญาติที่เหลือ,    ที่แท   ยอมแกเปลาไรประโยชนฉันใด 
แมคนน้ีก็ฉันน้ันเหมือนกัน    ยอมไมทําอุปชฌายวิตร,  อาจริยวัตร,   และ 
อาคันตุกวัตรเปนตน,    ไมประกอบความเพียรบําพ็ญภาวนา,    ก็มีแตแก 
เปลาไรประโยชน.     บทวา  มสานิ   ตสฺส   วฑฺฒนฺติ  ความวา  เปรียบ 
เหมือนเมื่อโคที่มีกําลัง   ถูกเจาของปลอยไปในปา  ดวยคิดวา   โคตัวน้ีไม 
สามารถในการลากไถและนําภาระเปนตนไปได  ดังนี้    มันจะเท่ียวกินและ 
ดื่มตามสบายใจ   เนื้อยอมเจริญแกมัน    ฉันใด,   แมคนคนนี้   ก็ฉันนั้น 
นั่นแหละ  ทอดท้ิงจากวัตร  มีอุปชฌายวัตรเปนตน   อาศัยพระสงฆ   พอ 
ไดปจจัย ๔ แลว   ทํากิจมีการถายเปนตนแลว    บํารุงเลี้ยงรางกาย     เนื้อ  
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ของเขายอมเจริญ   เปนผูมีสรีระอวนเที่ยวไป.  บทวา ปฺา   อธิบายวา 
สวนปญญาท่ีเปนโลกิยะและโลกุตระของเขา    แมเพียงองคุลีหน่ึงก็ไมเจริญ 
ข้ึน  คือตัณหาและมานะ ๙  ประการ   ยอมเจริญแกเขา   เพราะอาศัยทวาร 
ทั้ง  ๖   เหมือนกอไมและเถาวัลยเปนตน    งอกงามในปาฉะน้ัน. 
         คาถาวา  พหุสฺสุโต   ทานกลาวมุงถึงภิกษุรูปหน่ึง  ผูดูหม่ินภิกษุอ่ืน 
เพราะอาศัยวาตนเปนพหูสูต.    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สุเตน   ไดแก 
เพราะเหตุแหงสุตะ  คือระบุวาตนเปนพหูสูต.  บทวา  อติมฺติ   ความวา 
ยอมกาวลวงดูหม่ิน คือยกตนข้ึนขมขูผูอ่ืน.  บทวา  ตเถว  ความวา เหมือน 
คนตาบอดถือดวงไฟไปในท่ีมืด    เพราะการใหเเสงสวาง    จึงเปนเหตุนํา 
ประโยชนมาใหแกคนเหลาอ่ืนเทาน้ัน    หานําประโยชนมาใหแกตนเองไม 
ฉันใด  บุคคลฟงปริยัติจนเปนผูคงแกเรียน  ก็ฉันนั้นเหมือนกัน  ไมเขาถึง 
การฟง  ไมบําเพ็ญประโยชนใหแกตน   กลับเปนคนบอด  ดวยการใหแสง 
สวางแหงญาณ      จึงนําประโยชนมาใหแกคนเหลาอ่ืนเทาน้ัน       ไมนํา 
ประโยชนมาใหแกตนเองเลย  ดุจคนตาบอดถือดวงไฟ  ยอมปรากฏแกเรา 
ฉะน้ัน.                                                             
         บัดนี้    เมื่อจะแสดงถึงอานิสงสในความเปนผูไดสดับมามาก    ทาน 
จึงกลาวคาถาวา  พหุสฺสุต   ดังน้ีเปนตน,    บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา 
อุปาเสยฺย   แปลวา   พึงเขาไปน่ังใกล.    มทวา  สุตฺ   จ   น  วนิาสเย 
ความวา     เขาไปหาทานผูเปนพหูสูตแลว     ไมยอมใหการสดับที่ไดแลว 
พินาศไป  เหือดแหงไป  แตกลับใหเจริญดวยการทรงจํา   คุนเคย    สอบ 
ถาม   และมนสิการ.  บทวา  ต  มลู  พฺรหฺมจริยสฺส  ความวา  เพราะเขา 
ไปหาทานผูเปนพหูสูต   ไดสดับสูตรที่ฟงมาเปนอันมากคือปริยัติธรรมนั้น  
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เปนเบื้องตน     เปนประธานแหงมรรคพรหมจรรย.    เพราะฉะนั้น    จึง   
สมควรเปนผูทรงธรรม  คือเปนผูต้ังอยูในหัวขอแหงวิมุตตายตนะ   ในการ 
ทรงจําธรรมที่ไดฟงมาแลว   ครั้งแรกพึงเปนผูทรงปริยัติธรรม. 
         บัดนี้    เพ่ือจะแสดงเน้ือความท่ีบุคคลจะพึงใหสําเร็จดวยความเปนผู 
ไดสดับฟงมากในปริยัติธรรม     ทานจึงกลาวคําเปนตนวา  ปุพฺพาปรฺู 
ดังน้ี.  บัณฑิตพึงทราบวิเคราะหในคํานั้นวา  ชื่อวาปุพพาปรัญู   เพราะ 
อรรถวา   ยอมรูอักษรท้ังเบื้องตนและเบ้ืองปลาย.    จริงอยู    แมเมื่อสวน 
แหงอักษรเบ้ืองตนของคาถาหนึ่งยังไมปรากฏ     หรือสวนแหงอักษรเบ้ือง 
ตนปรากฏอยูสวนแหงอักษรเบ้ืองปลายยังไมปรากฏก็ตาม   เขารูวา   นี้พึง 
เปนสวนอักษรตน    แหงสวนอักษรเบื้องปลาย    หรือวา    นีพึ้งเปนสวน 
อักษรปลายแหงสวนอักษรเบื้องตน    ดังนี้ชื่อวา    ปุพพาปรัญู.   ชื่อวา 
อัตถัญู     เพราะอรรถวา    ยอมรูจักชนิดแหงประโยชนมีประโยชนตน 
เปนตน    คือประโยชนแหงพระดํารัสที่พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสไวแลว. 
บทวา  นิรุตฺติปทโกวิโท   ความวา   เปนผูฉลาดในปฏิสัมภิทาท้ัง   ๔   คือ 
ในนิรุตติปฏสิัมภิทา      และแมในบทที่เหลือดวย.     บทวา  สุคฺคหิตฺจ 
คณฺหาติ   ความวา   เพราะความเปนผูฉลาดน้ันแล   ยอมเลาเรียนธรรมให 
เปนการเลาเรียนดีทีเดียว      ทั้งโดยอรรถ     ทั้งโดยพยัญชนะ.     บทวา 
อตฺถฺโจปปริกฺขติ   ความวา   ยอมพิจารณาเนื้อความแหงธรรมตามท่ีได 
ฟงแลว   ตามท่ีไดศึกษาเลาเรียนแลว  คือกําหนดไวในใจวา  ดังนี้เปนศีล 
ดังน้ีเปนสมาธิ   ดังน้ีเปนปญญา  เหลาน้ีเปนรูปธรรมและอรูปธรรม. 
         บทวา  ขนฺตฺยา  ฉนทฺิกโต   โหติ  ความวา  เมื่อธรรมทั้งหลายท่ีตาม  
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เพงดวยใจเหลาน้ัน   อดทนตอการเพงพินิจ   ดวยทนตอการเห็นและการ 
เพงพินิจมีอยู   ยอมเปนผูกระทําความพอใจ  คือเกิดความพอใจ   ในการ 
โนมนาวไปในวิปสสนา   โดยมุงท่ีจะกําหนดรูปเปนตน.   และเม่ือบําเพ็ญ 
วิปสสนาเปนอยางนั้นแลว  พยายามพิจารณา  คือทําความอุตสาหะ   ดวย 
การเห็นปจจัยและนามรูปนั้น ๆ   ตอแตนั้นก็ยกข้ึนสูพระไตรลักษณ  ไตร 
ตรอง  พิจารณา   เห็นนามรูปนั้นวา   ไมเที่ยงบาง   เปนทุกขบาง    เปน 
อนัตตาบาง.  บทวา  สมเย  โส  ปทหติ,  อชฺฌตฺต   สุสมาหิโต  ความวา 
ทานเมื่อพิจารณาเห็นอยางนั้นแลว    ก็ต้ังความเพียร   ดวยการประคองจิต 
เปนตน     ในสมัยที่ควรประคองจิตเปนตน,    และเม่ือจะเริ่มต้ังความเพียร 
พึงเปนผูมีจิตต้ังม่ันดวยดี   ดวยวิปสสนาสมาธิ   และมรรคสมาธิไวในภาย 
ใน    คือในภายในอารมณ.    พึงละกิเลสทั้งหลายท่ีเปนเหตุไมต้ังม่ันเสีย.  
อธิบายวา   เพราะคุณน้ีนั้นแมทั้งหมด    ยอมมีแกผูเขาไปน่ังใกลทานผูเปน 
พหูสูต   ทรงธรรม   มีปญญา   เปนสาวกของพระพุทธเจาฉะน้ัน    บุคคล 
ปรารภอสังขตธรรม  หวังความรูในธรรม   คือรูแจงในธรรม    เพราะตน 
ทําหนาท่ีอันประเสริฐสุด   มีการกําหนดรูทุกขเปนตน    พึงคบ    พึงเสพ 
คือพึงเขาไปน่ังใกลกัลยาณมิตร  มีประการดังกลาวแลวเชนนั้นเถิด. 
         พระเถระเม่ือจะแสดงวาทานผูเปนพหูสูตนั้น    เปนผูควรแกการบูชา 
เพราะมีอุปการคุณมากมายอยางนั้น     จึงกลาวคาถาวา   พหุสฺสโุต   ดังน้ี 
เปนตน.    ความแหงบาทคาถาน้ันวา :-      ชื่อวา  พหุสสุตะ    เพราะมี 
คําสอนของพระศาสดา เชน สุตตะและเคยยะเปนตน     ที่ไดสดับแลวเปน 
อันมาก,  ชื่อวา   ธัมมธระ  เพราะทรงจําเทศนาธรรมน้ันทั้งหมดได  ไม  
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ใหสูญหายไป    เหมือนนํ้ามันเหลวของราชสีห     ที่บุคคลใสไวในภาชนะ 
ทองคํา    ฉะนั้น.    ตอแตนั้น    กช็ื่อวา  โกสารักขะ    เพราะรักษาคลัง 
พระธรรม     ธรรมรัตนะของพระผูมีพระภาคเจา    ผูทรงแสวงหาคุณอัน 
ยิ่งใหญ,     เพราะเปนดวงตาของชาวโลก      ดวยการมองดูอยางสม่ําเสมอ 
ฉะน้ัน  จึงเปนดวงตาท่ีชาวโลกท้ังหมดควรบูชา    คือควรนับถือ,    ทาน 
กลาวคําวา  พหุสฺสุโต  ซ้าํอีก   ก็ดวยอํานาจคําลงทาย    เพ่ือแสดงถึงความ 
เปนพหูสูตวา  ชนเปนอันมากควรบูชา. 
         พระเถระครั้นไดกัลยาณมิตรเห็นปานน้ันแลว          เมื่อจะแสดงวา 
ความไมเสื่อมยอมมีแกบุคคลผูทําตามเทาน้ัน,      หามีแกบุคคลผูไมทําตาม 
ไม  ดังนี้   จึงกลาวคาถาวา  ธมฺมาราโม   ดังน้ีเปนตน.   อธิบายวา    ความ 
ยินดีมีสมถะและวิปสสนาเปนธรรม     เพราะอรรถวา     เปนทีอ่ยูอาศัยใน 
ธรรมนั้น,  ชือ่วา ธัมมรตะ  เพราะยินดี   คือยินดียิ่งในธรรมน้ันนั่นเอง 
ชื่อวา  คนควาธรรม   คือคํานึงถึงธรรม    ไดแก  กระทําไวในใจดวยการ 
คิดถึงธรรมนั้นนั่นแหละบอย ๆ. 
         บทวา   อนุสฺสร  ไดแก  ระลึกถึงธรรมนั้นเทาน้ัน. 
         บทวา สทฺธมฺมา   ความวา   ภิกษุเห็นปานน้ัน    ยอมไมเสื่อมจาก 
โพธิปกขิยธรรม  ๓๗  ประเภท    และจากโลกุตรธรรม  ๙  ประการ,     ใน 
กาลไหน ๆ  ความเสื่อมจากธรรมนั้น  ยอมไมมีแกภิกษุนั้น. 
         ครั้นวันหน่ึง     พระเถระเม่ือจะใหภิกษุผูชื่อวามีราคะยังไมไปปราศ 
เกียจคราน   มีความเพียรตํ่าทราม   มคีวามฉลาด   ใหเกิดความสังเวชใน 
รางกาย   จึงกลาวคาถาวา  กายมจฺเฉรครุโน   ดังน้ีเปนตน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  กายมจฺเฉรครุโน  ความวา  เที่ยวไป 
ไมยอมทําอะไรท่ีควรทําทางกายแกอาจารยและอุปชฌาย   มัวแตสําคัญกาย 
วาเปนของเรา  มากไปดวยความยึดมั่นในรางกาย. 
         บทวา  หิยฺยมาเน   ความวา   เมื่อรางกายและชีวิตของตนเสื่อมไป 
ทุก ๆ ขณะ. 
         บทวา อนุฏเห  ความวา ไมพึงทําความเพียรเปนเหตุลุกข้ึน  ดวย 
อํานาจการบําเพ็ญคุณมีศีลเปนตน. 
         บทวา  สรีรสุขคิทฺธสฺส  ความวา ถึงความติดคอยู  (ในสรรีะ)   ดวย 
การทําสรีระของตนใหถึงความสุขนั่นแล. 
         บทวา  กุโต   สมณผาสุตา   ความวา   ความอยูสุขสบายดวยความ 
เปนสมณะของบุคคลเห็นปานน้ัน   จักมีแตที่ไหน,    คือความอยูผาสุกยอม 
ไมมีแกบุคคลน้ันเลย. 
         คาถาเริ่มตนวา  น  ปกฺขนฺติ  ดงัน้ี     พระเถระทราบอยางแจมชัดวา 
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรปรินิพพานแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา   น  ปกฺขนฺติ  ทิสา  สพฺพา   ความวา 
ทิศทั้งหมดมีทิศตะวันออกเปนตน   ยอมไมปรากฏ  คือเปนผูหลงทิศ. 
         บทวา   ธมมฺา  น  ปฏิภนฺติ  ม   ความวา   ธรรมท่ีไดเลาเรียนแลว 
แมจะช่ําของดวยดีในครั้งกอน.     แตในบัดนี้      แมจะนํามาเทียบเคียงโดย 
เคารพ   ก็ไมปรากฏแกขาพเจา. 
         บทวา  คเต   กลฺยาณมิตฺตมฺหิ   ความวา  เมื่อทานพระธรรมเสนาบดี 
ผูเปนกัลยาณมิตรของชาวโลกพรอมท้ังเทวโลก ถึงอนุปาทิเสสนิพพานแลว.  
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         บทวา  อนฺธการว  ขายติ  ความวา  โลกน้ีแมทั้งหมด   ยอมปรากฏ 
เหมือนมืดมน.                                                               
         บทวา  อพฺภตีตสหายสฺส  ความวา  ผูมีสหายลวงลับไปแลว    คือ 
ปราศจากกัลยาณมิตร. 
         บทวา อตีตคตสตฺถุโน   ความวา  ทานเปนผูมีพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จลวงลับไปแลว   คือเปนผูมีพระศาสดาปรินิพพานไปแลว. 
         บทวา ยถา  กายคตา  สติ    อธิบายวา    ชื่อวา  มิตรอ่ืนที่จะนํา 
ประโยชนมาใหโดยสวนเดียว  แกบุคคลผูไมมีที่พ่ึงเชนนั้น   ไมมี   เหมือน 
กายคตาสติภาวนา         มแีตจะนําประโยชนมาใหโดยสวนเดียวแกบุคคลผู 
บําเพ็ญน้ัน,    ภาวนาอยางอ่ืนนําประโยชนมาให    ก็เฉพาะบุคคลท่ีมีที่พ่ึง 
เทาน้ัน. 
         บทวา ปุราณา ไดแก  มิตรเกา  ที่พระเถระกลาวหมายเอากัลยาณมิตร 
มีพระสารีบุตรเปนตน. 
         บทวา  นเวหิ  ไดแก  ดวยมิตรใหม. 
         บทวา  น  สเมติ  เม   ความวา   จิตของเรายอมไมสมาคม    คือจิต 
ของเรามิไดเกิดความยินดีกับพวกมิตรใหมเลย. 
         บทวา   สฺวชฺช   เอโกว   ฌายามิ  ความวา   วันนี้    เรานั้นเวนจาก 
ทานผูแกกวาทั้งหลาย  เปนผูเดียวเพงฌานอยู  คือเปนผูขวนขวายในฌานอยู. 
         บทวา วสฺสุเปโต  ไดแก เหมือนนกที่เขาอยูในรังในฤดูฝน,   บาลี 
วา  วาสุเปโต ดังน้ีบาง   ความวา   เขาไปอยู.                    
         คาถาวา  ทสฺสนาย  อภิกกนฺเต   ดังน้ี   พระศาสดาไดตรัสไว. ความ  
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แหงบาทคาถาน้ันวา:-   อานนท   เธออยาหามประชาชนเปนอันมากท่ีพา 
กันมาจากประเทศตาง ๆ  ไมใหเขาเฝาเรา    ในเมื่อลวงเวลาเฝาของเราเลย.   
เพราะอะไร  ?  เพราะคนฟงธรรมเหลาน้ัน  (ตองการ) จะเห็นเรา,  ก็เฉพาะ 
ในเวลาเฝาน้ีเทาน้ัน. 
         พระเถระไดฟงพระดํารัสนั้นแลว   จงกลาวคาถาอ่ืนอีกวา  ทสฺสนาย 
อภิกฺกนฺเต    ดังน้ีเปนตน.    ก็คาถากอนท่ีทานวางไวในที่นี้    ก็เพ่ือความ 
สัมพันธกันกับคาถาน้ี,    ดวยเหตุนั้นนั่นแหละ    ทานจึงแสดงความสําเร็จ 
ประโยชนแหงบทน้ันวา        ถาเราจักไดเพ่ือใหประชาชนที่พากันมาจาก 
ประเทศอ่ืน  ไดเขาเฝาในทันทีไซร. 
         คาถา  ๔  คาถาเริ่มตนวา ปณฺณวีสติ  วสฺสานิ  ดังนี้  พระเถระกลาว 
เพ่ือแสดงวาตนเปนอุปฏฐากผูเลิศ.   จริงอยู   เพราะการเริ่มบําเพ็ญกัมมัฏ- 
ฐาน     และเพราะการขวนขวายอุปฏฐากพระศาสนา    กามสัญญาเปนตน 
แมที่ยังมิไดตัดขาดดวยมรรค   มิไดเกดิข้ึนแกพระเถระเลย,    และกายกรรม 
วจีกรรม  และมโนกรรม   ก็ไดมีเมตตาเปนหัวหนา   คลอยไปตามเมตตา 
ในพระศาสดาตลอดกาล. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  ปณณฺวีสติ  วสฺสานิ  แปลวา  ตลอด 
๒๕  ป. 
         บทวา   เสขภูตสฺส   เม  สโต  ความวา  เมื่อเรายังดํารงอยูในเสขภูมิ 
คือในโสดาปตติผลอยู.                                                          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 331 

         บทวา  กามสฺา   ความวา  สัญญาที่ประกอบดวยกาม   ไมไดเกิด   
ข้ึนแลว,   ก็ในคําน้ี    พระเถระแสดงถึงความบริสุทธิ์แหงอัธยาศัยตน    ดวย  
คําท่ีมุงถึงการไมเกิดข้ึนแหงกามสัญญาเปนตน,   และแสดงถึงความบริสุทธิ์ 
แหงประโยค   ดวยคําเปนตนวา  เมตฺเตน   กายกมฺเมน  ดังน้ี.    พึงทราบ 
เนื้อความในขอนั้น   ดังตอไปนี้ :-    เมตตากายกรรม    พึงทราบดวยการ 
ทําเครื่องใชในพระคันธกุฎีเปนตน    และดวยการทําวัตรและปฏิวัตร  ถวาย 
แดพระศาสดา,      เมตตาวจีกรรม     พึงทราบดวยกิจมีการบอกเวลาแสดง 
ธรรมเปนตน,   เมตตามโนกรรม   พึงทราบดวยการใสใจ    นอมนํามุงถึง 
ประโยชนเกือ้กูลเฉพาะพระศาสดาในท่ีลับ.   คําวา  าณ  เม  อทุปชฺชถ  นี ้
พระเถระกลาวถึงการบรรลุเสขภูมิของตน.             
         คาถาวา  อห  สกรณีโยมฺหิ  นี้    เปนคาถาที่เมื่อพระศาสดาใกลจะ 
ปรินิพพาน     พระอานนทเขาไปยังปะรํา    เหน่ียวคันทวยแลวกลาวมุงจะ 
ครอบงําความเศราโศก. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา สกรณีโยมฺหิ  ความวา  เราเปนผูมีกิจ 
มีการกําหนดรูทุกขเปนตน  ที่จะตองทํา. 
         บทวา  อปฺปตฺตมานโส  แปลวา  ยังไมบรรลพุระอรหัต. 
         บทวา  สตฺถุ   จ  ปรนิิพพาน   ไดแก    พระศาสดาของเราไดเสด็จ 
ปรินิพพานไปเสียแลว. 
         บทวา โย  อมหฺ  อนกุมฺปโก   ไดแก  พระศาสดาพระองคใด  เปน 
ผูทรงอนุเคราะหเรา. 
         คาถาวา   ตทาสิ  ย  ภึสนก  ดังนี้   เปนคาถาที่พระเถระเห็นแผนดิน  
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ไหว    และความแผไปแหงเสียงกลองสวรรค  เปนตน     แลวกลาวไวดวย   
เกิดความสังเวช.   
         คาถา  ๓  คาถา  มีคําเริ่มตนวา  พหุสฺสุโต  ดงัน้ี   พระสังคีติกาจารย 
ทั้งหลายพากันสรรเสริญพระเถระ  ต้ังไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา คติมนฺโต  ไดแก ผูประกอบพรอมดวย 
ญาณคติไมมีใครเสมอ. 
         บทวา สติมนฺโต   ไดแก ประกอบพรอมดวยสติและเนปกกปญญา 
เปนอยางยิ่ง.                                                                              
         บทวา  ธิติมนฺโต  ไดแก ประกอบพรอมดวยปญญาสัมปทา   มีความ 
สามารถกําหนดพยัญชนะและอรรถะโดยเฉพาะ.    จริงอยู    พระเถระรูปนี้  
กําหนดจําไวบทเดียวเทานั้น ก็ยอมกําหนดถือเอา โดยทํานองท่ีพระศาสดา 
ตรัสแลวไดต้ัง   ๖๐,๐๐๐  บท,    และบทที่ไดกําหนดแลว    ยอมไมสูญหาย  
ตลอดกาลนาน    เหมือนนํ้ามันเหลวราชสีหที่บุคคลใสไวในภาชนะทองคํา 
ฉะน้ัน,    เปนผูประกอบพรอมดวยปญญา    อันมสีติเปนเบื้องหนา    ซึ่ง 
สามารถกําหนดพยัญชนะไมใหวิปริต  และดวยสติอันมีปญญาเปนเบื้องหนา 
ซึ่งสามารถกําหนดอรรถะ      ดวยเหตุนั้น    พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสวา 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   อานนท  เปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูเปนสาวกของ 
เรา    ฝายพหูสูต    ดังน้ีเปนตน.    และเหมือนอยางท่ีพระธรรมเสนาบดี 
กลาวไววา  ทานพระอานนท  เปนผูฉลาดในอรรถ  ดังน้ีเปนตน.   
         บทวา  รตนากโร     ไดแก   เปนบอเกิดแหงพระรัตนะ    คือพระ- 
สัทธรรม.  
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         คาถาวา  ปริจิณฺโณ  นี้     พระเถระกลาวในเวลาใกลปรินพิพาน, 
คาถาน้ัน    มเีนื้อความตามที่กลาวไวแลวน่ันแล. 
                   จบอรรถกถาอานันทเถรคาถาท่ี  ๓ 
                จบปรมัตถทีปนี   อรรถกถาเถรคาถา          
                         ติงสนิบาต  
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                                    เถรคาถา  จตัตาลีสนิบาต   

                        ๑.  มหากัสสปเถรคาถา         

              วาดวยสถานท่ีและขอปฏิบัติที่ดีงาม 
        [๓๙๘]   ผูมีปญญาเห็นวา   ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู   เพราะ 
              เปนเหตุทําใจใหฟุงซานไดสมาธิโดยยาก  การสงเคราะห 
                ชนตาง ๆ   เปนความลําบากดังน้ี    จึงไมชอบใจหมูคณะ 
         นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูลท้ังหลาย  เพราะเปน 
              เหตุทําใจใหฟุงซานไดสมาธิโดยยาก     ผูที่เก่ียวของกับ 
           ตระกูลนั้น  ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล  มกั 
              ติดรสอาหาร  ยอมละท้ิงประโยชนอันจะนําความสุขมาให 
        นักปราชญไดกลาวการกราบไหวและการบูชาในตระกูล 
           ทั้งหลายวาเปนเปอกตม    และเปนลูกศรท่ีละเอียดถอน 
               ไดยาก   บุรษุผูเลวทรามยอมละสักการะไดยากยิ่ง. 
                             เราลงจากเสนาสนะแลว          ก็เขารูปบิณฑบาตยัง 
               นคร  เราไดเขาไปหาบุรุษโรคเรื้อน   ผูกําลังบริโภคอาหาร 
          ดวยความออนนอม   บรุุษโรคเรื้อนนั้นไดนอมเขามาซึ่งคํา 
               ขาวดวยมือโรคเรื้อน     เมื่อเขาใสคําขาวลงนิ้วมือของเขาก็ 
          ขาดตกลงในบาตรของเราน้ี   เราอาศัยชายคาเรือนฉันขาว 
               นั้นอยู     ในเวลาท่ีกําลังฉันและฉันเสร็จแลว     เรามิไดมี 
               ความเกลียดชังเลย    ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยท้ังส่ี     คือ 
           อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ  ๑      บังสุกุลจีวร  ๑     
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         เสนาสนะคือโคนไม  ๑    ยาดองดวยนํ้ามูตรเนา   ๑   ภิกษุ   
        นั้นแล     สามารถจะอยูในจาตุรทิศได      ในเวลาแกภิกษ ุ
        บางพวกเมื่อขึ้นเขายอมลําบาก  แตพระมหากัสสปะผูเปน 
        ทายาทของพระพุทธเจา   เปนผูมีสติสัมปชญัญะ     แมใน 
         เวลาแกเปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์     ยอมขึ้นไปได 
        ตามสบาย  พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน  ละความกลัว 
        ภัยไดแลว    กลบัจากบิณฑบาตแลว    ขึ้นสูภูเขาเพงฌาน 
        อยู   พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน   เมื่อสตัวทั้งหลาย 
        ถูกไฟไหมอยู    เปนผูดับไฟไดแลว    กลบัจากบิณฑบาต 
        แลว        ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู        พระมหากัสสปะผู 
        หมดอปุาทาน    ทํากิจเสร็จแลว   ไมมีอาสวะ   กลับจาก 
        บณิฑบาตแลว   ขั้นสูภูเขาเพงฌานอยู  ภมูิภาคอันประกอบ 
        ดวยระเบียบแหงตนกุมท้ังหลาย    นารื่นรมยใจ   กึกกอง 
        ดวยเสียงชางรอง   นารื่นรมย   ลวนแลวดวยภูเขา  ยอม 
         ทําใหเรายินดี   ภูเขามีสีเขียวดุจเมฆ   งดงาม   มีธารนํ้า 
        เย็นใสสะอาด       ดารดาษไปดวยหญามีสีเหมอืนแมลง- 
        คอมทอง    ยอมยังเราใหรื่นรมย    ภูเขาอันสูงตระหงาน 
        แทบจดเมฆเขียวชอุม   เปรียบปานดังปราสาท    กึกกอง 
        ดวยเสียงชางรอง    นารื่นรมยยิง่นัก    ยอมยงัเราใหยินดี 
        ภูเขาท่ีฝนตกรดแลว    มีพ้ืนนารื่นรมย    เปนที่อาศัยของ 
         เหลาฤาษี   เซ็งแซดวยเสียงนกยูง   ยอมยังเราใหรื่นรมย  
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        สถานท่ีเหลาน้ัน   เหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพงฌาน 
        มีใจเด็ดเด่ียว    มีสติ   เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน 
         รักษาตนดีแลว   ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร  เหมาะสําหรับเรา 
        ผูปรารถนาความผาสุก    มีใจเดด็เด่ียว    เหมาะสําหรับเรา 
          ผูปรารถนาประกอบความเพียร    มีใจแนวแน   ศึกษาอยู 
        ภูเขาท่ีมีสีดังดอกผักตบ    ปกคลุมดวยหมูเมฆบนทองฟา 
         เกลื่อนกลนดวยหมูนกตาง ๆ ยอมยังเราใหรืน่รมย  ภูเขา 
        อันไมเกลื่อนกลนดวยผูคน   มีแตหมูเน้ืออาศัย  ดารดาษ 
         ดวยหมูนกตาง ๆ   ยอมยังเราใหรื่นรมย   ภูเขาท่ีมีน้ําใส 
        สะอาด   มีแผนหินเปนแทงทึบ   เกลื่อนกลนดวยคางและ 
         มฤคชาติ   ดารดาษไปดวยสาหราย  ยอมยังเราใหรื่นรมย 
        เราผูมีจติต้ังมั่น    พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ    ยอมไมม ี
         ความยนิดีดวยดนตรีเครื่อง  ๕  เชนนั้น       ภกิษุไมพึงทํา 
        การงานใหมากนัก   พึงเวนคนผูมิใชกัลยาณมิตรเสีย  ไม 
        ควรขวนขวายในลาภผล   ทานผูปฏิบัติเชนนั้น    ยอมจะ 
        ตองขวนขวายและติดในรสอาหาร    ยอมละท้ิงประโยชน 
         อันจะนําความสุขมาให    ภิกษไุมพึงทําการงานใหมากนกั  
        พึงเวนสิ่งท่ีไมเปนประโยชนเสีย    เมื่อภิกษขุวนขวายใน 
        การงานมาก  ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก  ผูมีรางกาย 
        ลําบากน้ัน ยอมไมไดประสบความสงบใจ  ภกิษุไมรูสึกตน 
        ดวยเหตุสักวาการทองบนพระพุทธวจนะ   ยอมเที่ยวชูคอ  
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        สําคัญตนประเสริฐกวาผูอื่น   ผูใดไมประเสริฐ  เปนพาล  
        แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขา   เสมอเขา   นกัปราชญ 
         ทั้งหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น  ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย 
        ผูใดไมหว่ันไหวเพราะมานะ  ๓  อยาง    ที่ถือวาตัวเราเปน 
          ผูประเสริฐกวาเขา  ๑       เสมอเขา  ๑        เลวกวาเขา   ๑ 
        นักปราชญทั้งหลายยอมสรรเสรญิผูนั้นแหละวา   เปนผูม ี
        ปญญา   มีวาจาจริง  ต้ังมั่นดีแลวในศีลท้ังหลาย   และวา 
         ประกอบดวยความสงบใจ     ภกิษุใดไมมีความเคารพใน 
        เพ่ือนพรหมจรรยทัง้หลาย     ภกิษุนั้นยอมเปนผูเหินหาง 
         จากพระสัทธรรม   เหมือนฟากับดินฉะนั้น   ภิกษุเหลาใด 
        เขาไปต้ังหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ   มพีรหมจรรย 
         อันงอกงาม  ภิกษุเหลาน้ันมีภพใหมสิ้นแลว  ภิกษุผูยังม ี 
        ใจฟุงซาน  กลับกลอก   ถึงจะนุงหมผาบังสุกุล  ภิกษุนั้นยอม 
        ไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น      เหมือนกบัวานรคลุมดวย 
        หนังราชสีหฉะนั้น   สวนภิกษุผูมีใจไมฟุงซาน   ไมกลับ  
        กลอก   มีปญญาเครื่องรักษาตน   สํารวมอินทรีย   ยอม 
         งดงามเพราะผาบังสุกุล   ดังราชสีหในถํ้าฉะน้ัน   เทพเจา 
        ผูมีฤทธิ ์     มีเกียรติยศเปนอันมากประมาณหมื่น    และ 
        พรหมท้ังปวง   ไดพากันมายืนประนมอัญชลี    นอบนอม  
        ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ผูมีปญญามาก  ผูมีฌาน 
          ใหญ   มีใจต้ังมั่น  เปลงวาจาวา   ขาแตทานบุรุษอาชาไนย 
        ขอนอบนอมแตทาน  ขาแตทานผูเปนอุดมบุรษุ   ขอนอบ  
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         ขอนอบนอมแดทาน   ทานยอมเขาฌานอยูเพราะอาศัยอา- 
        รมณใด   ขาพเจาท้ังหลายยอมรูไมถึงอารมณเหลาน้ันของ 
         ทาน   นาอัศจรรยจริงหนอ  วิสยัของทานผูรูทั้งหลายลึกซ้ึง 
        ยิ่งนัก  ขาพเจาท้ังหลายผูมาประชุมกันอยู ณ ที่นี้นับวาเปน 
         ผูเฉียบแหลมดุจนายขมังธนู   กย็ังรูไมถึง   ความย้ิมแยม 
        ไดปรากฏมีแกทานพระกัปปนเถระ     เพราะไดเห็นทาน 
         พระสารีบุตรผูควรแกสักการบูชา      อันหมูทวยเทพบูชา 
        อยูเชนนั้นในเวลานั้น    ตลอดท่ัวพุทธอาณาเขต   ยกเวน 
         แตสมเด็จพระมหามุนีองคเดียวเทาน้ัน      เราเปนผูประ- 
        เสริฐสดุในทางธุดงคคุณ   ไมมีใครเทียมเทาเลย  เราเปน 
          ผูคุนเคยกับพระบรมศาสดา        เราทําคําสอนของพระ- 
        พุทธเจาเสร็จแลว   ปลงภาระอันหนักลงแลว   ถอนตัณหา 
        เครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว พระสมณโคดมผูทรงพระคุณ 
        หาปรมิาณมิได   มีพระทัยนอมไปในเนกขัมมะ  ทรงสลดั 
         ภพท้ัง  ๓  ออกไดแลว  ยอมไมทรงติดอยูดวยจีวร   บิณฑ- 
        บาตและเสนาสนะ      เปรียบเหมือนบัวไมติดอยูดวยนํ้า 
        ฉะนั้น  พระองคทรงเปนจอมนักปราชญ   มสีติปฏฐานเปน 
        พระคอ   มีศรัทธาเปนพระหัตถ   มีปญญาเปนพระเศียร 
         ทรงพระปรีชามก     ทรงดับเสียแลวซ่ึงกเิลสแลกองทุกข 
        ตลอดกาลทุกเมื่อ. 
                                                      จบมหากัสสปเถรคาถา  
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         ในจัตตาลีสนิบาตนี้   มีพระมหากัสสปเถระองคเดียวเทาน้ัน 
ไดภาษิตคาถาไว   ๔๐  คาถา.         
                     จัตตาลีสนิบาตจบบริบูรณ 
 

               อรรถกถาจัตตาลีสนิบาต 
           อรรถกถากัสสปเถรคาถาท่ี  ๑ 
         ในจัตตาลีสนิบาต    คาถาของทานพระมหากัสสปเถระ   มีคําเริ่ม 
ตนวา  น  คเณน  ปุรกขฺโต  จเร   ดังน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
         ไดยินวา    ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวา    ปทุมุตตระ 
พระเถระนี้ไดเปนกุฎมพีมีสมบัติ  ๘๐ โกฏิ  นามวา  เวเทหะ   ในหังสวดีนคร. 
ทานเปนอุบาสกพุทธมามกะ  ธรรมมามกะ  สังฆมามกะ  อยู.  ในวันอุโบสถ 
วันหน่ึง  เขาบริโภคอาหารดีแตเชาตรู  อธิษฐานองคแหงอุโบสถ   ถือเอา 
ของหอมและดอกไมเปนตนไปยังวิหาร  บูชาพระศาสดา   ถวายบังคมแลว 
นั่ง ณ  ที่ควรสวนขางหน่ึง. 
         ก็ในขณะนั้น  พระศาสดาทรงตั้งพระสาวกท่ี  ๓  นามวา  มหานิสภเถระ 
ในเอตทัคคะวา  ภิกษุทั้งหลย   บรรดาภิกษุผูสาวกของเรา   ผูถอืธุดงคนี้  
นิสภะเปนเลิศ.    อุบาสกไดฟงดังน้ัน     จึงเลื่อมใส   ในเวลาจบธรรมกถา 
เมื่อมหาชนลุกไป  จึงถวายบังคมพระศาสดา  เชื้อเชิญวา  พรุงน้ีขอพระองค 
จงทรงรับภิกษาของขาพระองคเถิด.    พระศาสดาตรัสวา   ดูกอนอุบาสก 
ภิกษุสงฆมีมากแล. เขาทูลถามวา  มีเทาไร พระเจาขา. พระศาสดาตรัสวามี 
๖,๘๐๐,๐๐๐  รูป.  เขาทูลวา   ขาแตพระองคผูเจริญ    ขอพระองคทรงรับ  
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ภิกษาของขาพระองค อยาเหลือไวในวิหารแมสามเณรรูปเดียว. พระศาสดา   
ทรงรับแลว.  อุบาสกทราบวาพระศาสดาทรงรับแลว   จึงไปยังเรือนจัดแจง 
มหาทาน    วันรุงข้ึนจึงกราบทูลกาลแดพระศาสดา.    พระศาสดาทรงถือ 
บาตรและจีวร  แวดลอมไปดวยภิกษุสงฆ   เสด็จไปยังเรือนอุบาสก  ประ- 
ทับนั่งบนอาสนะ   ที่เขาตกแตงไว   ในเวลาจบอนุโมทนา  ทรงรับขาวยาคู 
เปนตน       ไดทรงกระทําการแจกภัต.      แมอุบาสกก็ไดนั่งอยูในสํานัก 
พระศาสดา. 
         ในระหวางนั้น    พระมหานิสภเถระกําลังเที่ยวบิณฑบาต   ดําเนินไป 
ตามถนนน้ันนั่นแล.   อุบาสกเห็นเขา  ลุกไปไหวพระเถระ  กลาววา  จงให 
บาตรเถิดขอรับ.  พระเถระไดใหแลว.   อุบาสกกลาววา  ขาแตทานผูเจริญ 
ขอทานจงเขาไปในท่ีนี้แหละ  แมพระศาสดาก็ประทับนั่งในเรือน.   พระ- 
เถระกลาววา    จักไมสมควร    อุบาสก.    เขารับบาตรของพระเถระแลว 
บรรจุบิณฑบาตใหเต็มแลวไดถวาย.  ลําดับนั้น   เขาตามสงพระเถระ  กลับ 
แลวน่ังในสํานักพระศาสดา      กราบทูลอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ  
พระมหานิสภเถระ  แมเมื่อขาพระองคกลาววา  แมพระศาสดาก็ประทับนั่ง 
ในเรือน  ก็ไมปรารถนาจะเขาไป    ทานมีคุณย่ิงกวาคุณของพระองคหรือ. 
จริงอยู   ความตระหน่ีคุณยอมไมมีแกพระพุทธเจาทั้งหลาย   เพราะฉะนั้น 
พระศาสดาจึงตรัสอยางนี้วา    อุบาสก     พวกเรารอภิกษาอยู    จึงนั่งอยู 
ในเรือน.        ก็ภิกษุนั้นไมนั่งเพงเล็งภิกษาอยูอยางนี้        พวกเราอยูใน 
เสนาสนะใกลบาน   เธออยูในปาเทานั้น    พวกเราอยูในที่มุงบัง   เธออยู 
แตในกลางแจงเทาน้ัน,     พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา     ขอน้ีและ  
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ขอน้ีเปนคุณของเธอดังนี้แลว     จึงเปนเสมือนยังมหาสมุทรใหเต็ม     ทรง 
แสดงคุณของเธอ. 
         แมตามปกติ    อุบาสกเปนผูเลื่อมใสดวยดียิ่งนัก     เหมือนประทีป 
กําลังโพลงซึ่งลาดดวยนํ้ามัน   คิดวา  เราจะประโยชนอะไรดวยสมบัติอยาง 
อ่ืน  ในอนาคตเราจะต้ังความปรารถนา   เพ่ือความเปนเลิศกวาผูถือธุดงค 
ในสํานักพระพุทธเจาพระองคหน่ึง.    เธอนิมนตพระศาสดาแมอีก   ถวาย  
มหาทานตลอด  ๗  วัน     โดยทํานองน้ันนั่นแล     ในวันที่ถวายไตรจีวร 
แดภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน      นั่งแทบพระบาทมูลของพระ- 
ศาสดา    จึงกลาวอยางนี้วา    ขาแตพระองคผูเจริญ    เมื่อขาพระองคถวาย  
ทานตลอด ๗  วัน  ขาพระองคไดเขาไปต้ังกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม 
มีเมตตาเปนอารมณ   ดวยบุญกรรมน้ี    ขาพระองคไมปรารถนาเทวสมบัติ 
สักกสมบัติ  มารสมบัติ  และพรหมสมบัติอยางอ่ืน.  ก็กรรมของขาพระองคนี้  
จงเปนบุญญาธิการ       เพ่ือความเปนผูเลิศแหงภิกษุผูทรงไวซึ่งธุดงค   ๑๓ 
เพ่ือประโยชนแกการบรรลุตําแหนง    ที่พระมหานิสภเถระ   ปรารถนาไว 
ในสํานักแหงพระพุทธเจาพระองคหนึ่งในอนาคต.   พระศาสดาทรงตรวจ 
ดูวา     อุบาสกน้ีปรารถนาตําแหนงใหญ        เธอจักสําเร็จหรือไมหนอ 
ทรงเห็นวาจะสําเร็จ  จึงตรัสพยากรณวา  เธอปรารถนาตําแหนงนาชอบใจ 
ในอนาคตในที่สุดแหง  ๑๐๐,๐๐๐  กปั พระพุทธเจาทรงพระนามวา  โคดม 
จักเสด็จอุบัติ     เธอจักเปนสาวกท่ี  ๓  ของพระองค     มีนามวาพระมหา- 
กัสสปเถระ.  อุบาสกไดฟงดังน้ันแลวคิดวา   ข้ึนชือ่วาถอยคําเปนสองยอม 
ไมมีแกพระพุทธเจาท้ังหลาย     จึงไดสําคัญสมบัตินั้น   เหมือนจะพึงไดใน  
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วันรุงข้ึน.   เธอถวายทานจนตลอดอายุ  สมาทานรกัษาศีล  กระทํากัลยาณ- 
กรรมมีประการตาง ๆ  ทาํกาละแลวบังเกิดในสวรรค.   
         จําเดิมแตนั้นมา     เธอเสวยสมบัติในเทวโลกและมนุษยโลก     ใน 
กัปที่  ๙๑  แตภัทรกัปนี้      เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา      วิปสส ี
เสด็จเขาไปอาศัยพันธุมวดีนคร  ประทับอยูในมฤคทายวันอันเกษม  จุติจาก 
เทวโลกแลว     บังเกิดในตระกูลพราหมณเกาแกแหงหน่ึง.    ก็ในกาลน้ัน  
พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  วิปสสี  ทรงแสดงธรรมทุก  ๆ  ๗ ป   ได 
มีความเอิกเกริกอยางใหญ.   เทวดาในชมพูทวีปทั้งสิ้นนอกวา  พระศาสดา 
จักแสดงธรรม.  พราหมณไดฟงขาวน้ันแลว   ก็ทานไดมีผานุงอยูผืนเดียว 
เทาน้ัน  นางพราหมณีก็เหมือนกัน.   แตทานท้ังสองมีผาหมผืนเดียวเทาน้ัน 
เขาปรากฏในพระนครท้ังส้ินวา    เอกสาฎกพราหมณ.    เมื่อมีการประชมุ 
ดวยกิจอยางใดอยางหน่ึงของพวกพราหมณ       พราหมณนั้นจึงพักนาง- 
พราหมณีไวในเรือน     สวนตนเองหมผาน้ันไป,    เม่ือมีการประชุมของ 
พวกพราหมณี   ตนเองก็อยูในเรือน  นางพราหมณีก็หมผาน้ันไป.   ก็วันนั้น 
พราหมณกลาวกะนางพราหมณีวา    แนะนางผูเจริญ   เธอจักฟงธรรมใน 
กลางคืนหรือในกลางวัน.    นางพราหมณีกลาววา   พวกเราชือ่วาเกิดเปน 
ผูหญิง    ไมปรารถนาจะฟงในกลางคืน    จักฟงในกลางวัน      จึงไดพัก 
พราหมณไวในเรือน   แลวหมผาพรอมดวยอุบาสิกาไปในกลางวัน    ถวาย  
บังคมพระศาสดาแลวน่ัง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง   ฟงธรรมแลวไดกลับมาพรอม 
ดวยอุบาสิกาท้ังหลายน่ันแล.    ลําดับนั้น   พราหมณจึงพักนางพราหมณีไว 
ในเรือน  หมผาน้ันไปวิหาร.  
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         สมัยนัน้  พระศาสดาประทับนั่งบนธรรมาสน  ที่เขาประดับแลวใน 
ทามกลางบริษัท     จับพัดวิชนีแสดงธรรมกถา     ประหน่ึงเทวดาผูวิเศษ 
หยั่งลงสูแมน้ําในอากาศ       หรือเหมือนทําเขาสิเนรุใหเปนขาวตูกอนแลว 
กดสงสูสาครฉะน้ัน.    เม่ือพราหมณนั่งอยูที่ทายบริษัทฟงธรรมอยู     ใน 
ปฐมยามน้ันเอง  ปติมีวรรณะ ๕  เกิดข้ึน  ทําสรีระทั้งส้ินใหเต็ม.  เขามวนผา 
ที่ตนหมแลวคิดวา    จักถวายแดพระทสพล.   ลําดับนั้น  ความตระหน่ีอัน 
แสดงโทษต้ัง  ๑,๐๐๐  เกดิข้ึนแกเขาแลว,     เขาคิดวา     นางพราหมณีและ 
เราก็มีผาผืนเดียวเทาน้ัน,    ผาหมอะไรอ่ืนไมมี    ก็ธรรมดาวาเราจะไมหม 
แลว  ไมสามารถออกไปขางนอกได  ไดเปนผูใครจะไมใหโดยประการท้ัง- 
ปวง  ครั้นปฐมยามท้ังมัชฌิมยามผานไป  ปติก็เกดิข้ึนแกเขาเชนนั้นเหมือน 
กัน.  ครั้นคิดอยางนี้แลว  ไมปรารถนาจะใหเหมือนกัน   ครั้นมัชฌิมยามท้ัง 
ปจฉิมยามผานไป  เขาก็เกิดปติข้ึนเชนน้ันเหมือนกัน.  ในกาลน้ันเขาคิดวา 
เหตุอยางใดอยางหน่ึงยกไวกอน    เราจักรูในภายหลัง   ดังน้ีแลวจึงมวนผา 
วางไวแทบบาทมูลของพระศาสดา.    ลําดับนั้น    เขาจึงคูมือซายปรบดวย 
มือขวาข้ึน  ๓  ครั้ง  บันลือข้ึนทั้งสามครั้งวา  เราชนะแลว  เราชนะแลว. 
         ก็สมัยน้ัน       พระเจาพันธุมราชประทับนั่งฟงธรรมอยูภายในมาน 
หลังธรรมาสน   ก็ธรรมดาวา  เสียงวา   เราชนะแลว   ยอมไมเปนที่ชอบใจ 
ของพระราชา.  ทาวเธอทรงสงบุรุษไปใหรูวา  เธอจงไป  จงถามบุรุษน่ัน 
เขากลาวกระไร ?  เขาอันบุรุษน้ันไปถามแลว  จึงตอบวา พวกคนที่เหลือน้ี 
ข้ึนสูยานชางเปนตน    ถือเอาดาบและโลหนังเปนตนชนะเสนาอ่ืน  ขอน้ัน 
ไมนาอัศจรรย.   แตเราย่ํายีจิตคือความตระหนี่แลว  ถวายผาหมแดพระทศพล 
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เหมือนคนเอาคอนทุบศีรษะโคโกง    ผูมาขางหลังแลวใหมันหนีไป   ขอท่ี 
เราชนะความตระหน่ีนั้นอัศจรรย.      บุรุษน้ันกลับมากราบทูลเรื่องนั้นแด 
พระราชา.  พระราชาตรัสวา  พนาย   พวกเราไมรูกรรมอันสมควรแดพระ- 
ทศพล  พราหมณรูแลวดังน้ี    ไดสงคูผาไปใหแลว.   พราหมณเห็นดังน้ัน 
จึงคิดวา  พระราชานี้ไมไดใหอะไร ๆ  กอนแกเราผูนั่งนิ่ง   ตอเมื่อเรากลาว 
คุณของพระศาสดา  จึงไดให  ก็จะประโยชนอะไรแกเรา  ดวยวัตถุที่เกิดข้ึน 
เพราะอาศัยคุณของพระศาสดา   ดังน้ีแลวไดถวายคูผาแมนั้นแดพระทศพล 
เทาน้ัน.    ฝายพระราชาตรัสถามวา  พราหมณทําอะไร   ?  ครั้นทรงสดับวา 
พราหมณนั้นถวายคูผาแมนั้นแดพระตถาคตน่ันแล.   จึงประทานคูผา  ๒  คู 
แมอ่ืนไปใหแลว    พราหมณนั้นไดถวายคูผาแมเหลาน้ัน.   พระราชาจึงได 
ประทานคูผาแมอ่ืน  ๔  คู  ถึง  ๓๒  คู.    ลําดับนั้นพราหมณคิดวา    นี้เปน 
เหมือนรับเพ่ิมข้ึน     จึงรบัคูผาไว  ๒  คู     คือเพ่ือประโยชนแกตนคูหน่ึง 
แกนางพราหมณีคูหน่ึง แลวไดถวายคูผาท้ัง  ๓๒  คูแดพระตถาคตน่ันแหละ. 
ก็จําเดิมแตนั้นเธอไดเปนผูคุนเคยตอพระศาสดา. 
         ครั้นวันหน่ึง    พระราชาเห็นเขาฟงธรรมอยูในสํานักพระศาสดาใน 
ฤดูหนาว      จึงประทานผากัมพลแดงท่ีพระองคทรงหมมีราคา  ๑๐๐,๐๐๐ 
แลวตรัสวา ต้ังแตนี้ไป  เธอจงหมผานี้ฟงธรรม.  เขาคิดวา  เราจะประโยชน 
อะไรดวยผากัมพลน้ี     ทีจ่ะนําเขาไปในกายอันเปอยเนาน้ี   จึงไดไปกระทํา 
เปนเพดานในเบื้องบนเตียงของพระตถาคตภายในพระคันธกุฎี.    ภายหลัง 
วันหน่ึง พระราชาเสด็จไปยังพระวิหารแตเชาตรู  ประทับนั่งในสํานักพระ- 
ศาสดาภายในพระคันธกุฎี.   ก็สมัยนัน้  พระพุทธรัศมีมีวรรณะ  ๖  กระทบ 
ผากัมพล,  ผากัมพลรุงโรจนอยางยิ่ง.   พระราชาทรงแหงนดู    ทรงจําได  
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จึงตรัสวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   นี้เปนผากัมพลของขาพระองค.    ขาพระ- 
องคไดใหเอกสาฎกพราหมณ.  พระศาสดาตรัสวา  มหาบพิตร  มหาบพิตร 
บูชาพราหมณ  เปนอันพราหมณบูชาเราแลว .     พระราชาทรงเลื่อมใสวา 
พราหมณรูถึงส่ิงท่ีควร  เราไมรู   จึงทรงการทําสิ่งซึ่งเปนอุปการะแกพวก 
มนุษยทั้งหมดใหเปนอยางละ ๘     แลวไดใหทานช่ือหมวด ๘     ของส่ิง 
ทั้งปวง   แลวทรงต้ังไวในตําแหนงปุโรหิต.   ฝายปุโรหิตน้ันคิดวา   ชื่อวา 
สิ่งอยางละ ๘ ๆ      รวม ๖๔  อยาง      ไดผูกสลากภัต  ๖๔  ที่เปนประจํา 
แลวถวายทานรักษาศีลตลอดชีวิต  จุติจากอัตภาพน้ันแลวบังเกิดในสวรรค. 
         เขาจุติจากอัตภาพน้ันอีก  ในกปันี้จึงบังเกิดในเรือนแหงกุฎมพี  ใน 
กรุงพาราณสี      ในระหวางแหงพระพุทธเจาท้ังสอง      คือพระพุทธเจา 
พระนามวา  โกนาคมนะ  และพระกัสสปทศพล. 
         เขาเจริญวัยแลว   อยูครองเรือน   วันหน่ึงเที่ยวไปสูชังฆวิหารในปา. 
ก็สมัยนั้น  พระปจเจกพุทธเจา  กระทําจีวรกรรมท่ีฝงแมน้ํา  เริ่มจะรวบรวม 
ผาอนุวาตที่ไมเพียงพอวางไว.     เขาเห็นเขาจึงกลาววา    ขาแตทานผูเจริญ 
เพราะเหตุไรทานจึงรวบรวมวางไว.  พระปจเจกพุทธเจาตอบวา  ผาอนุวาต 
ไมเพียงพอ.   เขากลาววา   ทานจงกระทําดวยผาน้ีเถิดขอรับ   แลวไดถวาย 
ผาอุตรสาฎกแลว    ดังความปรารถนาวา    ขอความเสื่อมเพราะสิ่งอะไร ๆ 
จงอยามีแกเราในท่ีเราเกิดแลว  ๆ. 
         เมื่อภรรยากับนองสาวของเรากระทําความทะเลาะแมในเรือน  พระ- 
ปจเจกพุทธเจาเขาไปบิณฑบาต ลําดับนั้น  นองสาวของเขาถวายบิณฑบาต 
แกพระปจเจกพุทธเจา    หมายเอาภรรยาของเขา    จึงต้ังความปรารถนาวา 
เราพึงเวนคนพาลเห็นปานนี้จากท่ีประมาณ ๑๐๐  โยชน    นางยืนอยูที่ลาน  
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เรือนไดยินเขาจึงคิดวา     ขอพระปจเจกพุทธเจาจงอยูบริโภคภัตท่ีหญิงน้ี    
ให  จึงเทบิณฑบาตท้ิง  แลวไดใหเต็มดวยเปอกตม.   ฝายนองสาวกลาววา 
ดูกอนคนพาล  เจาจงดา  จงประหารเรากอนเถิด  การท่ีเจาเทภัตจากบาตร 
ของทานผูเห็นปานน้ี   ผูบําเพ็ญบารมีมาส้ิน ๒ อสงไขย  แลวใหเปอกตมไม 
ควรเลย.  ลําดับนั้น  การพิจารณาไดเกิดข้ึนแกภรรยาของเขา  นางกลาววา 
จงหยุดเถิดเจาขา   ดังน้ีแลวเทเปอกตม   ลางบาตรขัดสีดวยจุณหอม  บรรจุ 
ใหเต็มดวยภัตอันประณีต  และดวยอาหารมีรสอรอย  ๔  อยาง  แลววางส่ิงที่ 
รุงเรืองดวยเนยใส   มีสีดงักลีบปทุมที่เขาราดไวในเบื้องบน   ไวในมือของ 
พระปจเจกพุทธเจาแลว     ต้ังความปรารถนาวา     บิณฑบาตน้ีมีแสงสวาง 
ฉันใด  สรรีะของเราจงมีแสงสวางฉันน้ัน.   พระปจเจกพุทธเจาอนุโมทนา 
แลว    จึงเหาะไปแลว. 
         ฝายเมียและผัวท้ังสอง  บําเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิต  บังเกิดในสวรรค 
จุติจากอัตภาพนั้นอีกเปนอุบาสก     ในกาลแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาพระ- 
นามวา กัสสปะ   บังเกิดเปนบุตรแหงเศรษฐี  มีสมบัติ  ๘๐ โกฏิ   ในกรุง 
พาราณสี   ฝายภรรยาบังเกิดเปนธิดาของเศรษฐีนั้นน่ันแล.  เมื่อเขาเจริญวัย  
แลว    ญาติทั้งหลายไดนําธิดาเศรษฐีนั้นนั่นแลมาให   พอเมื่อนางเขาไปสู 
ตระกูลสามี   ดวยอานุภาพของบาปกรรม   ที่มีผลไมนาปรารถนาในกาลกอน 
สรีระทั้งส้ินไดเกิดมีกลิ่นเหม็น      เหมือนเวจกุฎีที่เขาเปดไวที่ธรณีประตู 
เศรษฐีกุมารถามวา   นี้กลิ่นของอะไร ?  ทราบวาเปนกลิ่นของเศรษฐีธิดา 
แลวสงไปเรือนแหงตระกูล   โดยทํานองที่เขานํามาวา   จงนําออกไป   จง 
นําออกไป.  นางนั้นอันสามีนั้นนั่นแหละขับไลแลวใหนํากลับมา ๗ ครั้ง.  
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         ก็สมัยน้ัน   พระกสัสปทศพลปรินิพพานแลว   ชนทั้งหลายไดพากัน 
สรางเจดียสูงหน่ึงโยชนถวายพระองค   ดวยอิฐแลวดวยทองสีแดง  มีราคา 
๑๐๐,๐๐๐  บใุหแทงทึบ.  เมื่อเขาสรางเจดียนั้น  เศรษฐีธิดาน้ันคิดวา  เรา 
ถูกนํากลับมาถึง ๗ ครั้ง  จะประโยชนอะไรดวยความเปนอยูของเรา  ดังนี้ 
แลว  จึงใหทําลายเครื่องอาภรณของตน   ใหกออิฐแลวดวยทอง   อันเปน 
บอเกิดแหงรัตนะ   กวางหน่ึงคืบ   สูงส่ีนิ้ว.   ลําดับนั้น    จึงถอืเอากอน- 
หรดาลและมโนศิลา  แลวถือเอาดอกอุบล  ๘  กําไปยังท่ีกระทําเจดีย. 
         ก็ในขณะน้ัน   แนวอิฐที่วงลอมเจดียขาดไป  ๑  กอน   ธิดาเศรษฐี 
จึงกลาวกะนายชางวา  ทานจงวางแผนอิฐนี้ไวในท่ีวางนี้. นายชางกลาววา 
ดูกอนแมนางผูเจริญ       ทานมาทันเวลา    จงวางเองเถิด.    นางข้ึนไปแลว 
ประกอบกอนหรดาลและมโนศิลาดวยนํ้ามัน    วางกอนอิฐใหติดกับเครื่อง 
เชื่อมน้ัน   กระทําการบูชาดวยดอกอุบล  ๘  กํามือไวขางบน   ไหวแลวต้ัง 
ความปรารถนาวา  ขอกลิ่นจันทนจงฟุงออกจากกายของเรา   ขอกลิ่นอุบล 
จงฟุงออกจากปาก ในที่ทีเ่กิดแลว ๆ   ดังน้ีแลวไหวเจดียกระทําประทักษิณ 
ไดไปแลว. 
         ครั้นในขณะนั้นนั่นเอง    เศรษฐีบุตรใดนํานางไปสูเรือนคราวกอน 
ความระลึกถึงเพราะปรารภนางเกิดข้ึนแลวแกเศรษฐีนั้น.   แมในพระนคร 
เขาก็ปาวรองเลนนักษัตร.   เขากลาวกะอุปฏฐากวา   ในกาลน้ันเขานําธิดา 
เศรษฐีมาในท่ีนี้   นางไปไหน ?  นางตอบวา  เธออยูในเรือนของตระกูล. 
เขากลาววา  ทานจงนํานางนาเถิด,  เราจักเลนนักษัตร.  อุปฏฐากเหลาน้ัน 
ไปยืนไหวนาง  ถูกนางถามวา  พอทั้งหลายพวกทานมาทําไม จึงแจงเรื่อง 
นั้น.  นางกลาววา  พอทั้งหลาย  ฉันบชูาพระเจดียดวยเครื่องอาภรณ;  ฉัน  
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ไมมีเครื่องอาภรณ.   อุปฏฐากเหลาน้ันไปบอกบุตรเศรษฐี.   บตุรเศรษฐี   
กลาววา พวกทานจงนํานางมา นางจักไดเครื่องประดับ  อุปฏฐากเหลาน้ัน 
นํามาแลว    กลิ่นจันทนและกลิ่นดอกอุบลเขียว   ฟุงไปท่ัวเรือนพรอมดวย 
การเขาไปสูเรือนของนาง.  เศรษฐีบุตรถามนางวา  ครั้งกอนกลิ่นเหม็นฟุง 
ออกจากรางกายของเจา  แตบัดนี้  กลิน่จันทนฟุงออกจากรางกาย และกลิ่น 
อุบลฟุงออกจากปากของเจา   นี้เปนเพราะเหตุอะไร  ?  นางบอกกรรมท่ีตน 
ทําต้ังแตตน.   บุตรเศรษฐีเลื่อมใสวา   พระพุทธศาสนาเปนเครื่องนําสัตว 
ออกจากทุกขไดจริงหนอ,   จึงลอมสุวรรณเจดียประมาณโยชนหน่ึง   ดวย 
ผาคลุมอันทําดวยผากัมพล   แลวประดับดวยดอกปทุมทอง   ประมาณเทา 
ลอรถในที่นัน้ ๆ  ดอกปทุมทองเหลานั้น  ไดหอยลงประมาณ  ๑๒  ศอก. 
         เขาดํารงอยูในที่นั้นจนตลอดอายุ    แลวบังเกิดในสวรรค    จุติจาก 
อัตภาพนั้นแลวบังเกิดในตระกูลอํามาตยตระกูลหน่ึง    ในที่ประมาณโยชน 
หน่ึง   แตกรงุสาวัตถี.   แมธิดาเศรษฐีจุติจากเทวโลกแลว  บังเกิดเปนธิดา 
คนโตในราชตระกูล.   เมือ่คนท้ังสองนั้นเจริญแลว   ในบานท่ีอยูของกุมาร 
เขาปาวรองการเลนนักษัตร.   เขากลาวกะมารดาวา   ดูกอนแม   ขอแมจง 
ใหผาสาฎกแกฉัน      ฉันจักเลนนักษัตร.    นางนําผาท่ีชําระแลวไดใหไป. 
เขากลาววา    แม นี้เปนผาเนื้อหยาบ.   นางไดนําผาอ่ืนใหไป   แมผาน้ัน 
เขาก็หาม.  ลาํดับนั้น   มารดาจึงกลาวกะเขาวา  ดูกอนพอ  เราเกิดในเรือน 
เชนใด  บญุเพ่ือไดผาเน้ือละเอียดจากที่นี้   ยอมไมมีแกพวกเรา.  เขากลาววา 
ถาเชนนั้น    ฉันจะไปสูที่ ๆ จะไดผาจะแม.   นางกลาววา   ลูก  วันนี้แหละ 
แมปรารถนาจะใหเจาไดรับราชสมบัติในกรุงพาราณสี.  เขาไหวมารดาแลว 
กลาววา  ฉันจะไปละ  แม. นางกลาววา ไปเถิดลูก.  ไดยินวา  มารดาไดมี  
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ความคิดอยางนี้วา    บุตรจักไปในที่ไหน    บุตรจักนั่งอยูในที่นี้หรือท่ีใน 
เรือน.  ก็เขาออกแลวไปดวยการกําหนดแหงบุญ    ไปยังกรุงพาราณสี  นอน 
คลุมโปงอยูที่แผนมงคลศิลาในอุทยาน  และวันนัน้เปนวันที่ ๗  ที่พระเจา 
พาราณสีสวรรคต. 
         อํามาตยทั้งหลายจัดถวายพระเพลิงสรีระของพระราชาแลว    นั่งอยูที่ 
พระลานหลวงปรึกษากันวา   พระราชามีแตพระธิดาองคหน่ึงเทาน้ัน   แต 
ไมมีพระราชโอรส     ราชสมบัติอันไมมีพระราชาจักพินาศ    ใครจักเปน 
พระราชา  ดงัน้ีแลว  จึงกลาวกันวา   ทานจงเปนพระราชา   ทานจงเปน 
พระราชา. 
         ปุโรหิตกลาววา  การคัดเลือกโดยไมกําหนด  การเห็นแกหนากันมาก 
ไป   ยอมไมสมควร   เราจักปลอยรถขาวเส่ียงทายไป.   อํามาตยเหลาน้ันจึง 
เทียมมาสินธพ  ๔   มา     มีสีดังดอกโกมุท     แลววางราชกกุธภัณฑทั้ง  ๕ 
และเศวตฉัตรไวบนรถน่ันเอง       จึงปลอยรถประโคมดุริยางคตามหลังไป 
รถออกทางดานทิศตะวันออกมุงหนาไปอุทยาน.   อํามาตยบางพวกกลาววา 
รถมุงหนาไปทางอุทยานดานท่ีคุนเคย   พวกเราจงใหกลับ.  ปุโรหิตกลาววา 
ทานอยาใหกลับเลย.        รถทําประทักษิณกุมารแลวไดหยุดรอใหข้ึนไป 
ปุโรหิตเลิกชายผาแลดูพ้ืนเทาพลางกลาววา   ทวีปนี้จงยกไว   บรรดาทวีป 
ใหญทั้ง ๔    มี  ๒,๐๐๐ ทวีปเปนบริวาร   ผูนี้ควรครองราชสมบัติ   แลว 
กลาววา  ทานจงประโคมดนตรีแมอีก   จงประโคมดนตรีแมอีก   ดังน้ีแลว 
จึงใหประโคมดนตรีข้ึน  ๓  ครั้ง. 
         ลําดับนั้น     กุมารเปดหนาแลดู   กลาววา   ทานมาดวยกรรมอะไร ? 
พวกเขากลาววา    ขาแตสมมติเทพ    ราชสมบัติถงึแกทาน.    กุมารถามวา  
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พระราชาอยูที่ไหน  ?  อํามาตยกลาววา  พระองคสวรรคตแลวนาย.  กุมาร 
ถามวา  ลวงไปกี่วันแลว.  อํามาตยกลาววา  วันนี้เปนที่  ๗.  กมุารถามวา 
พระโอรสและพระธิดาไมมีหรือ ?    อํามาตยทูลวา    พระธิดามีพระเจาขา  
แตพระโอรสไมมี.    กุมารถามวา    เราจักครองราชสมบัติ.    ในขณะนั้น 
นั่นเอง   อํามาตยเหลาน้ัน   จึงสรางมณฑปอภิเษก   ประดับราชธิดาดวย  
เครื่องอลังการทั้งปวง  แลวนํามายังพระอุทยาน    การทําอภิเษกแกกุมาร. 
ลําดับนั้น      อํามาตยทั้งหลานไดนอมนําผามีราคา  ๑๐๐,๐๐๐  เขาไปใหแก 
กุมารผูไดอภิเษก.    กุมารกลาววา   นีอ่ะไรกันพอ.   อํามาตยทูลวา   ผา 
สําหรับนุง  กุมารถามวา  พอทั้งหลาย  หยาบไปมิใชหรือ ?  อํามาตยทูลวา 
ไมมีผาท่ีละเอียดกวาน้ี    ในบรรดาผาเครื่องใชสอยของพวกมนุษย   พระ- 
เจาขา.   กุมารกลาววา  พระราชาของทานนุงผาเห็นปานน้ีหรือ.   อํามาตย 
ทูลวา   อยางนั้นพระเจาขา.    กุมารกลาววา  ชะรอยวาพระราชาของพวก 
ทานคงจะไมมีบุญ        ทานจงนําเหยือกน้ําทองคํามาใหเรา     เราจักไดผา. 
อํามาตยนําเหยือกน้ําทองคํามาแลว.   กุมารน้ันลุกข้ึนลางมือ  บวนปาก  เอา 
มือวักนํ้าประพรมในปุรัตถิมทิศ,   ขณะนั้นนั่นเอง   ตนกัลปพฤกษ  ๘  ตน 
ผุดข้ึนทําลายแผนดินเปนแทงทึบ  กุมารวักน้ําประพรมทั้ง  ๔  ทิศอยางนี้อีก 
คือในทิศทักษิณ  ทิศปจฉิม  ทิศอุดร   ตนกัลปพฤกษ ๓๒ ตนผุดข้ึน  การทํา 
ใหเปนกลุมละ  ๘  ตนในทุกทิศ.    กมุารน้ันนุงผาทิพยผืนหน่ึงหมผืนหน่ึง 
แลวกลาววา    พวกทานจงพากันตีกลอง    รองประกาศอยางนี้วา    หญิง 
ทั้งหลายผูปนดายอยาปนดาย     ในแวนแควนของพระเจานันทะ    และให 
ยกฉัตรประดับตกแตงอยูบนคอชางตัวประเสริฐ   เขาไปยังพระนคร  ข้ึนสู 
ปราสาทแลวเสวยมหาสมบัติ.  
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         เมื่อกาลลวงไปอยางนี้     วันหน่ึง   พระเทวีทรงเห็นมหาสมบัติของ 
พระราชา   จึงแสดงอาการความเปนผูมีกรุณาวา   นาอัศจรรย    พระองค 
มีตบะ.   ก็เม่ือถูกถามวา   นี้อะไรกันเทวี   จึงทูลวา   สมบัติของพระองค 
มีมาก  พระเจาขา.   ในอดีตกาล   พระองคทรงเชื่อตอพระพุทธเจาท้ังหลาย 
ไดกระทํากัลยาณกรรม  บัดนี้  ไมทรงทํากุศลอันเปนปจจัยแกอนาคตหรือ. 
พระราชาตรัสวา  จะใหแกใครบุคคลผูมีศีลไมมี.  พระเทวีทูลวา  พระเจาขา 
ชมพูทวีปไมวางจากพระอรหันตทั้งหลาย      ขอพระองคจงใหจัดแจงทาน 
เทาน้ัน  เราจะไดพระอรหันตทั้งหลาย. 
         วันรุงข้ึน  พระราชารับสั่งใหจัดแจงทาน  ที่ประตูดานทิศตะวันออก 
พระเทวีทรงอธิษฐานองคอุโบสถแตเชาตรู  หมอบลงบายหนาตอทิศบูรพา 
ในปราสาทชั้นบนตรัสวา   ถาพระอรหันตทั้งหลายมีอยูในทิศนี้ไซร   พรุง 
นี้แหละ        ขอพระอรหันตทั้งหลายจงมารับภิกษาของพวกเราท้ังหลาย. 
พระอรหันตทั้งหลายไมมีในทิศนั้น      จึงไดใหเครื่องสักการะแกคนกําพรา 
และยาจกท้ังหลาย.     วันรุงข้ึนพระเทวีทรงจัดแจงทานที่ประตูดานทักษิณ 
ไดกระทําเหมือนอยางนั้น.   วันรุงข้ึนไดกระทําท่ีประตูดานทิศปจฉิม   แต 
ในวันที่จัดแจงที่ประตูดานทิศอุดร    เม่ือพระเทวีเชื้อเชิญเหมือนอยางนั้น 
พระปจเจกพุทธเจามหาปทุมะ  ผูเปนหัวหนาของพระปจเจกพุทธเจา  ๕๐๐ 
บุตรของพระนางปทุมวดีผูอยูที่หิมวันตประเทศ  จึงเรียกพ่ีนองชายท้ังหลาย 
มาวา  ดูกอนทานผูนิรทุกข  พระเจานันทะเชื้อเชิญพวกทาน  พวกทานจง 
รับทานของพระองคเถิด   พระปจเจกพุทธเจาเหลาน้ันรับคําแลว. 
         วันรุงข้ึน  จึงลางหนาท่ีสระอโนดาต  แลวมาทางอากาศ   ลงที่ประตู 
ดานทิศอุดร.  มนุษยทั้งหลายเห็นแลวไปกราบทูลพระราชาวา  พระปจเจก-  
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พุทธเจา ๕๐๐ มา  พระเจาขา.  พระราชาพรอมกับเทวีไปไหวแลวรับบาตร 
ใหอาราธนาพระปจเจกพุทธเจาข้ึนสูปราสาท      ถวายทานแดพระปจเจก- 
พุทธเจาเหลาน้ันในที่นั้น   ในที่สุดแหงภัตกิจ  พระราชาถวายแกพระสังฆ- 
เถระ    พระเทวีหมอบลงแทบเทาของพระสังฆนวกะ    ภิกษุผูใหมในสงฆ 
แลวกระทําปฏิญญาวา  พระผูเปนเจาทั้งหลายจักไมลําบากดวยปจจัย   พวก 
เราจักไมเส่ือมจากบุญ         จึงจัดแจงท่ีเปนที่อยูโดยอาการทั้งปวงในพระ- 
อุทยาน  คือบรรณศาลา   ๕๐๐  ที่จงกรม   ๕๐๐  แลวใหอยูในท่ีนั้น.       
         เมื่อกาลลวงไปอยางนี้    ปจจันตชนบทของพระราชากําเริบ   พระ- 
ราชาโอวาทพระเทวีวา     เราจะไปปราบปจจันตชนบทใหสงบ     เจาอยา 
ประมาทในพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย.     เมื่อพระราชายังไมเสด็จกลับมา 
นั่นแล  อายสุังขารของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลายก็สิ้นไป.  พระมหาปทุม- 
ปจเจกพุทธเจาเลนฌานตลอดยาม  ๓  แหงราตรี   จึงยืนเหน่ียวแผนกระดาน 
เปนที่ยึดหนวง  แลวปรินพิพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ในเวลาอรุณ 
ข้ึน    พระปจเจกพุทธเจาทั้งปวงไดยืนยึดหนวงแผนกระดานท่ีเหลือ  ดวย  
อุบายน้ีปรินิพพานแลว.   วันรุงข้ึน  พระเทวีใหสรางที่เปนที่นั่งของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย     เกลี่ยดอกไมถวายธูป   นั่งคอยดูการมาของพระ- 
ปจเจกพุทธเจาเหลาน้ัน   เมื่อไมเห็นมา  จึงสงบุรุษไปวา  ไปเถิดพอ  จงรู 
พระผูเปนเจาคงจะมีความไมผาสุกอะไร ๆ บางกระมัง.      บุรษุน้ันไปเปด 
ประตูบรรณศาลาแหงพระปจเจกพุทธมหาปทุมะ  เมื่อไมเห็นในที่นั้น  จึง 
ไปสูที่จงกรม     เห็นทานยืนพิงแผนกระดานสําหรับยึดหนวง     ไหวแลว 
กลาววา    ถงึเวลาแลวขอรับ.    สรรีะปริพพานจักกลาวอะไร ?   เขาคิดวา  
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ชะรอยวาพระปจเจกพุทธเจาจะหลับ   จึงไปเอามือลูบหลังเทา  ทราบวาทาน 
ปรินิพพานแลว     เพราะเทาเย็นและแข็งกระดาง     จึงไดไปยังสํานักของ 
พระปจเจกพุทธเจารูปที่  ๒   ไปยังสํานักพระปจเจกพุทธเจารูปท่ี  ๓  ดวย 
อาการฉะน้ี.  ทราบวาพระปจเจกพุทธเจาท้ังหมดปรินิพพานแลว  พระเทวี 
ทรงกันแสงออกไปพรอมกับชาวพระนคร  ไปในท่ีนั้น  ใหกระทําการเลน  
อยางสนุกสนาน    ใหกระทําฌาปนกิจสรีระของพระปจเจกพุทธเจาท้ังหลาย 
ใหถือเอาพระธาตุสรางพระเจดียไว. 
         พระราชา    ครั้นปราบปจจันตชนบทใหสงบแลว    จึงเสด็จมาตรัส 
ถามพระเทวีผูกระทําการตอนรับวา   นางผูเจริญ   เจาไมประมาทตอพระ- 
ปจเจกพุทธเจาหรือ ?       พระผูเปนเจาไมมีโรคหรือ  ?      พระเทวีทูลวา 
พระผูเปนเจาท้ังหลายปรินิพพานเสียแลว,  พระราชาทรงพระดําริวา  มรณะ 
ยอมเกิดข้ึนแกบัณฑิตแมเห็นปานน้ี  ความพนของเราจักมีแตที่ไหน พระ- 
องคไมเสด็จไปพระนคร    เสด็จไปยังพระอุทยานเทาน้ัน    รับสั่งใหเรียก 
พระราชโอรสองคโตมา  แลวมอบราชสมบัติแกเธอ  พระองคเองบวชเปน 
สมณะ  ฝายพระเทวี  ทรงดําริวา  เมื่อพระราชานี้บวชแลว  เราจักทําอะไร 
จึงบวชในอุทยานั้นนั่นเอง    แมทั้งสองพระองคยังฌานใหเกิดข้ึน    จุติ 
จากอัตภาพน้ันแลวบังเกิดในพรหมโลก. 
         เมื่อทานทั้งสองอยูในที่นั้นนั่นเอง  พระศาสดาของเราท้ังหลายเสด็จ 
อุบัติข้ึนในโลก    ประกาศธรรมจักรอันบวร    เสด็จเขาไปยังกรุงราชคฤห 
โดยลําดับ.     เมื่อพระศาสดาเสด็จเขาในกรุงราชคฤหนั้น    ปปผลิมาณพน้ี 
บังเกิดในทองของพระอัครมเหสีของกบิลพราหมณ  ในมหาติตถพราหมณ- 
คาม    ในมคธรัฐ,    นางภัตทกาปลานีนี้     บังเกิดในทองของอัครมเหสี  
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ของโกสิยโคตรพราหมณ   ในสาคลนคร    ในมคธรัฐ   เมื่อทานเหลาน้ัน   
เจริญโดยลําดับ  เมื่อปปผลิมาณพมีอายุได  ๒๐ ป  นางภัททามีอายุครบ  ๑๖ 
ป  มารดาบิดาแลดูบุตรแลวคาดค้ันอยางหนักวา   ดูกอนพอ   เจาเจริญวัย 
แลว    ชื่อวาวงศตระกูลจะตองดํารงไว.   มาณพกลาววา    ทานอยากลาว 
ถอยคําเห็นปานนี้ในคลองแหงโสตประสาทของฉัน    ฉันจักปรนนิบัติทาน 
ตลอดเวลาท่ีทานยังมีชีวิตอยู   โดยกาลลวงไปแหงทาน    ฉันจักออกบวช. 
โดยลวงไป ๒-๓ วัน     ทานท้ังสองก็กลาวอีก    แมทานก็ปฏิเสธเหมือน 
อยางนั้นนั่นเอง.  จําเดิมแตนั้นมาทานก็กลาวอยางนั้นไมขาดระยะเลย. 
         มาณพคิดวา  เราจักใหมารดาของเรายินยอม  จึงใหแทงทองสุกปลั่ง 
๑,๐๐๐   แทง  อันชางทองทําใหออนตามตองการท้ังปวงแลว  สรางรูปหญิง 
รูปหน่ึง  ในเวลาสิ้นสุดแหงกรรม  มกีารเช็ดและบุเปนตนของแทงทองน้ัน 
ก็ใหนุงผาแดง    ใหประดบัดวยดอกไมสมบูรณดวยดี    และเครื่องประดับ 
ตางๆ   ใหเรยีกมารดามากลาววา   แม  เมื่อฉันไดอารมณเห็นปานนี้    จัก 
อยูครองเรือน  เมื่อไมไดจักไมอยู.  นางพราหมณีผูเปนบัณฑิตคิดวา บุตร 
ของเรามีบุญ   ไดเคยใหทาน   เคยทําอภินิหารไว  เมื่อทําบุญ  ไมไดเปน 
ผู ๆ เดียวกระทํา   โดยทีแ่ทเคยทําบุญรวมกับเขาไว  จึงเปนผูมีสวนเปรียบ 
ดวยรูปทอง  ดังน้ีแลว  จึงใหเรียกพราหมณทั้ง  ๘  คนมา  ใหอ่ิมหนําดวย 
กามท้ังปวง  ใหยกรูปทองข้ึนสูรถสงไปเพ่ือใหรูวา  พอทั้งหลาย   พวกทาน 
จงไปในตระกูลที่เสมอกันโดยชาติโคตรและโภคะของเรา   จงดูนางทาริกา 
เห็นปานน้ี    จงกระทํารูปทองนี้แหละใหเปนเครื่องบรรณาการแลวจงกลับ 
มา.  
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         พราหมณเหลาน้ัน   ออกไปดวยคิดวา   นี้เปนกรรมชื่อของพวกเรา 
คิดวาพวกเราจักไปในที่ไหน   จึงคิดวา   ชื่อวามัททรัฐ   เปนบอเกิดแหง 
หญิง  เราไปมัททรัฐ  ดังน้ีแลว   ไดไปสาคลนคร ในมัททรัฐ.  ไดวาง 
รูปทองนั้นไวที่ทาอาบน้ําในสาคลนครนั้น   แลวไดนั่งท่ีควรขางหน่ึง  ลําดับ  
นั้น  พ่ีเลี้ยงของนางภัททา  ใหนางภัตทาอาบนํ้าแลว  แลวประดับ  ใหนั่ง 
ในหองอันประกอบดวยสิริ  ตนเองก็ไปยังทานํ้าเพ่ืออาบนํ้า  ไดเห็นรูปทอง 
นั้นในที่นั้น    คิดวา  ธิดานี้ใคร ๆ ไมไดนํามา   มาอยูในที่นี้ไดอยางไร  ? 
จึงไดแตะดูขางหลังรูวารูปทอง    จงกลาววา    เราใหเกิดความสําคัญข้ึนวา 
นี้ธิดาแมเจาของเรา      แตนี้ไมเหมือนธิดาแมเจาของเรา     แมผูรับเครื่อง 
นุงหม.   ลําดับนั้น  มนุษยเหลาน้ัน   จึงพากันหอมลอมรูปนั้นแลวถามวา 
รูปเห็นปานน้ีเปนธิดาของทานหรือ ?   พ่ีเลี้ยงกลาววา   นี้อะไรกัน    ธิดา 
แมเจาของเรา   ยังงามกวารูปทองเปรียบนี้ต้ัง  ๑๐๐  เทา   ๑,๐๐๐  เทา   เมือ่ 
นางนั่งอยูในหองประมาณ   ๑๒ ศอก  กิจดวยประทีปยอมไมมี  แมเจายอม 
กําจัดความมืด   โดยแสงสวางแหงสรีระนั้นเอง.   พวกเขาจึงกลาววา   ถา 
เชนนั้นจงมาเถิด    แลวพาคนคอมน้ัน     ยกรูปทองข้ึนบนรถยืนอยูที่ประตู 
เรือนของพราหมณโกสิยโคตร  จึงไดแจงการมาใหทราบ. 
         พราหมณปฏิสันถารแลวถามวา      พวกทานมาจากไหน ?     พวก 
พราหมณกลาววา มาแตเรือนของกบิลพราหมณ  ในมหาติตถคาม  มคธรัฐ. 
พราหมณถามวา  มาเพราะเหตุอะไร ?  พวกพราหมณตอบวา  เพราะเหตุ 
ชื่อน้ี  พราหมณกลาววา เปนกรรมดีละพอท้ังหลาย   พราหมณของพวกเรา 
มีชาติโคตรและสมบัติเสมอกัน  เราจักใหนางทาริกา  ดังนี้แลวรับเอาเครื่อง  
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บรรณาการไว.    พวกเขาไดสงสาสนไปใหแกกบิลพราหมณวา     ไดนาง 
ทาริกาแลว     นางจงกระทําสิ่งท่ีควรทํา   คนทั้งหลายไดทราบขาวนั้นแลว 
จึงแจงใหกบิลพราหมณทราบวา ไดยินวา ไดนางทาริกาแลว. มาณพคิดวา 
เราคิดวาจักไมได พวกเหลาน้ันกลาววาไดแลว  เราไมมีความตองการ  จักสง 
หนังสือไป   ดังน้ีแลว   ไดอยูในที่ลับเขียนหนังสือสงไปวา  ขอนางภัททา 
จงไดครองเรือน อันสมควรแกชาติโคตรและโภคะของตนเถิด  เราจักออก 
บวช    อยาไดมีความเดือดรอนในภายหลังเลย.    ฝายนางภัททาไดสดับวา 
บิดาประสงคจะใหเราแกชายโนน    จึงคิดวา   เราจักสงหนังสือไปดังน้ีแลว 
ไดอยูในที่ลับเขียนหนังสือสงไปวา  พระลูกเจา พระลูกเจา จงไดครองเรือน 
อันสมควรแกชาติโคตรและโภคะของตนเถิด   ดิฉันจักบวช  อยาไดมีความ 
เดือดรอนในภายหลังเลย.   หนังสือท้ังสองไดมาประจวบกันในระหวางทาง 
ถามวาเปนหนังสือของใคร ? เมื่อไดคําตอบวา  เปนหนังสือที่ปปผลิมาณพ 
สงหนังสือถึงนางภัททา  ก็เมื่อกลาววา    นางภัททาก็สงหนังสือถึงปปผลิ- 
มาณพ.  คนทั้งหลายไดอานหนังสือท้ังสองฉบับแลวกลาววา   ทานท้ังหลาย 
จงดูกรรมของเด็กท้ังหลาย    ดังน้ีแลว  ก็ฉีกท้ิงเสียในปา  จึงเขียนหนังสือ 
อ่ืนซึ่งเหมือนกับหนังสือนั้น   แลวสงไปขางโนนและขางน้ี.    การสมาคม 
แหงคนท้ังสองผูไมปรารถนาอยูนั่นแหละ   เพราะหนังสือท่ีเหมือนกัน    ที ่
เกื้อกูลแกความยินดีทางโลกเทาน้ันของกุมารกับนางกุมาริกา       ไดมีแลว 
ดวยประการฉะน้ี. 
         ในวันนั้นนั่นเอง    ปปผลิมาณพใหรอยพวงดอกไมพวงหนึ่ง    แม 
นางภัททาก็รอย  คนทั้งสองวางพวงดอกไมไวบนทามกลางที่นอน  บรโิภค 
อาหารเย็นแลว  คิดวาเราจักข้ึนสูที่นอน,  มาณพข้ึนสูที่นอนโดยทางขางขวา,  
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นางภัททาขึ้นทางซาย แลวกลาววา เราจักรูวา  ดอกไมยอมเหี่ยว ณ ขางของ 
ผูใด  ราคะจิตเกิดแลวแกผูนั้น   พวงดอกไมนี้ไมพึงเปนดอกไมสด.   คน 
ทั้งสองนั้นไมกาวลวงลงสูความหลับเลย  ปลอยให ๓  ยามแหงราตรีลวงไป 
เพราะกลัวแตสัมผัสแหงรางกายของกันและกัน,    สวนในกลางวันแมเพียง 
ยิ้มแยมก็มิไดมี    คนทั้งสองน้ันไมไดคลุกคลีดวยโลกามิส   ไมไดพิจารณา 
ถึงขุนทรัพยตลอดเวลาท่ีมารดาบิดายังดํารงชีพอยู   เมื่อมารดาบิดาทํากาละ 
แลวจึงพิจารณา.  สมบัติของมาณพมีดังตอไปนี้ :- 
         ในวันหน่ึง ควรไดจุณทองคําท่ีเขาขัดถูรางกายแลวพึงทิ้งไปประมาณ  
๑๒  ทะนานโดยทะนานมคธ,   สระใหญ  ๖๐  สระผูกติดเครื่องยนต    การ 
งานประมาณ  ๑๒  โยชน,  บานสวย  ๑๔  ตําบล เทาเมืองอนุราธบุรี,  ยาน 
ที่เทียมดวยชาง  ๑๔,   ยานท่ีเทียมดวยมา  ๑๔,    ยานท่ีเทียมดวยรถ   ๑๔. 
         วันหน่ึงมาณพนั้นข้ึนมาที่ประดับแลว        แวดลอมไปดวยมหาชน 
ไปยังท่ีทํางาน   ยืนอยูที่ปลายนา   เห็นนกมีกาเปนตน   จิกสัตวมีไสเดือน 
เปนตนกัดกินจากท่ีที่ถูกไถทําลาย   จึงถามวา   พอทั้งหลาย   สตัวเหลาน้ี  
กินอะไร  ชนทั้งหลายกลาววา   กินไสเดือน   ผูเปนเจา.   มาณพกลาววา 
บาปท่ีสัตวเหลาน้ันกระทํายอมมีแกใคร.     ชนทั้งหลายตอบวา    มีแกทานผู 
เปนเจา. 
         เขาคิดวา     ถาบาปท่ีสัตวเหลานี้กระทํามีแกเราไซร    ทรัพย  ๘๗ 
โกฏิจักกระทําประโยชนอะไรแกเรา  การงาน  ๑๒  โยชนจะทําอะไร  สระที่ 
ผูกติดเครื่องยนตจะทําอะไร  บานสวย   ๑๔  ตําบลจะทําอะไร   เราจักมอบ 
ทรัพยทั้งหมดน้ีใหนางภัททกาปลาน ี แลวออกบวช.  
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         ในขณะนั้น  แมนางภัททกาปลานี  ก็ใหตากหมอเมล็ดงา ๓ หมอ ใน   
ภายในพ้ืนที่    นั่งแวดลอมไปดวยพ่ีเลี้ยง    เห็นกาทั้งหลายจิกกินสัตวที่อยู 
ในเมล็ดงา  ก็ถามวา  แม  สัตวเหลาน้ีกินอะไร  ?  พวกพ่ีเลี้ยงกลาววา   กิน 
สัตวแมเจา.   นางถามวา  อกุศลยอมมีแกใคร ?   พวกพ่ีเลี้ยงกลาววา  มีแก 
ทานแมเจา.   นางคิดวา   การท่ีเราไดผา  ๔   ศอก   และขาวสารเพียงทะนาน 
หน่ึงยอมควร    ก็ถาอกุศลท่ีชนมีประมาณเทาน้ีกระทํา   ยอมมีแกเราไซร 
เราก็ไมสามารถเงยศีรษะข้ึนไดจากวัฏฏะแมต้ัง  ๑,๐๐๐  ภพ    พอลูกเจามา 
ถึงเทาน้ัน  เราก็จะมอบสมบัติทั้งหมดแกลูกเจา   แลวจักออกบวช. 
         มาณพมาแลว     อาบนํ้าข้ึนสูปราสาท    นั่งบนบัลลังกอันมีคามาก. 
ลําดับนั้น  ชนท้ังหลายก็จัดแจงโภชนะอันสมควรแกพระเจาจักรพรรดินัน้. 
เมื่อชนผูเปนบริวารออกไปแลว  ชนทัง้สองบริโภคแลวอยูในที่ลับ    นั่งอยู 
ในที่อันผาสุก.    ลําดับนัน้   มาณพน้ันกลาวกะนางภัททาวา   นางผูเจริญ 
เธอมาสูเรือนนี้นําทรัพยมาประมาณเทาไร  ? 
         นาง.   ๕๕,๐๐๐  เลมเกวียน   ลกูเจา. 
         มาณพ.   ทรัพยทั้งหมดคือทรัพย  ๘๗  โกฏ ิ และสมบัติตางโดยสระ 
๖๐  ที่ผูกดวยยนตที่มีอยูในเรือนน้ีทั้งหมด  ฉันมอบใหแกเธอเทาน้ัน. 
         นาง.   ก็ทานเลา  ลกูเจาจะไปไหน  ? 
         มาณพ.  เราจักบวช. 
         นาง.  ลูกเจา  แมดิฉันก็นั่งรอคอยการมาของทานอยูเทานั้น   ดิฉัน 
ก็จักบวช.   ภพ  ๓  ไดปรากฏแกคนทั้งสองน้ัน   เหมือนกุฎีที่มุงดวยใบไม 
ถูกไฟไหมฉะน้ัน   คนเหลาน้ัน   ใหนาํผาที่ยอมนํ้าฝาดและบาตรดินมาจาก 
รานตลาด       ใหปลงผมกันและกันแลวกลาววา      พระอรหันตเหลาใด  
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มีอยูในโลก   เราทั้งหลายจงบวชอุทิศพระอรหันตเหลาน้ัน     ดงัน้ีแลวบวช 
ใสบาตรเขาในถุงคลองไวที่ไหล  ลงจากปราสาท.    ใคร ๆ ในบรรดาทาส 
หรือกรรมกรในเรือน  จําไมได. 
         ลําดับนั้น      ชาวบานทาสคามจําคนท้ังสองนั้นผูออกจากพราหมณ- 
คาม   ไปทางประตูทาสคามได  ดวยสามารถอากัปกิริยา.     คนเหลาน้ัน 
รองไหหมอบที่เทา  กลาววา  ผูเปนเจาท้ังหลาย    พวกทานทําพวกขาพเจา 
ไมใหมีที่พ่ึงหรือ ?     คนทั้งสองน้ันกลาววา    พวกเรากลาววา    พนาย  
ภพทั้ง  ๓ ปรากฏเหมือนบรรณศาลาที่ถูกไฟไหม  จึงไดบวช   ถาเราทําแต 
ละคนในบรรดาทานใหเปนไทไซร    แมต้ัง  ๑๐๐  ปก็ไมพอ     พวกทาน 
นั่นแหละจงชําระศีรษะของทานจงเปนไทเถิด ดังน้ี    เมื่อคนเหลาน้ันกําลัง 
รองไหอยูนั้นเองไดหลีกไปแลว. 
         พระเถระไปขางหนากลับเหลียวมาดูคิดวา  นางภัททกาปลานีนี้   เปน 
หญิงมีคาในชมพูทวีปทั้งสิ้นมาขางหลังเรา     ขอท่ีใคร ๆ  พึงคิดอยางนี้วา 
คนทั้งสองน้ี    แมบวชแลวไมอาจพรากจากกันได   กระทําไมสมควร  ขอ 
นั้นเปนฐานะที่จะมีได  เกิดความคิดข้ึนวา  ใคร ๆ พึงคิดประทุษรายดวย 
ความชั่ว   พึงเปนผูแออัดในอบาย  การท่ีเราละผูนี้ไปจึงควร.   ทานไปขาง 
หนาเห็นทาง  ๒  แพรง  ไดหยุดอยูในที่สุดแหงทางน้ัน.   ฝายนางภัททามา 
ไหวแลวไดยืนอยูแลว.    ลําดับนั้น  ทานกลาวกะทางภัททาวา     แนะนาง 
ผูเจริญ         มหาชนเห็นหญิงเชนนั้นเดินมาตามเราแลวคิดวา     คนเหลาน้ี  
แมบวชแลว  ก็ไมอาจจากกันได  พึงมีจิตคิดประทุษรายในเรา  พึงเปนผู 
แออัดในอบาย.  ทานจึงกลาววา   ในทาง  ๒  แพรงน้ี   เจาจงถือเอาทางหน่ึง 
เราจักไปโดยทางหนึ่ง.        นางภัททากลาววา      อยางนั้นพระผูเปนเจา  
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มาตุคามเปนเครื่องกังวลของบรรพชิตท้ังหลาย    คนทั้งหลายจักแสดงโทษ   
ของพวกเราวา  คนเหลานี้แมบวชแลว   ก็ไมพรากจากกันได   ทานจงถือ 
เอาทางหน่ึง   พวกเราจักแยกจากกัน  ดังน้ีแลวกระทําประทักษิณ  ๓ รอบ 
ไหวดวยเบญจางคประดิษฐในฐานะท้ัง  ๔  ประคองอัญชลีอันรุงโรจนดวย  
ทสนขสโมธานแลวกลาววา   ความสนิทสนมกันโดยฐานมิตร   ที่ทําไวใน 
กาลนานประมาณแสนป  ยอมทําลายลงในวันนี้    แลวกลาววา  ทานชื่อวา 
เปนชาติขวา   ทางขวาสมควรแกทาน   เราชื่อวาเปนมาตุคามเปนชาติซาย  
ทางฝายซายควรแกเราดังนี้   ไหวแลวเดินทางไป.    ในกาลท่ีคนท้ังสองแยก 
ทางกัน       มหาปฐพีนี้รองไหหว่ันไหวเหมือนกลาวอยูวา       เราสามารถ 
จะทรงไวซึ่งขุนเขาจักรวาลและขุนเขาสิเนรุได      แตไมสามารถจะทรงคุณ 
ของทานได  เปนไปเหมือนเสียงอสนีบาตในอากาศ    ขุนเขาจักรวาลและ 
สิเนรุบันลือลั่น.                                                              . 
         พระสัมมาสัมพุทธเจา  ประทับนั่งท่ีพระคันธกุฎีในพระเชตวันมหา- 
วิหาร    สดับเสียงแผนดินไหว   ทรงรําพึงวา    แผนดินไหวเพ่ือใครหนอ 
ทรงพระดําริวา   ปปผลิมาณพและนางภัททกาปลานี  ละสมบติัอันหาประ- 
มาณมิไดบวชอุทิศเรา  แผนดินไหวนี้เกิดเพราะกําลังคุณของคนทั้งสอง  ใน 
ฐานะที่คนทั้งสองแยกจากกัน       แมเราควรกระทําการสงเคราะหแกคนทั้ง 
สองนั้น  ดังนี้แลวออกจากพระคันธกุฎี   ถือบาตรและจีวรดวยพระองคเอง 
ไมปรึกษากะใคร ๆ  ในบรรดาพระอสีติมหาเถระ  กระทําหนทาง  ๓  คาวุต 
ใหเปนที่ตอนรับ     ทรงนั่งคูบัลลังก  ณ  โคนตนพหุปุตตกนิโครธ   ใน 
ระหวางกรุงราชคฤหกับเมืองนาลันทา.      และเม่ือน่ัง  ไมทรงนั่งเหมือน 
ภิกษุผูทรงผาบังสุกุลรูปใดรูปหน่ึง       ทรงถือเอาเพศแหงพระพุทธเจา  
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ประทับนั่งฉายพระพุทธรัศมีเปนแทงทึบประมาณ  ๘๐ ศอก.     ดังน้ันใน 
ขณะนั้น พระพุทธรัศมี  ซึ่งมีประมาณเทาฉัตร  ใบไมลอเกวียนและเรือน 
ยอดเปนตน    แผซานว่ิงไปขางโนนขางนี้    กระทําเหมือนเวลาที่ข้ึนไปแหง 
พระจันทร  ๑,๐๐๐  ดวง    และพระอาทิตย  ๑,๐๐๐  ดวง    กระทําท่ีสุดปา 
นั้นใหมีแสงเปนอันเดียวกัน.     เหมือนทองฟาท่ีรุงโรจนดวยหมูดาว    ที ่
รุงโรจนดวยสิริแหงมหาปุริสลักษณะ ๓๒   เหมือนนํ้ารุงเรืองดวยดอกกมล 
และดอกบัวอันบานสะพรั่ง    ทําท่ีสุดปาใหรุงโรจน    ลําตนแหงตนไมชื่อ 
นิโครธยอมขาว  ใบเขียว  สุกปลั่ง.  กใ็นวันนั้น   ตนนิโครธท้ัง  ๑๐๐  กิ่งไดมี 
สีเหมือนสีทองคํา. 
         พระมหากัสสปเถระคิดวา   ผูนี้ชะรอยจักเปนพระศาสดาของพวกเรา 
เราบวชอุทิศทานผูนี้     จึงนอมลง    นอมลง     จําเดิมแตที่ที่ตนเห็นแลว 
ไปถวายบังคมในฐานะทั้ง  ๓  กลาววา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมี- 
พระภาคเจา   จงเปนศาสดาของขาพระองค  ขาพระองคเปนสาวก,  ขาแต 
พระองคผูเจริญ    ขอพระผูมีพระภาคเจา   จงเปนศาสดาของขาพระองค. 
         ลําดับนั้น  พระผูมพีระภาคเจาตรัสกะทานวา   กัสสปะ   ถาเธอพึง 
กระทําการนอบนอมน้ี   แกแผนดินใหญ   แมแผนดินก็ไมสามารถทรงอยู 
ได    แผนดินใหญนี้รูความท่ีตถาคตมีคุณมากถึงอยางน้ี     การกระทําการ 
นอบนอมท่ีทานกระทําแลว  ไมอาจใหแมขนของเราไหวได  นั่งเถิดกัสสปะ 
เราจะใหมรดกแกเธอ.     ลําดับนั้นพระผูมีพระภาคเจา    จึงทรงประทาน 
อุปสมบทแกทานดวยโอวาท  ๓  ขอ,   ครั้นประทานแลวจึงออกจากโคนตน 
พหุปุตตกนิโครธ    กระทําพระเถระใหเปนปจฉาสมณะ   แลวทรงดําเนิน 
ไป.    พระสรีระของพระศาสดา  วิจิตรดวยมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ  
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สรีระของพระมหากัสสปะ  ประดับดวยมหาปุริสลักขณะ   ๗  ประการ  ทาน   
ติดตามพระบาทพระศาสดา  เหมือนมหานาวาทองท่ีติดตามขางหลัง.  พระ- 
ศาสดาเสด็จไปหนอยหน่ึงแลวเสด็จลงจากทาง      แสดงอาการประทับนั่งที่ 
โคนตนไมแหงหนึ่ง.  พระเถระรูวา  พระศาสดาจะประทับนั่ง  จึงปูสังฆาฏิ 
ดวยแผนผาเกาท่ีตนหม   กระทําใหเปน  ๔   ชั้นถวาย. 
         พระศาสดาประทับนั่งบนท่ีนั้น  เอาพระหัตถลูบคลําจีวร  จึงตรัสวา 
กัสสปะ    สงัฆาฏิที่เปนแผนผาเกาของเธอนี้ออนนุม.    พระเถระทราบวา 
พระศาสดาตรัสวา  สังฆาฏิของเรานี้ออนนุม  ทรงพระประสงคจะหม  จึง 
ทูลวา  ขาแตพระองคผูเจริญ   ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงหมสังฆาฏิเถิด. 
พระศาสดาตรัสวา  กัสสปะ ทานจักหมอะไร.     พระมหากัสสปเถระทูลวา 
ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อขาพระองคไดผานุงของพระองคก็จักหม.   พระ- 
ศาสดาตรัสวา  กัสสปะ     เธออาจจะทรงผาบังสุกุลอันใชคร่ําคราน้ีหรือ  ? 
จริงอยู   ในวันที่เราถือเอาผาบังสุกุลน้ี   แผนดินไหวจนถึงนํ้ารองแผนดิน, 
ชื่อวาจีวรที่พระพุทธเจาท้ังหลายใชสอยคร่ําคราน้ี   เราไมสามารถจะทรงได 
โดยคุณแหงพระปริตร,    การท่ีผูทรงผาบังสุกุลตามกําเนิด    ทรงผานี้ตาม 
ความสามารถ  คือดวยความสามารถในการบําเพ็ญขอปฏิบัติ  จึงจะควร  ดังนี้ 
แลวจึงทรงเปลี่ยนจีวรกบัพระเถระ. 
         ก็พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําการเปลี่ยนจีวรอยางนี้       แลวทรง 
หมจีวรที่พระเถระหมแลว.  พระเถระก็หมจีวรของพระศาสดา. ในสมัยนั้น 
แผนดินนี้แมไมมีเจตนา     ก็หว่ันไหวจนถึงนํ้ารองแผนดิน     เหมือนจะ 
กลาวอยูวา    ขาแตทานผูเจริญ     ทานไดการทํากรรมท่ีทําไดยาก    จีวร 
ที่ตนหมชื่อวาเคยใหแกพระสาวกยอมไมมี       เราไมสามารถจะทรงคุณ  
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ของทานท้ังหลายได.   ฝายพระเถระคิดวา   บัดนี้เราไดจีวรที่พระพุทธเจา 
ทั้งหลายใชสอยแลว   บัดนี้สิ่งท่ีเราควรทําใหยิ่งไปกวาน้ีมีอยูหรือ   ดังน้ีจึง 
ไมกระทําการบันลือ   สมาทานธุดงค ๑๓  ขอในสํานักพระพุทธเจาท้ังหลาย 
นั่นแล   ไดเปนปุถุชนเพียง ๗ วัน   ในวันที่  ๘  กบ็รรลุพระอรหัตพรอม 
ดวยปฏิสัมภิทาท้ังหลาย.  ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                    ในกาลเมื่อพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
         เชษฐบรุุษของโลก   ผูคงท่ี   เปนนาถะของโลก   นิพพาน 
         แลว     ชนท้ังหลายทําการบูชาพระศาสดา     หมูชนมีจิต 
         ราเริงเบิกบานบันเทิง      เมื่อเขาเหลาน้ันเกิดความสังเวช 
         ปติยอมเกิดขึ้นแกเรา       เราประชุมญาติและมิตรแลวได 
         กลาวคําน้ีวา  พระมหาวีรเจาปรินิพพานแลว    ไดกลาวคํา 
         นี้วา    พระมหาวีรเจาปรินิพพานแลว    เชิญเรามาทําการ 
         บูชากนัเถิด      พวกเขารับคําวา  สาธุ  แลวทําความราเริง 
         ใหเกิดแกเราอยางย่ิงวา   พวกเราทําการกอสรางบุญ   ใน 
         พระพุทธเจาผูเปนนาถะของโลก     เราไดสรางเจดียอันมี  
         คาทําอยางเรียบรอย  สูงรอยศอก  สรางปราสาทสูงรอย- 
         หาสิบศอก  สูงจดทองฟา   ครัน้สรางเจดียอันมีคางดงาม 
         ดวยระเบียบอันดีไวที่นั้นแลว    ไดยังจิตของตนใหเลื่อมใส 
         บูชาเจดียอันอุดม  ปราสาทยอมรุงเรือง  ดังกองไฟโพลง 
         อยูในอากาศ    เชนพญารังกําลังดอกบาน    ยอมสวางจา 
         ทั่วส่ีทิศ   เหมือนสายฟาในอากาศ   เรายังจิตใหเลื่อมใส 
 
๑.  ขุ.  อ.   ๓๒/ขอ  ๕.  
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         ในหองพระบรมธาตุนั้น   กอสรางกุศลเปนอันมาก  ระลึก  
        ถึงกรรมเกาแลว    ไดเขาถึงไตรทศ    เราอยูบนยานทิพย 
         อันเทียมดวยมาสินธพพันตัว    วิมานของเราสูงตระหงาน 
        สูงสุดเจ็ดช้ัน  กูฏาคาร (ปราสาท)  พันหนึ่ง   สําเร็จดวย 
         ทองคําลวน  ยอมรุงเรือง  ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว   ดวย 
        เดชของตน  ในกาลนั้น  ศาลาหนามุขแมเหลาอื่นอันสําเร็จ 
         ดวยแกวมณีมีอยู       แมศาลาหนามุขเหลาน้ันก็โชติชวง 
        ดวยรัศมีทั่ว  ๔  ทิศ      โดยรอบกูฏาคารอันบังเกิดขึ้นดวย 
           บุญกรรม    อันบญุกรรมเนรมิตไวเรียบรอย    สําเร็จดวย 
        แกวมณโีชติชวง   ทัว่ทิศนอยทิศใหญโดยรอบ   โอภาส 
         แหงกฏูาคารอันโชติชวงอยูเหลาน้ันเปนสิ่งไพบูลย     เรา 
        ยอมครอบงําเทวดาทั้งปวงได       นี้เปนผลแหงบุญกรรม 
         เราไดเปนพระเจาจักรพรรดิครอบครองแผนดิน   มีสมทุร- 
        สาครส่ีเปนขอบเขต  เราเกิดเปนกษัตริย  นามวา อุพพิทธะ 
           ชนะประเทศในที่สุดทิศท้ังส่ี     ครอบครองแผนดินอยูใน 
        กัปท่ีหกหมื่น   ในภทัรกัปน้ี     เราไดเปนเหมือนอยางน้ัน 
          ๓๐ ครั้ง    เปนพระเจาจักรพรรดิผูมีกําลังมาก    ยินดีใน 
        กรรมของตน   สมบรูณดวยรัตนะ  ๗ ประการ   เปนใหญ 
         ในทวปีท้ัง  ๔       ในครั้งน้ันปราสาทของเราสวางไสวดัง 
        สายฟา  ดานยาว  ๒๙  โยชน  ดานกวาง  ๑๒ โยชน  พระ- 
         นครชือ่รัมมณะ   มีกําแพงและคายมั่นคง   ดานยาว   ๕๐๐ 
        โยชน  ดานกวาง  ๒๕๐ โยชน  คับค่ังดวยหมูชน  เหมือน 
         เทพนครของชาวไตรทศ  เขม็  ๒๕  เลมเขาใสไวในกลอง  
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         เข็ม    ยอมกระทบกันและกัน     เบียดเสียดกันเปนนิตย   
       ฉันใด    แมนครของเราก็ฉันนั้น    เกลื่อนดวยชาง   มา 
       และรถ   คับค่ังดวยหมูมนุษย  นารื่นรมย  เปนนครอุดม 
       เรากินและด่ืมอยูในนครน้ัน       แลวไปเกิดเปนเทวดาอีก 
       ในภพท่ีสุด    กุศลสมบัติไดมีแลวแกเรา    เราสมภพใน 
       สกุลพราหมณ   สั่งสมรัตนะมาก    ละเงินประมาณ  ๘๐ 
       โกฏเิสียแลวออกบวช     คุณวิเศษเหลาน้ีคือปฏิสัมภิทา ๔ 
       วิโมกข  ๘  และอภิญญา  ๖   เราทําใหแจงแลว   พระพุทธ-  
       ศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล.                               
         ลําดับนั้น    พระศาสดาทรงสรรเสริญพระกสัสปเถระน้ัน  โดยนัยม ี
อาทิวา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   กัสสปะเปรียบเหมือนดวงจันทร   เขาไปหา 
ตระกูล  ไมคะนองกายไมคะนองจิต   เปนผูใหมเปนนิตย  ไมทะนงตัวใน 
ตระกูล   ภายหลังน่ังในทามกลางแหงหมูพระอริยะ   ทรงต้ังไวในตําแหนง 
อันเลิศ  แหงภิกษุผูทรงไวซึ่งธุดงควา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุ 
ผูสาวกของเราผูถือธุดงค    มหากัสสปะเปนเลิศ.    ทานใหโอวาทแกภิกษุ 
ทั้งหลาย   โดยระบุการยินดียิ่งในวิเวก   เมื่อจะประกาศการปฏิบัติของตน 
จึงกลาวคาถาเหลาน้ีวา 
                      ผูมีปญญาเห็นวา   ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู   เพราะ 
         เปนเหตุทําใจใหฟุงซาน   ไดสมาธิโดยยาก  การสงเคราะห 
         ชนตาง ๆ   เปนความลําบากดังน้ี    จึงไมชอบใจหมูคณะ 
         นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูลท้ังหลาย       เพราะ 
        เปนเหตุทําใจใหฟุงซาน   ไดสมาธิโดยยาก  ผูที่เกี่ยวของ  
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        กบัตระกูลนั้น    ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล 
        มักติดรสอาหาร     ยอมละท้ิงประโยชนอันจะนําความสุข 
         มาให       นักปราชญกลาวการกราบไหวและการบูชาใน 
        ตระกูลทั้งหลาย      วาเปนเปอกตม      และเปนลูกศรท่ี 
         ละเอียดถอนไดยาก      บรุุษผูเลวทรามยอมละสักการะได 
        ยากยิ่ง       เราลงจากเสนาสนะแลวก็เขาไปบิณฑบาตยัง 
         นคร   เราไดเขารูปหาบุรุษโรคเรื้อน  ผูกําลังบริโภคอาหาร 
        ดวยความออนนอม      บุรษุโรคเรื้อนนั้นไดนอมเขาซ่ึงคํา 
         ขาวดวยมือโรคเรื้อน  เมื่อเขาใสคําขาวลง  นิว้มือของเขา 
        กข็าดตกลงในบาตรของเราน้ี      เราอาศัยชายคาเรือนฉัน 
          ขาวน้ันอยู   ในเวลาท่ีกําลังฉันและฉันเสร็จแลว   เรามิได 
        มีความเกลียดชังเลย    ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยท้ัง  ๔  คือ 
        อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ  ๑     บังสุกุลจีวร  ๑ 
        เสนาสนะคือโคนไม  ๑   ยาดองดวยนํ้ามูตรเนา  ๑   ภิกษ ุ
        นั้นแลสามารถจะอยูในจาตุรทิศได       ในเวลาแกภิกษ ุ
        บางพวกเมื่อขึ้นเขายอมลําบาก       แตพระมหากัสสปะผู 
        เปนทายาทของพระพุทธเจา  เปนผูมีสติสัมปชัญญะ    แม 
          ในเวลาแกก็เปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์    ยอมขึ้นไป 
        ไดตามสบาย  พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน   ละความ   
         หวาดกลัวภัยไดแลว   กลับจากบณิฑบาตแลว   ขึ้นสูภูเขา 
        เพงฌานอยู   พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน   เมื่อสัตว 
         ทั้งหลายถูกไฟไหมอยู   เปนผูดับไฟไดแลว   กลับจาก  
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        บณิฑบาตแลว   ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู   พระมหากัสสปะ 
        ผูหมดอุปาทาน  ทํากิจแลวไมมีอาสวะ  กลับจากบิณฑบาต 
         แลว    ขึ้นสูภูเขาเพงฌานอยู     ภูมิภาคอันประกอบดวย 
        ระเบียบแหงตนกุมท้ังหลาย   นารื่นรมยใจ   กึกกองดวย 
          เสียงชางรอง    นารื่นรมยลวนแลวดวยภูเขา    ยอมทําให 
        เรายินดี   ภูเขามีสีเขยีวดุจเมฆ    งดงาม   มีธารนํ้าเย็นใส 
         สะอาด      ดารดาษไปดวยหญามีสีเหมือนแมลงคอมทอง 
        ยอมยังเราใหรื่นรมย     ภูเขาอันสงูตระหงานแทบจดเมฆ 
         เขียวชอุม     เปรียบปานดังปราสาท     กึกกองดวยเสียง 
        ชางรอง   นารื่นรมยนัก    ยอมยังเราใหยิน     ภูเขาท่ีฝน 
         ตกรดแลว    มีพ้ืนนารื่นรมย    เปนที่อาศัยของเหลาฤาษี  
        เซ็งแซดวยเสียงนกยูง    ยอมยังเราใหรื่นรมย   สถานท่ี 
         เหลาน้ันเหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพงฌาน       มีใจ 
        เด็ดเด่ียว   มีสติ  เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน   รักษา 
         ตนดีแลว   ผูเห็นภยัในภัยในวัฏสงสาร  เหมาะสําหรับเรา 
        ผูปรารถนาความผาสุก   มใีจเด็ดเด่ียว   เหมาะสําหรับเรา 
         ผูปรารถนาประกอบความเพียร    มีใจแนวแน    ศึกษาอยู 
        ภูเขาท่ีมีสีดังดอกผักตบ    ปกคลุมดวยหมูเมฆบนทองฟา     
         เกลื่อนกลนดวยหมูนกตาง  ๆ        ยอมยังเราใหรื่นรมย 
        ภูเขาอนัไมเกลื่อนกลนดวยผูคน        มีแตหมูเน้ืออาศัย 
        ดารดาษดวยหมูนกตาง ๆ  ยอมยังเราใหรื่นรมย  ภูเขาท่ี  
        มีน้ําใสสะอาด   มีแผนหินเปนแทงทึบ   เกลือ่นกลนดวย  
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          คางและมฤคชาติ    ดารดาษไปดวยสาหราย   ยอมยังเรา   
        ใหรื่นรมย  เราผูมีจติต้ังมั่น  พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ 
         ยอมไมมีความยินดีดวยดนตรีเครื่อง  ๕  เชนนั้น  ภิกษุไม 
        ควรทํางานใหมากนกั        พึงเวนคนผูไมใชกัลยาณมิตร 
         เสีย     ไมควรขวนขวายในลาภผล    ทานผูปฏิบัติเชนนั้น 
        ยอมจะตองขวนขวายและติดในรสอาหาร        ยอมละทิ้ง 
        ประโยชนอันจะนําความสุขมาให   ภิกษุไมพึงทําการงาน 
         ใหมากนัก   พึงเวนสิ่งท่ีไมเปนประโยชนเสีย   เมื่อภิกษ ุ
        ขวนขวายในการงานมาก   ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก 
         ผูมีรางกายลําบากนั้น       ยอมไมไดประสบความสงบใจ 
        ภิกษุไมรูสิกตนดวยเหตุสักวา        การทองบนพุทธจวนะ 
         ยอมทองเท่ียวชูคอสําคัญตนวาประเสริฐกวาผูอื่น  ผูใดไม 
        ประเสรฐิเปนพาล        แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขา 
         เสมอเขา        นักปราชญทั้งหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น         
        ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย      ผูใดไมหว่ันไหวเพราะมานะ 
            ๓ อยาง   คือ  วาเราเปนผูประเสริฐกวาเขา  ๑   เสมอเขา  ๑ 
        เลวกวาเขา   ๑       นกัปราชญทั้งหลายยอมสรรเสริญผูนั้น 
            แหละวา      เปนผูมีปญญามีวาจาจริง   ต้ังมั่นดีแลวในศีล 
        ทั้งหลาย  และวาประกอบดวยความสงบใจ   ภิกษุใดไมม ี
         ความเคารพในเพ่ือนพรหมจรรยทั้งหลาย        ภิกษุนั้น 
        ยอมหางเหินจากพระสัทธรรม     เหมือนฟากบัดินฉะนั้น  
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        ภิกษุเหลาใดเขาไปต้ังหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ  ม ี  
        พรหมจรรยอันงอกงาม     ภิกษุเหลาน้ันมีภพใหมสิ้นแลว 
         ภิกษุผูยังมีใจฟุงซานกลับกลอก      ถึงจะนุงหมผาบังสุกลุ 
        ภิกษุนัน้ยอมไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น  เหมือนกับวานร 
         คลุมดวยหนังราชสีหฉะนั้น     สวนภิกษุผูมใีจไมฟุงซาน 
        ไมกลบักลอก   มีปญญาเครื่องรักษาตน   สํารวมอินทรีย 
         ยอมงดงามเพราะผาบังสุกุล         ดังราชสีหในถํ้าฉะน้ัน 
        เทพเจาผูมีฤทธิ์มีเกียรติยศเปนอันมากประมาณหมื่นและ 
        พรหมท้ังปวง     ไดพากันมายืนประนมอญัชลี     นอบ- 
        นอมทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร  ผูมีปญญามาก  ผูม ี
         ฌานใหญ    มใีจต้ังมั่น     เปลงวาจาวา    ขาแตทานบุรุษ 
        อาชาไนย    ขอนอบนอมแดทาน  ขาแตทานผูเปนอุดม- 
         บุรษุ      ขอนอบนอมแดทาน        ทานยอมเขาฌานอยู 
        เพราะอาศัยอารมณใด        ขาพเจาท้ังหลายยอมรูไมถึง 
         อารมณเหลาน้ันของทาน   นาอัศจรรยจริงหนอ   วิสัยของ 
        ทานผูรูทั้งหลายลึกซึ้งย่ิงนัก           ขาพเจาท้ังหลายผูมา 
         ประชมุกันอยู ณ ทีน่ี้         นับวาเปนผูเฉียบแหลมดังนาย 
        ขมังธนูกย็ังรูไมถึง       ความยิม้แยมไดปรากฏมีแกทาน 
         พระกปัปนเถระ    เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตรผูควรแก 
        สักการบูชา      อันหมูทวยเทพบูชาอยูเชนนั้นในเวลานั้น 
         ตลอดท่ัวพุทธอาณาเขต       ยกเวนแตสมเด็จพระมหามนุี   
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           องคเดียวเทาน้ัน    เราเปนผูประเสริฐสุดในทางธุดงคคุณ   
       ไมมใีครเทียมเทาเลย        เราเปนผูคุนเคยกับพระบรม- 
       ศาสดา    เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว   ปลง 
       ภาระอนัหนักลงแลว    ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นได 
       แลว   พระสมณโคดมผูทรงพระคุณหาประมาณมิได   มี  
       พระทัยนอมไปในเนกขัมมะ      ทรงสละภพทั้ง  ๓  ออก  
       ไดแลว     ยอมไมทรงติดอยูดวยจีวร   บิณฑบาต   และ 
       เสนาสนะ  เปรียบเหมือนบัวไมติดอยูดวยนํ้าฉะนั้น  พระ- 
       องคทรงเปนจอมนักปราชญ      มีสติปฏฐานเปนพระศอ 
       มีศรัทธาเปนพระหัตถ   มีปญญาเปนพระเศียร  ทรงพระ- 
       ปรีชามาก     ทรงดับเสียแลวซ่ึงกิเลสและกองทุกขตลอด 
       กาลทุกเมื่อ. 
         ในคาถาเหลาน้ัน  ๓  คาถาขางตน    ทานเห็นภิกษุทั้งหลายผูคลุกคลี 
ในคณะและตระกูล   แลวกลาวดวยการใหโอวาทแกภิกษุเหลานั้น. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  น   คเณน  ปุรกขฺโต  จเร   ความวา 
เปนผูไดรับการยกยอง    คือหอมลอมดวยคณะของภิกษุ   ไมพึงประพฤติ 
คือไมพึงอยู.   เพราะเหตุไร ?   เพราะเปนผูทําใจใหฟุงซาน   ไดสมาธิโดย 
ยาก     เหตุผูบริหารคณะมีใจขวนขวายในการใหเกิดทุกข    เมือ่กระทําการ 
อนุเคราะหดวยอุทเทส    โอวาท    และอนุสาสนี   ยอมเปนผูมีจิตฟุงซาน 
คือมีจิตวิการเพราะไมปฏิบัติตามความพร่ําสอน   จากน้ันเมื่อไมไดอารมณ 
เปนหน่ึงเพราะการคลุกคลี     สมาธิกไ็ดโดยยาก,     แมเพียงอุปจารสมาธิ  
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ก็ไมสําเร็จแกภิกษุผูเชนนั้น   จะปวยการไปไยถึงภิกษุนอกน้ีเลา. 
         บทวา   นานาชนสงฺคโม     ไดแก    การสงเคราะหชนผูมีอัธยาศัย  
ตางกัน   คือผูมีความชอบใจตางกัน   ดวยคําพูดที่นารักเปนตน. 
         บทวา   ทุโข   แปลวา   ยาก   คือลําบาก. 
         บทวา  อิติ   ทิสฺวาน  ความวา   เห็นโทษมากมายในการสงเคราะห 
หมูคณะดวยอาการอยางน้ี     แลวแลดูดวยญาณจักษุ,     ไมพึงใจคือไมพึง 
ชอบใจหมูคณะ  คือการอยูดวยหมูคณะ. 
         บทวา  น   กุลานิ  อปุพฺพเช   มุน ิ ความวา  บรรพชิตในศาสนา 
นี้     ไมพึงเปนผูเขาถึงตระกูลกษัตรยิเปนตน.     เพราะเหตุไร  ?     เพราะ 
เปนผูมีใจฟุงซาน   ไดสมาธิโดยยาก.    เขาเปนผูขวนขวาย    คือถึงความ 
ขวนขวายในการเขาไปหาตระกูล     เปนผูติด     คือถึงความติดของในรส 
อรอยเปนตน    ที่จะพึงไดในตระกูล   ไดแกถึงความพยายามดวยตนเองใน 
กิจนอยใหญที่เกิดข้ึนนั้น. 
         บทวา   อตฺถ  ริฺจติ  โย  สุขาวโห  ความวา   สภาวะใดนําสุข 
อันเกิดแตมรรคผลและนิพพานแกตน   ยอมลางคือละ    อธิบายวา   ยอม 
ไมตามประกอบประโยชน  กลาวคือ  ศีลวิสุทธ ิ เปนตนนั้น. 
         คาถาท่ี ๓  ไดกลาวแลวในหนหลังน่ันแล. 
         ๔ คาถาวา   เสนาสนมฺหา  โอรุยหฺ  เปนตน   ทานกลาวดวยสามารถ 
ใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายวา   ธรรมดาวา   ภิกษุพึงปฏิบัติอยางนี้      โดย 
ยกการแสดงความท่ีตนสันโดษในปจจัยเปนนิทัศน.     บรรดาบทเหลาน้ัน 
ดวยบทวา     เสนาสนมฺหา    โอรุยฺห    ทานกลาวหมายถึงเสนาสนะบน 
ภูเขา.  
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         บทวา  สกฺกจฺจ  ต   อุปฏหึ   ความวา  เปนผูตองการดวยภิกษา 
เพราะเปนผูประสงคจะใหบุรุษโรคเรื้อนน้ัน   ไดรบัสมบัติอันโอฬาร   จึง 
เขาไปยืนอยูโดยความเอ้ือเฟอ       เหมือนบุคคลผูปรารถนามากซึ่งตระกูล 
ผูใหภิกษาอันประณีตฉะน้ัน. 
         บทวา    ปกฺเกน     ความวา    อันคอดกิ่วจวนหลุดแลว     เพราะ 
โรคเรื้อนท่ีกินถึงกระดูก. 
         บทวา   องฺคุลิ  เจตฺถ  ฉิชฺชถ    ความวา   นิ้วมือของเขานั้นขาด 
ลงในบาตรของเราน้ัน   ตกไปพรอมกับอาหาร. 
         บทวา   กุฏฏมูล  นสิฺสาย   ความวา   เราจักน่ังในท่ีใกลฝาเรือน 
เชนนั้น   แลวฉันคือบริโภคคําขาวน้ัน   เพ่ือใหบุรุษน้ันเกิดความเลื่อมใส. 
ก็การปฏิบัติของพระเถระน้ี       พึงเห็นวา      เกิดข้ึนในเม่ือยังไมบัญญัติ 
สิกขาบท.     เมื่อพระเถระฉันอาหารน้ัน     ความหิวไมเกิดข้ึน     เพราะ 
ความสําเร็จอันเปนขาศึก    อันรูกันวาเปนของไมปฏิกูล    เหมือนในของ 
ปฏิกูลวาเปนของไมปฏิกูล.    แตเมื่อปุถุชนบรโิภคอาหารเชนนั้น    ลําไส 
ใหญพึงขยอนออกไป.     ดวยเหตุนั้น     ทานจึงกลาววา     เมื่อกําลังกิน 
ก็ดี   กินแลวก็ดี   ความรังเกียจของเรายอมไมมี. 
         บทวา   อุตฺติฏปณฺโฑ   ความวา   พึงลุกข้ึนยืนที่ประตูเรือนของ 
คนเหลาอ่ืนแลวพึงรับบิณฑบาต.    อธิบายวา   อาศัยกําลังแขงแลวไปตาม 
ลําดับเรือน  พึงไดภิกษาท่ีระคนกัน. 
         บทวา  ปูติมุตฺต  ไดแก  ชิ้นสมอท่ีดองดวยนํ้ามูตรโคเปนตน. 
         บทวา  ยสฺเสเต  อภิสมฺภุตฺวา  ความวา  ภิกษุใดไมดูหม่ิน   ยินด ี
ยิ่งบริโภคปจจัย   ๔      มบีิณฑะอันบุคคลพึงลุกข้ึนยืนรับเปนตนเหลาน้ัน.  
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บทวา  ส   เว   จาตุทฺทิโส  นโร   ความวา   บุคคลน้ัน   เปนผูเที่ยวไป 
ในทิศโดยสวนเดียว   คือประกอบในทิศทั้ง  ๔    มีทิศตะวันออกเปนตน, 
อธิบายวา ไมกระทบกระท่ังในท่ีใดท่ีหน่ึง  สามารถเพ่ือจะอยูในที่ใดท่ีหน่ึง. 
         ลําดับนั้น       พระเถระในเวลาที่ตนเปนคนแก      เมื่อพวกมนุษย 
กลาววา   ขาแตทานผูเจริญ   เมื่อชราเห็นปานน้ีเปนไปอยู    อยางไรทาน 
จึงข้ึนภูเขาทุกวันๆ   จึงไดกลาว  ๔  คาถา  โดยนัยมีอาทิวา   ยตฺถ   เอเก 
ดังน้ี.     บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ยตฺถ    ไดแก    ในปจฉิมวัยใด. 
บทวา  เอเก  แปลวา  บางพวก.   บทวา  วิหฺนฺติ   ความวา   มีจิต 
ลําบากเพราะสรีระถึงความคับแคน. 
         บทวา  สิลุจฺจย  ไดแก   ซึ่งภูเขา.    บทวา   ตตฺถ  ความวา   แม 
ในเวลาแกคร่ําคราน้ัน.  ดวยบทวา  สมฺปชาโน   ปฏิสฺสโต   นี ้ ทานแสดง 
ความไมมีความลําบากใจ. 
         ดวยบทวา  อิทฺธิพเลนุปตฺถทฺโธ  นี้   ทานแสดงถึงความไมมีความ 
ลําบากแหงสรีระ. 
         ชื่อวา  ละภัยและความขลาดกลัวเสียได   เพราะตัดกิเลสอันเปนเหตุ 
แหงความกลัวเสียได.             
         บทวา  ฑยฺหมาเนสุ   ความวา   เมื่อสัตวทั้งหลายถูกไฟ  ๑๑  กอง 
มีไฟคือราคะเปนตนแผดเผา.     ชื่อวาดับสนิทคือเปนผูเย็น     เพราะไมมี 
ความเรารอนดวยสังกิเลส.   เมื่อพวกมนุษยกลาวอีกวา   ขาแตทานผูเจริญ 
แมในเวลาแกทานอยูเฉพาะบนภูเขาในปาเทาน้ันหรือ ?       วิหารท้ังหลาย 
มีเวฬุวันเปนตนเหลาน้ี      เปนที่รื่นรมยแหงใจมิใชหรือ  ?   เมื่อจะแสดง  
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วา    ภูเขาที่อยูในปาน้ันแลเปนที่รื่นรมยแหงใจ    จึงไดกลาว  ๑๒   คาถา 
มีอาทิวา   กเรริมาลาวิตตา  ดังนี้.  พระคาถาเหลานั้น   บทวา กเรริมาลา- 
วิตตา  ความวา  ประกอบดวยแนวแหงตนกุมทั้งหลาย.   อาจารยบางพวก- 
กลาววา   อันดอกไมมีสีตามฤดูกาลปกคลุมแลว.    บทวา    กฺุชราภิรุทา 
ความวา  ถูกชางผูเที่ยวหากินตัวซับมัน   อันเปนคุณแหงความสะทอนเสียง 
เปนตนย่ํายี. 
         บทวา   อภิวุฏา  ความวา   อันมหาเมฆยังฝนใหตกแลว.   บทวา 
รมฺมตลา   ความวา   ชื่อวา   มีพ้ืนอันนารื่นรมย   เพราะปราศจากความ 
สกปรกดุจเปอกตม  และสิ่งอันเกื้อกูลแกใบไมเปนตนนั้นนั่นเอง.    บทวา 
นคา   ความวา   ภูเขา   อันไดนามวา   นคะ   เพราะไมไปสูถิ่นอ่ืน   และ 
ชื่อวา  เสละ  เพราะลวนแตหิน.  บทวา  อพฺภุนฺนทติา  สิขีห ิ ความวา 
กึกกองไปดวยเสียงรองไพเราะ. 
         บทวา    อล    แปลวา    ควรแลว     หรือสามารถ.    แมในบทวา 
ฌายิตุกามสฺส    อตฺถกามสฺส    ดังน้ีเปนตน     ก็พึงประกอบโดยนัยนี้. 
บทวา   ภิกขฺโุน   เชื่อมความวา   ไดแก   ภิกษุผูทําลายกิเลสแลวน่ันแล. 
         บทวา   อุมาปุปฺเผน   สมานา   ความวา    เสมือนกับดอกผักตบ 
เพราะสีเหมือนกับสีเขียวคราม. 
         บทวา     คคนาวพฺภฉาทิตา    ความวา     ดารดาษไปดวยเมฆดํา 
เหมือนเมฆหมอกในอากาศ     แหงฤดูใบไมรวงนั้นนั่นเอง    อธิบายวา 
มีสีดํา. 
         บทวา  อนากิณฺณา  ความวา  ไมเกลื่อนกลน  คือไมคับแคบ. 
         บทวา   ปฺจงฺคิเกน    ความวา    เมื่อแวดลอมไปดวยดุริยางคอัน 
ประกอบดวยองค  ๕   มกีลองขึงหนาเดียวเปนตน    ความยินดีแมเชนนั้น  
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ก็ไมมี  อยางความยินดีของบุคคลผูมีจิตมีอารมณเปนหน่ึง  คือผูมีจิตต้ังม่ัน  
พิจารณารูปธรรมและนามธรรมโดยชอบแท      ดวยอํานาจอนิจจลักษณะ 
เปนตน.   ดวยเหตุนั้น  พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสไววา 
                    ในกาลใด ๆ   บุคคลพิจารณาเห็นการเกิดขึ้นและการ 
         ดับไปแหงขันธทั้งหลาย    ในกาลน้ันๆ    เขายอมไดปติ 
         และปราโมช  ปติและปราโมชน้ัน  เปนอมตะของผูรูแจง. 
         ทานกลาว ๒ คาถา   โดยนัยมีอาทิวา   กมฺม  พหุก   ดังน้ี    ดวย 
อํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย   ผูมีการงานท่ีมายินดี   ผูอยากไดปจจัย. 
บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กมมฺ  พหกุ  น  การเย  ความวา  เปนผูมี 
กรรมเปนทีม่ายินดี  ไมพึงใหทําการงาน  คือไมพึงอธิษฐานซ่ึงการงานชื่อ 
เปนอันมาก    แตการซอมแซมส่ิงท่ีหักพังทําลาย  พระศาสดาทรงอนุญาต 
แลวน้ันแล.    บทวา   ปรวิชฺเชยฺย   ชน    ความวา   พึงเวนคนผูไมเปน 
กัลยาณมิตร.    บทวา  น   อุยฺยเม  ความวา  ไมพึงทําความพยายามดวย 
อํานาจ   เพ่ือใหปจจัยเกิดข้ึนและเพ่ือคุมคณะ. 
         บทวา  อนตฺตเนยฺยเมต   ความวา   การอธิษฐานนวกรรมเปนตน 
นี้    ไมเปนเหตุนํามาซึ่งประโยชนแกตน.    ในขอน้ันทานกลาวไวดังน้ีวา 
กายยอมลําบาก    ยอมฝดเคือง    ก็เม่ือขวนขวายนวกรรมเปนตน     เที่ยว 
ไปในที่นั้น ๆ   เขายอมประสบยาก   คือยอมลําบาก   ยอมถึงความลําบาก 
เพราะไมไดสุขทางกายเปนตน      และชื่อวา    ไดรับทุกขเพราะการลําบาก 
กายน้ัน.     อธิบายวา   บุคคลน้ันยอมไมไดความสงบ     คือไมไดความ 
ยึดมั่นทางจิต  เพราะไมมีการกระทําวัตถุใหสลสลวยแกการแนะนําตน. 
         ทานกลาว  ๒  คาถา  โดยนัยมีอาทิวา  โอฏปฺปหตมตฺเตน  เปนตน  
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ทานกลาวดวยสามารถการติเตียนบุคคลผูมีมานะวาตัวเปนบัณฑิต   ผูมีสุตะ 
เปนอยางยิ่ง   กลาว  ๒  คาถาถัดจากน้ัน  ดวยอํานาจการสรรเสริญบัณฑิต. 
บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   โอฏปฺหตมตฺเตน   ความวา    ดวยเหตุ 
เพียงการขยับปาก    โดยยกการทองบนเปนประธาน  อธิบายวา   ดวยเหตุ 
เพียงการทําการทองบนพระพุทธพจน. 
         บทวา   อตฺตานมฺป  น   ปสฺสติ   ความวา   ยอมไมรูอรรถ   แม 
อันเปนขาศึกแกตน    เพราะรูสิ่งท่ีไมเปนประโยชน     อธิบายวา   ยอมไม 
กําหนดประมาณของตนตามความเปนจริง. 
         บทวา  ปตฺถทฺธคีโว   จรติ  ความวา   เปนผูกระดางเพราะมานะวา 
เราเปนพหูสูต   มีสติ   มปีญญา   ไมมีตนอ่ืนเสมือนเรา  ไมเห็นการนอบ- 
นอมแมตอบุคคลผูต้ังอยูในฐานะครู     เปนผูมีคอยาว     ประพฤติเหมือน 
กลืนกินซี่เหล็กต้ังอยู. 
         บทวา  อห   เสยฺโยติ   มฺติ    ความวา   ยอมสําคัญวา   เรา 
เทาน้ันเปนผูประเสริฐคือสูงสุด. 
         บทวา    อเสยฺโย    เสยฺยสมาน,    พาโล    มฺติ   อตฺตาน 
ความวา  ผูนี้เปนผูไมประเสริฐ  เปนคนเลว  เปนคนพาล   มีความรูนอย 
ยอมสําคัญตน  กระทําใหเสมอ   คือใหเหมือนกันกับผูอ่ืน   ผูประเสริฐคือ 
สูงสุด  โดยความท่ีเปนคนพาลนั้นเอง. 
         บทวา  น   ต   วิ ฺู   ปสสนฺติ  ความวา   ผูรูคือบัณฑิตทั้งหลาย 
ยอมไมสรรเสริญคนพาลน้ันคือผูเชนน้ัน      ผูมีใจกระดาง      คือผูมีตน 
กระดาง  เพราะมีจิตประคองไว  โดยที่แทยอมติเตียนเทาน้ัน.         
         บทวา   เสยฺโยหมสฺมิ   ความวา    ก็บุคคลใดเปนบัณฑิต    ไม  
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สาธยายถึงมานะแมบางอยางวา       เราเปนผูประเสริฐ       หรอืวาเราเปน 
ผูไมประเสริฐ   ดวยอํานาจมีมานะเสมือนกับคนเลว   ยอมไมหว่ันไหวดวย  
อํานาจมานะบางอยาง   ในบรรดาสวนแหงมานะ  ๙  อยาง. 
         บทวา    ปฺวนฺต    ความวา    ชื่อวา    ผูมีปญญา    ดวยอํานาจ 
ปญญาอันเกิดแตอรหัตผล.    ชื่อวา     ผูคงที่     เพราะถึงความเปนผูคงที่ 
ในอารมณทั้งหลาย   มีอิฏฐารมณเปนตน  ชื่อวา  ผูมีจิตต้ังมั่นดวยดี  ในศลี 
เพราะต้ังม่ันอยูดวยดีในอเสขผลศีลท้ังหลาย. ชื่อวา ผูมีจิตประกอบเนือง ๆ 
ซึ่งเจโตสมถะ   เพราะเขาอรหัตผลสมาบัติ. 
         บทวา   เจโตสมถมนุยุตฺต   ความวา  ผูรูคือบัณฑิตทั้งหลาย    ม ี
พระพุทธเจาเปนตน     ยอมสรรเสริญ     คือยอมชมเชยบุคคลเชนนั้นผูละ 
มานะไดแลว   คือผูสิ้นอาสวะแลวโดยประการท้ังปวง. 
         ทานเห็นภิกษุรูปหน่ึง  ผูวายากอีก  ชื่อวาผูมีโทษ   เมื่อจะประกาศ 
โทษแหงความเปนผูวายาก   และอานิสงสแหงความเปนผูวางาย   จึงกลาว 
๒ คาถา  มีอาทิวา  ยสฺส  สพฺรหฺมจารสีุ  ดังน้ี.   คาถาน้ันมีอรรถดังกลาว 
แลวน่ันแล. 
         ครั้นทานเห็นภิกษุรูปหน่ึง         ผูมีมานะดังไมอออันยกข้ึนแลวอีก 
เมื่อจะประกาศโทษในความเปนผูมีจิตอัมมานะยกข้ึนแลวเปนตน       และ 
คุณในความเปนผูไมมีจิตอันมานะยกข้ึนแลวเปนตน    จึงไดกลาว  ๒  คาถา 
มีอาทิวา อุทฺธโต  จปโล   ภิกฺขุ  ดังน้ี.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   กปว 
สีหจมฺเมน    ความวา    ภิกษุนั้นคือผูประกอบดวยโทษมีความเปนผูมีจิต 
อันมานะยกข้ึนแลวเปนตน   เหมือนลิงหมหนังราชสีหยอมไมงดงาม    ดวย  
ธงแหงพระอริยะอันเปอนดวยฝุนนั้น   เพราะไมมีคุณแหงอริย. 
         ก็เพ่ือจะแสดงผูงดงามน้ัน  ทานจึงกลาววา  อนุทฺธโต   ดงัน้ี.  
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         ๕  คาถาวา   เอเต  สมฺพหุลา   ดงัน้ีเปนตน    ทานเห็นเทพทั้งหลาย  
ผูนับเนื่องในพรหม ผูนมัสการทานพระสารีบุตร แลวกลาวนิมิตคือการทํา 
การแยมใหปรากฏแกทานพระกัปปนะ.   บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  เอเต 
ทานกลาวโดยความท่ีทานเหลาน้ันปรากฏแลว.    บทวา สมฺพหุลา แปลวา 
เพราะมีมาก.   แตทานกําหนดภาวะท่ีมีมากน้ัน   จึงกลาววา   ทสเทวสหสฺ- 
สานิ    มีเทพ   ๑๐,๐๐๐  ดงัน้ี.     เมื่อจะแสดงความท่ีทานเหลานั้นเปนเทพ 
นั้น    ใหเเปลกออกไปวา   อฺเ   เหลาอ่ืน    จึงกลาววา   สพฺเพ    เต 
พฺรหฺมกายิกา  ดังนี้.   เพราะเหตุที่ทานเหลาน้ัน   ประกอบดวยอุปบัติฤทธ์ิ  
เทวฤทธ์ิใหญของตน      และเปนผูสมบูรณดวยบริวาร       ฉะน้ันทานจึง 
กลาววา   อิทธฺิมนฺโต  ยสฺสสิโน   ดังน้ี. 
         พระผูมีพระภาคเจาเมื่อจะตรัสวา   สารีบุตร   อนุวัตรตามธรรมจักร 
อันเราประกาศแลวไดยอดเยี่ยมดังน้ี     ดวยอํานาจการถามวา      ขาแตทาน 
ผูเจริญ   พระสารีบุตรเปนเสนาบดีอะไรหนอ   จึงทรงอนุญาตที่ทานพระ- 
สารีบุตรเถระเปนพระธรรมเสนาบดี  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา  สารี- 
บุตร    พระธรรมเสนาบดีผูมีความเพียร    เพงฌานใหญ    ผูมีจิตต้ังมั่น.  
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  วีร  ความวา  ผูมีความเพียร  ผูมีความกลาหาญ 
มาก  เพราะย่ํายีกิเลสมารเปนตนเสียได.  บทวา มหาฌายึ  ชื่อวา ผูเพงฌาน 
ใหญ  เพราะเขาถึงธรรมอันสูงสุดแหงทิพวิหารธรรมเปนตน. ชื่อวา  ผูมีจิต 
ต้ังม่ัน   ดวยอํานาจกําจัดความฟุงซานโดยประการท้ังปวง   เพราะเหตุนั้น 
นั่นแล.  บทวา   นมสฺสนตฺา  ความวา   ยืนประคองอัญชลีนมัสการเหนือ 
เศียรเกลา. 
        บทวา   ยมฺป   นิสฺสาย   ความวา    พรหมทั้งหลายปรารภ    คือ  
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อาศัยเพงอารมณอยางใดหนอ    เพราะฉะนั้น    จึงไดกลาวอยางนี้     โดย 
ความเปนปุถุชนวา  เราไมรู. 
         บทวา  อจฺฉริย   วต   แปลวา   นาอัศจรรยหนอ. 
         บทวา  พุทฺธาน  ไดแก   ผูรูสัจจะ  ๔. 
         บทวา   คมฺภีโร  โคจโร   สโก   ความวา   ลึกอยางยิ่ง   คือเห็น 
ไดยากยิ่ง   หยั่งรูไดยาก   ไมทั่วไปคือไมใชวิสัยปุถุชน.    บัดนี ้    เพ่ือจะ 
แสดงเหตุในภาวะที่ธรรมลึกซึ้ง    จึงกลาวคํามีอาทิวา    เย    มย    ดังน้ี   
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   วาลเวธิสมาคตา  ความวา   พวกเราใดเปน 
เสมือนนายขมังธนูผูยิงขนทราย     สามารถแทงตลอดวิสัยแมอันละเอียดได 
มาแวดลอมยังไมรู.   วิสัยของพระพุทธเจาลึกซึ้งหนอ. 
         บทวา   ต   ตถา   เทวกาเยหิ    ความวา    ความยิ้มแยมไดปรากฏ 
แกทานพระมหากัปปยนะ  เพราะไดเห็นทานพระสารีบุตรเห็นปานน้ัน  ผูควร 
แกการบูชาของชาวโลกพรอมดวยเทวโลก      ผูอันหมูพรหมเหลาน้ันบูชา 
แลว    โดยประการน้ัน  ๆ   อธิบายวา    เปนวิสัยของพระสาวกท้ังหลายใน 
ที่ไมเปนวิสัยแมของพวกพรหม  ซึ่งโลกสมมติกนัแลวน้ี. 
         คาถาวา    ยาวตา   พุทฺธเขตฺตมฺหิ  พระเถระปรารภตนแลวกลาว 
ดวยการบันลือสีหนาทใหมีข้ึน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา  พุทฺธเขตฺตมฺหิ   ทานกลาวหมาย 
เอาอาณาเขต   (เขตอํานาจ).                                   
         บทวา    ปยิตฺวา   มหามุน ึ    ไดแก    เวนพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
จริงอยู     พระผูมีพระภาคพุทธเจาท้ังหลาย     ถึงความเปนผูสูงสุดอยางยิ่ง 
กวาสรรพสัตว   แมโดยคุณคือธุดงคคุณน่ันแล.   แตพระองคมีพระทัยอัน  
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พระมหากรุณากระตุนเตือนอยางเดียว       จึงทรงพิจารณาดูอุปการะใหญ 
เชนนั้นของสัตวทั้งหลาย  ทรงอนุวัตรตามการอยูในเสนาสนะใกลบานเปน 
ตน   จึงเปนขาศึกตอธุตธรรมน้ัน ๆ 
         บทวา   ธุตคุเณ   ความวา    ซึ่งคุณอันไมเพงพินิจโดยภาวะแหงผู 
อยูปาเปนตน     ดวยคุณอันกําจัดกิเลสทั้งหลาย.    อีกอยางหนึ่ง    บทวา 
ธุตคุเณ  นี้   เปนสัตตมีวิภัตติ  ใชในอรรถตติยาวิภัตติ.  คุณเชนนัน้ของ 
เราไมมี.   อธิบายวา   ก็คุณอันยิ่งจักมีแตที่ไหน.   จริงอยางนั้น   พระเถระ 
นี้   อันพระศาสดาทรงต้ังไวในตําแหนงอันเลิศนั้น. 
         ทานการทําความท่ีกลาวแลววา    ปยิตฺวา   มหามุนึ  นั่นแล   ให 
ปรากฏชัดดวยคาถาวา   น    จีวเร  ดงัน้ี.   การไมเขาไปฉาบทาดวยตัณหา 
ในจีวรเปนตน      เปนผลแหงธุดงค,     ในขอน้ันมีวาจาประกอบความวา 
ไมติดดวยอํานาจตัณหาในเม่ือจีวรพรอมมูล. 
         บทวา  สยเน   ไดแก   เสนาสนะ  ที่นอนและท่ีนั่ง. 
         ทานระบุพระผูมีพระภาคเจาดวยพระโคตรวา  โคตมโคตร. 
         บทวา   อนปฺปเมยฺโย   ความวา   ไมพึงประมาณได   เพราะไมมี 
กิเลสเครื่องกระทําประมาณ   และเพราะมีคุณประมาณไมได. 
         บทวา   มุฬาลปุปฺผ    วิมลว  อมพฺุนา   ความวา    ดอกอุบลเขียว 
ปราศจากมลทิน  ปราศจากธุลี  ไมคิดดวยนํ้า  ฉันใด  พระผูมีพระภาคเจา 
ผูโคตมะก็ฉันนั้น    ยอมไมติดดวยการติดดวยอํานาจตัณหาเปนตน,   ทาน 
เปนผูนอมไปในเนกขัมมะ    คือโนมไปในอภิเนษกรมณ    เพราะเหตุนั้น 
นั่นแล     ทานจึงสลัดออกจากภพท้ัง ๓   คือปราศจากไป    ไมประกอบ 
ดวยภพ  ๓.  
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         ทานไมติดอยูในสิ่งใดส่ิงหน่ึง        เพราะบริบูรณดวยภาวนาธรรม 
อันมีสติปฏฐานเปนพระศอเปนตน     ไดเปนผูนอมไปในเนกขัมมะเทาน้ัน 
โดยแท     เมือ่จะแสดงสติปฏฐานเปนตนอันเปนองคเหลาน้ัน      ทานจึง 
กลาวคาถาสุดทายวา   สติปฏานคีโว   ดังน้ีเปนตน. 
         สติปฏฐานเปนพระศอของพระองคเพราะเปนที่ต้ังแหงปญญา   อัน 
เปนองคสูงสุดกวากองแหงคุณ    ในคาถาน้ัน      เพราะเหตุนั้น   พระองค 
ชื่อวา    มีสติปฏฐานเปนพระศอ    ศรทัธาในการยึดถือธรรมอันหาโทษ 
มิไดเปนพระหัตถของพระองค       เหตุนั้นพระองคชื่อวา  มีศรทัธาเปน 
พระหัตถ.   มีปญญาเปนพระเศียร   เพราะเปนอวัยวะสูงสุดแหงสรีระคือ 
คุณ     เปนพระเศียรของพระองค      เหตุนั้นพระองคชื่อวามีพระปญญา 
เปนพระเศียร,      ญาณกลาวคือพระสัพพัญุตญาณอันใหญ    เพราะเปน 
ที่มาของมหาสมุทร    เพราะมีอารมณมาก     เพราะมีอานุภาพมาก    และ 
เพราะมีกําลังมาก   ของพระองคมีอยู  เหตุนั้นพระองคชื่อวา   ผูมีพระญาณ 
มาก.   พระองคดับสนิท  คือเย็นสนิท   เที่ยวไปในกาลทุกเม่ือ  คือตลอด 
กาลท้ังปวง.   ก็ควรแสดงไขสุตตบทในคําน้ีวา   สสุมาหิโต . . . ฯ ล ฯ . . . 
นาโค.   ก็ในขอน้ันคําท่ียังไมไดจําแนกโดยอรรถ   คําน้ันมีนัยดังกลาวใน 
หนหลังน้ันแล. 
                   จบอรรถกถามหากัสสปเถรคาถาที่  ๑ 
                จบปรมัตถทีปนี    อรรถกถาเถรคาถา 
                       จัตตาลีสนิบาต  
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                                   เถรคาถา    ปญญาสนิบาติ 
                                    ๑.  ตาลปุฏเถรคาถา 
                           วาดวยจิตใตสํานึก           
            [๓๙๙]     เมือ่ไรหนอ   เราจึงจักไดอยูแตผูเดียว   ไมมีตัณหา 
              เปนเพ่ือนสอง  ณ  ภูเขาและซอกเขา.   เมือ่ไรหนอ   เราจึง 
        จักพิจารณาเห็นแจงภพท้ังปวง  โดยความเปนของไมเท่ียง 
               ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.                   
                        เมื่อไรหนอ    เราจึงจักไดเปนนักปราชญ    นุงหมผา 
            กาสาวพัสตรอันเศราหมอง   ไมมีความยดึมั่น    ไมมคีวาม 
        หวัง   เปนผูฆาราคะ  โทสะ  และโมหะได   แลวเท่ียวไป 
              ตามปาใหญอยางสบาย   ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ 
        เมื่อไรหนอ. 
                            เมื่อไรหนอ     เราจงึจักไดเห็นแจงซ่ึงรางกายนี้     อัน 
              เปนของไมเท่ียง   เปนรังแหงโรค   คือความตาย   ถูกความ 
        ตายและความเสื่อมโทรมบีบค้ันแลว     เปนผูปราศจากภัย 
              อาศัยอยูในปาแตผูเดียว         ความตรึกเชนนี้ของเราจัก 
        สําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                            เมื่อไรหนอ   เราจึงจักไดถือเอาซ่ึงดาบอันคมกริบ  คือ 
             อริยมรรคอันสําเร็จดวยปญญา      แลวตัดเสียซ่ึงลดาชาติ 
        คือตัณหาอันกอใหเกิดภัย   นํามาซ่ึงทุกข  เปนเหตุใหคิด   
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        วนเวียนไปในอารมณภายนอก      ความตรึกเชนนี้ของเรา  
        จักสําเรจ็เมื่อไรหนอ. 
                                 เมื่อไรหนอ     เราจึงจักไดถือเอาซ่ึงศาสตราอันสําเร็จ  
        ดวยปญญา   มีเดชานุภาพมากของฤาษี   คือพระพุทธเจา 
        พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก      แลวหักรานเสีย 
        ซึ่งกิเลสมารพรอมท้ังเสนาโดยเร็วพลัน  เหนือเถรอาสน 
         มีลีลาศดังราชสีห         ความตรกึเชนนี้ของเราจักสําเร็จ  
        เมื่อไรหนอ.                                                     
                               เมื่อไรหนอ    นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน    ผูม ี
        ความหนักแนนในธรรม   ผูคงท่ี   มีปกติเห็นตามความเปน 
        จริง     มีอินทรียอันชนะแลว     จักเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร 
         ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ.  
                           เมื่อไรหนอ    ความเกียจคราน   ความหิวระหาย   ลม 
         แดด   เหลือบ   ยุง   และสัตวเสือกคลานท้ังหลายจึงจักไม 
        เบียดเบยีนเรา    ตามซอกเขา    ขอนั้นเปนความประสงค 
         ของเรา   ความตรกึเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                           เมื่อไรหนอ   เราจึงจักเปนผูมีจิตมั่นคง  มีสติ  ไดบรรล ุ
        อริยสัจ   ๔    ที่เห็นไดแสนยาก    อันพระผูมีพระภาคเจา 
         ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ      ทรงทราบแลวดวยปญญา 
        ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                     เมื่อไรหนอ   เราจึงจักประกอบดวยความสงบระงับ 
         จากเครื่องเรารอนใจในเพราะรูป   เสียง   กลิ่น  รส  โผฏ-  
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        ฐัพพะ  และธรรมารมณ  ที่เรายังไมรูเทาถึง  พิจารณาเห็น 
        ดวยปญญา  ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                               เมื่อไรหนอ   เมื่อเราถูกวากลาวติเตียนดวยถอยคําชั่ว 
          หยาบแลว     จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคําชั่วหยาบน้ัน 
        อนึ่ง  ถึงเขาจะสรรเสริญก็จักไมยินดีเพราะถอยคําเชนนั้น 
        ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                                เมื่อไรหนอ        เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน 
          กลาวคือเบญจขันธ    และรูปธรรมเหลาอื่นท่ียังไมรูทั่วถึง 
        และสภาพภายนอก   คือตนไม  หญา   และลดาชาติ   วา 
          เปนสภาพเสมอกัน        ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ 
        เมื่อไรหนอ. 
                                เมื่อไรหนอ   ฝนที่ตกในเวลาปจจุสมัย   จกัตกรดเรา 
         ผูนุงหมผากาสาวพัสตร      ผูปฏิบัติอยูในมรรคปฏิปทาท่ี 
        นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตนดําเนินไปแลว     ดวยนํ้า 
        ใหมอยูในปา       ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร 
        หนอ. 
                        เมื่อไรหนอ        เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํารองแหงนกยูง 
          และทชิาชาติในปาและซอกเขา    ลุกขึ้นจากการนอนแลว 
        พิจารณาธรรมโดยความไมเท่ียง       เพ่ือบรรลุอมตธรรม 
          ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                         เมื่อไรหนอ      เราจึงจักขามพนแมน้ําคงคา     ยมุนา 
        สรัสสดี    ที่ไหลไปกระท่ังถึงบาดาล   เปนปากน้ําใหญ  
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        นากลัวนัก  ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด   ความตรึกเชนนี้ 
        ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                เมือ่ไรหนอ  เราจึงจักเวนความเห็นวานิมิตงามท้ังปวง 
        เสียโดยเด็ดขาด     ขวนขวายอยูในฌาน     แลวทําลาย 
        ความพอใจในกามคุณท้ังหลายเสียได  เหมือนชางทําลาย 
        เสาตะลุงและโซเหล็กแลว      เท่ียวไปในสงครามฉะนั้น 
        ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                     เมื่อไรหนอ  เราจึงจักละความพอใจในกามคุณ    ได  
        บรรลุคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
        แลวเกิดความยินดีเปรียบเหมอืนลูกหนี้ผูขัดสน    เมื่อถูก  
        เจาหนีบ้ีบค้ันแลว        แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหนี ้ 
        เสร็จแลว  พึงดีใจฉะน้ัน  ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ 
        เมื่อไรหนอ. 
                          ดูกอนจติ      ทานไดออนวอนเราเปนเวลาหลายปแลว  
        วาทานไมสมควรอยูครองเรือนเลย    บัดน้ีเราก็ไดบวชสม 
        ประสงคแลว    เหตุไฉนทานจึงละทิ้งสมถวิปสสนา    มวั 
        แตเกียจครานอยูเลา. 
                        ดูกอนจิต   ทานไดออนวอนเรานาแลวมิใชหรือวา  ฝูง 
        นกยูงมขีนปกอันแพรวพราว     และเสียงกึกกองแหงธาร 
        น้ําตกตามซอกเขา        จักยังทานผูเพงฌานอยูในปาให 
        เพลิดเพลิน  เรายอมสละญาติและมิตรท่ีรักใครในตระกูล  
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        สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลกไดหมดแลว 
        ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศน้ีแลว. 
                          ดูกอนจติ     สวนทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสีย 
         เลย   เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเรา   ไมใชของ 
        ผูอื่น   จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร   ในเวลา 
        ทําสงครามกับกิเลสมาร  เพราะจิตท้ังหมดน้ีเปนธรรมชาติ 
        หว่ันไหว   ดังน้ีจึงไดออกบวช   แสวงหาทางอันไมตาย. 
                         พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย  ผู 
        เปนจอมทาวสักกเทวราช     เปนจอมสารถีฝกนระ    ตรัส 
        ภาษิตไววา   จิตนี้กวัดแกวงเชนวานร   หามไดแสนยาก 
        เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด  ปุถุชนท้ังหลายผูไมรู 
        เทาทัน    พัวพันอยูในกามท้ังหลาย    อันลวนแตเปนของ 
         งดงาม  มีรสอรอย นารื่นรมยใจ  เขาเหลาน้ันเปนผูแสวง 
        หาภพใหม    กระทําแตสิ่งไรประโยชน    ชื่อวาประสงค 
        ทุกข  ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดยแท. 
                  ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา   ทานจง 
         เปนผูแวดลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง    และนก- 
        กระเรียนอีกท้ังเสือเหลืองและเสอืโครงอยูในปา   ทานจง 
        สละความหวงใยในรางกาย  อยามีความอาลัยเลย.   
                   ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา    จงอุตสาห  
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          เจริญฌาน  อินทรยี   พละ  โพชฌงค  และสมาธิภาวนา 
        จงบรรลุวิชชา  ๓ ในพระพุทธศาสนา. 
                         ดูกอนจิต     แตกอนทานเคยแนะนําเราวา    จงเจริญ 
          อัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนิพพาน   อันเปนทางนําสัตวออก 
        จากโลก  ใหถึงความส้ินทุกขทั้งปวง   เปนเครือ่งชําระลาง 
          กิเลสทั้งปวง. 
                        ดูกอนจิต    แตกอนทานเคยแนะนําเราวา  จงพิจารณา 
        เห็นเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา  เปนทุกข    จงละ 
          เหตุอนักอใหเถิดทุกข       จงทําท่ีสุดแหงทุกขในอัตภาพ 
        นี้เถิด. 
                        ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงพิจารณา 
          เบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา       เปนของไมเท่ียง 
        เปนทุกข  เปนของวางเปลา  หาตัวตนมิได  เปนของวิบัติ 
          และวาเปนผูฆา   จงดับมโนวิจารเสียโดยแยบคายเถิด. 
                       ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงปลงผม 
          และหนวดแลว  ถือเอาเพศสมณะ   มีรูปลักษณะอันแปลก 
        ตองถูกเขาสาปแชง    ถือเอาบาตรเท่ียวภิกษาตามตระกูล 
          จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดา   ผูแสวง 
        หาคุณอนัยิ่งใหญเถิด. 
                        ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงสํารวม 
          ระวังเมื่อเวลาเท่ียวไปบิณฑบาตความระหวางตรอก   อยามี  
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         ใจเกี่ยวของในตระกลูและกามารมณทั้งหลาย      เหมือน 
        พระจันทรในวันเพ็ญ  เวนจากโทษฉะนั้น. 
                       ดูกอนจิต  แตกอนทานเคยแนะนําเราวา  จงยินดีใน 
         ธุดงคคุณท้ัง  ๕  คือถืออยูในปาเปนวัตร   ถือเท่ียวบิณฑบาต 
        เปนวัตร ลออยูปาชาเปนวัตร  ถือนุงหมผาบงัสุกุลเปนวัตร 
         ถือการไมนอนเปนวัตร   ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด. 
                       บุคคลผูตองการผลไม    ปลูกตนไมไวแลว   เก็บผล 
          ไมได     ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสียฉันใด.  ดูกอนจติ 
        ทานแนะนําเราผูใดใหหว่ันไหวในความไมเท่ียง   ทานจง 
         ทําเราผูนี้ใหเหมือนกับบุคคลผูปลูกตนไมไวฉันนั้นเถิด. 
                ดูกอนจิต  ผูหารูปมิได   ไปไดในที่ไกล  เท่ียวไปแต 
          ผูเดียว   บัดน้ีเราจักไมทําตามคําของทานแลว   เพราะวา 
        กามท้ังหลายลวนเปนทุกข   มีผลเผ็ดรอน   เปนภัยใหญ 
          หลวง   เราจักมีใจมุงนิพพานเทาน้ัน   เราไมไดออกบวช 
        เพราะหมดบุญ   เพราะไมมีความละอาย  เพราะเหตุแหง 
          จิต     เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติบานเมือง     หรือ 
        เพราะเหตุแหงอาชีพ. 
                       ดูกอนจิต  ทานไดรับรองกับเราไววา  จักอยูในอํานาจ 
          ของเรามิใชหรือ. 
                ดูกอนจิต  ทานไดแนะนําเราไวในครั้งน้ันวา   ความ  
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         เปนผูมักนอย    การละความลบหลูคุณทาน    และความ   
        สงบระงับทุกข   สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ  แตบัดน้ีทาน 
         กลับเปนผูมีความมกัมากขึ้น     เราไมอาจกลับไปสูตัณหา 
        ราคะ   ความรัก   ความชัง   รูปอันสวยงาม   สุขเวทนา 
         และเบญจกามคุณ    อันเปนของชอบใจท่ีเราคายเสียแลว 
        อีก.     
                        ดูกอนจิต      เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทานในภพ 
         ทั้งปวงแลว     เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติ 
        มาแลว    เพราะความท่ีทานมีความกตัญู    จึงปรากฏมี  
         อัตภาพนี้ขึ้นอีก        ทานทําใหเราตองทองเท่ียวไปในกอง 
        ทุกขมาชานานแลว. 
                        ดูกอนจิต  ทานทําเราใหเปนพราหมณก็ม ี   เปนพระ- 
          ราชามหากษัตริยกม็ี     เพราะอํานาจแหงทาน    บางคราว 
        เราเปนแพศย  เปนศูทร   เปนเทพเจาก็มี     เพราะอํานาจ 
           แหงทาน    เพราะเหตุแหงทาน   มีทานเปนมูลเหตุ   เรา 
        เปนอสรู      บางคราวเปนสัตวนรก      บางคราวเปนสัตว 
          ดิรัจฉาน    บางคราวเปนเปรต   ทานไดประทุษรายเรามา 
        บอย ๆ มิใชหรือ    บดัน้ี   เราจักไมใหทานทําเหมือนกาล 
           กอนอีกละ    แมเพียงครูเดียว   ทานไดลอลวงเราเหมือน 
        กบัคนบา    ไดทําความผิดใหแกเรามาแลวมิใชหรือ. 
                         จิตนี้แตกอนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณตาง ๆ   ตาม  
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          ความประสงค   ตามความใคร   ตามความสบาย   วันนี้   
        เราจักขมจิตนั้นไวโดยอุบายอันชอบ     ดังนายหัตถาจารย 
           ขมชางตัวตกมันไวดวยขอฉะนั้น. 
                พระศาสดาของเราไดทรงต้ังโลกน้ี       โดยความเปน 
            ของไมเท่ียง  ไมยัง่ยืน  ไมเปนแกนสาร  ดูกอนจิต  ทาน 
        จงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระชินสีห    จงพาเรา 
          ขามจากหวงนํ้าใหญที่ขามไดแสนยาก. 
                ดูกอนจิต  เรือนคืออัตภาพของทานน้ี   ไมเปนเหมือน 
        กาลกอนเสียแลว   เพราะจักไมเปนไปตามอํานาจของทาน 
          อีกตอไป  เราไดบวชในศาสนาของพระพุทธเจา  ผูแสวง 
        หาประโยชนอันยิ่งใหญแลว   สมณะท้ังหลายผูทรงความ 
          พินาศไมเปนเชนเรา   ภูเขา    มหาสมุทร    แมน้ําคงคา 
        เปนตน   แผนดิน   ทิศใหญสี่   ทิศนอยสี่    ทิศเบื้องบน 
          ทิศเบือ้งตํ่า   และภพสาม  ลวนเปนสภาพไมเท่ียง   มีแต 
        ถูกเบียดเบียนอยูเสมอ. 
                ดูกอนจิต  ทานจะไป  ณ  ที่ไหนเลา  จงึจะมีความสุข 
         รื่นรมย. 
                ดูกอนจิต  เบื้องหนาแตจิตของเราต้ังมั่นแลว  ทานจัก 
         ทําอะไรแกเราได   เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว. 
                       บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก    คือรางกายอันเต็ม 
        ไปดวยของไมสะอาด       มีชอง   ๙  ชองเปนที่ไหลออก  
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        นาติเตียน   ทานผูไปสูเรือนคือถํ้าท่ีเง้ือมภูเขาอันสวยงาม   
        ตามธรรมชาติ    เปนที่อาศัยอยูแหงสัตวปา    คือหมูและ 
         กวาง    และในปาท่ีฝนตกใหม ๆ    จักไดความรื่นรมณใจ 
        ณ  ที่นัน้ฝูงนกยูงมีขนท่ีคอเขียว        มีหงอนและปกงาม 
          ลําแพนหางมีแวววจิิตรนัก   สงสําเนียงกองกังวาลไพเราะ 
        จับใจ  จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหราเริงได  เมื่อ 
        ฝนตกแลวหญางอกยาวประมาณ  ๔  นิ้ว      ทองฟางาม 
        แจมใสไมมีเมฆปกคลุม    เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไม 
        แลว    นอนอยูบนหญาระหวางภูเขานั้น    จะรูสึกออนนุม 
        ดังสําลี     เราจักทําใหเหมือนผูใหญ    จะยินดีดวยปจจัย  
         ตามมตีามได  บุคคลผูไมเกียจคราน   ยอมกระทําจิตของ 
        ตนใหควรแกการงานฉันใด        เราจักกระทําจิตฉันนั้น 
         เหมือนบุคคลเลื่อนถุงใสแมวไวฉะนั้น เราจกัทําใหเหมือน 
        ผูใหญ   จักยินดีดวยปจจัยตามมีตามได   จักนําทานไปสู 
          อํานาจของเราดวยความเพียร     เหมือนนายหัตถาจารยผู 
        ฉลาด     นําชางท่ีซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอฉะนัน้ 
        เรายอมสามารถท่ีจะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข    ซึ่ง 
         เปนทางอันบุคคลผูตามรักษาจิต ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย 
        ดวยหทัยอันเท่ียงตรง   ที่ทานฝกฝนไวดีแลว   มั่นคงแลว 
         เปรียบเหมือนนายอสัสาจารย    สามารถจะดําเนินไปตาม 
        ภมูิสถานท่ีปลอดภัย   ดวยนํ้าท่ีฝกดีแลวฉะนั้น.  
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                      เราจักผูกจติไวในอารมณ      คือกรรมฐานดวยกําลัง 
        ภาวนา   เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางไวที่เสาตะลุงดวย 
         เชือกอนัมั่นคงฉะน้ัน  จิตนี่เราคุมครองดีแลว   อบรมดีแลว 
        ดวยสติ     จักเปนจิตอันตัณหาเปนตน     ไมอาศัยในภพ 
        ทั้งปวง  ทานจงตัดหางดําเนินที่ผิดเสียดวยปญญา  ขมใจ 
        ใหดําเนินไปในทางท่ีลูกดวยความเพียร     ไดเห็นแจงท้ัง 
         ความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป      แลวจักไดเปนทายาท 
        ของพระพุทธเจา  ผูมักแสดงธรรมอันประเสรฐิ. 
                ดูกอนจิต      ทานไดนําเราใหเปนไปตามอํานาจของ 
        ความเขาใจผิด  ๔  ประการ   เหมอืนบุคคลจูงเด็กชาวบาน 
        วิ่งวนไปฉะน้ัน   ทานควรคบหาพระสัมมาสมัพุทธเจา   ผู 
           ตัดเคร่ืองเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได  เพียบพรอมดวย 
        พระมหากรุณาเปนจอมปราชญมใิชหรือ   มฤคชาติเขาไป 
        ยังภูเขาอันนารื่นรมย  ประกอบดวยนํ้าและดอกไม   เท่ียว 
        ไปในปาอันงดงามตามลําพังใจฉันใด   ดูกอนจิต   ทานก็  
        จักรื่นรมยอยูในภูเขาท่ีไมเกลื่อนกลน ดวยผูคนตามลําพัง 
        ใจฉันนัน้      เมื่อทานไมยินดีอยูที่ภูเขา     ทานก็จักตอง 
        เส่ือมโดยไมตองสงสัย.  
                          ดูกอนจติ  หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความพอใจ 
        ตามอํานาจของทาน  แลวเสวยความสุขใดอนัอาศัยเบญจ- 
        กามคุณ  หญิงชายเหลาน้ันชื่อวาเปนผูโงเขลา   ตกอยูใน  
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        อํานาจของมาร  เปนผูเพลิดเพลินอยูในภพนอย  ภพใหญ 
       และชื่อวาเปนสาวกของทาน. 
                   จบตาลปุฏเถรคาถา 
 
                 พระตาลปุฏเถระองคเดียวเทาน้ัน    ไดภาษิตคาถาไว 
       ในปญญาสนิบาตนี้  รวมเปนคาถา  ๕๕  คาถา  ฉะนี้แล. 
                         ปญญาสนิบาตจบบริบูรณ 
 

            อรรถกถาตาลปุฏเถราคาถาที่ ๑ 
              อรรถกถาตาลปุฏเถรคาถาที่  ๑ 
         ในปญญาสนิบาต   คาถาของทานพระตาลปุฏเถระ   มีคําเริ่มตนวา 
กทา   นหุ    ปพฺพตกนฺทราสุ   ดังน้ี  เรื่องนั้นมีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         พระเถระแมนี้   ไดกระทําบุญญาธิการไวในพระพุทธเจาในปางกอน 
สั่งสมกุศลอันเปนอุปนิสัยแหงพระนิพพานในภพน้ัน ๆ  ในพุทธุปบาทกาล 
นี้บังเกิดในตระกูลแหงนักฟอนแหงหน่ึงในกรุงราชคฤห   ถึงความเปนผูรู 
เดียงสา     ถงึความสําเร็จในฐานะเปนนักฟอนอันสมควรแกตระกูล    ได 
ปรากฏเปนนักฟอนชื่อวา นฏคามณิ  ในชมพูทวีปทั้งสิ้น. 
         เขามีมาตุคาม  ๕๐๐  เปนบริวาร    แสดงมหรสพในบาน  นิคมและ 
ราชธานี  ดวยสมบัติแหงการฟอนเปนอันมาก  ไดการบูชาและสักการะเปน 
อันมากเที่ยวไป  มายังกรงุราชคฤหแสดงแกชาวพระนคร   ไดความนับถือ  
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และสักการะ    เพราะความท่ีตนถึงความแกกลาแหงญาณ     จึงไปเฝาพระ- 
ศาสดา   ถวายบังคมแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง    ไดกราบทูลคําน้ีกะพระ- 
ผูมีพระภาคเจาวา     ขาแตพระองคผูเจริญ     ขาพระองคไดสดับฟงคําของ 
พวกนักฟอนผูเปนอาจารย    และอาจารยผูเปนประธานผูเปนหัวหนากลาว 
อยูวา    นักฟอนน้ันใด    ทําใหชนราเริงยินดี    ดวยการกลาวคําจริงและ 
เหลาะแหละในทามกลางมหรสพ   ในทามกลางเวทีโรงละคร  นักฟอนน้ัน 
เบื้องหนาแตตายเพราะกายแตก         ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทพ 
ทั้งหลายผูราเริง   ในที่นีพ้ระผูมีพระภาคเจาตรัสไวอยางไร  ? 
        ลําดับนั้น   พระผูมีพระภาคเจาทรงตรัสหามเขาถึง  ๓  ครั้งวา   อยา 
ถามขอน้ันกะเราเลย    ถกูเขาถามครั้งที่ ๔    พระองคถึงตรัสวา    คามณิ 
สัตวเหลาน้ี    แมตามปกติก็ถูกเครื่องผูกคือราคะผูกพันแลว    ถูกเครื่องผูก 
คือโทสะ    และโมหะผูกพันแลว,    ทานนําเขาไปเปรียบเทียบใหเกิดความ 
เลื่อมใส   ในธรรมอันเปนที่ต้ังแหงความกําหนัด  ความขัดเคือง  และอัน 
เปนที่ต้ังแหงความหลง      แมโดยยิ่งแหงสัตวเหลานั้น     เบื้องหนาแตตาย 
เพราะกายแตก   ยอมเกิดในนรก.  แตถาเขามีความเห็นอยางนี้วา  นักฟอน 
นั้นใดยอมยังชนใหราเริงใหยินดี   ดวยคําจริงและดวยคําเหลาะแหละ   ใน 
ทามกลางมหรสพในทามกลางเวทีโรงละคร  เขาเบื้องหนาแตตายเพราะกาย 
แตก    ยอมเขาถึงความเปนสหายแหงเทพท้ังหลายผูราเริง    เพราะเหตุนั้น 
เขาจึงมีความเห็นผิดเชนนั้น,      ก็ผูมีความเห็นผิดพึงปรารถนาคติอยางใด 
อยางหน่ึง  บรรดาคติทั้งสอง  คือนรกหรือกําเนิดสัตวดิรัจฉาน.  นายตาล- 
ปุฏคามณิไดฟงดังน้ันแลวก็รองไห        จะปวยกลาวไปไยที่เราจะหามนาย 
คามณิมิใชหรือวา     อยาไดถามขอน้ันกะเราเลย.    นายคามณิกราบทูลวา  
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ขาแตพระผูองคผูเจริญ    ขาพระองคไมไดรองไหถึงขอที่พระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสอภิสัมปรายภพของนักฟอนท้ังหลาย     กะขาพระองคอยางนี้     ขาแต 
พระองคผูเจริญ        อีกอยางหน่ึง     ขาพระองคถูกนักฟอนท้ังหลายผูเปน 
อาจารยและอาจารยผูเปนประธานในกอนหลอกลวงวา       นกัฟอนแสดง 
มหรสพของนักฟอนแกมหาชนแลวเขาถึงสุคติ.        เขาฟงธรรมในสํานัก 
พระศาสดา      ไดศรัทธาไดบรรพชาอุปสมบทแลว      กระทํากรรมดวย 
วิปสสนา  ไมนานนักก็บรรลุพระอรหัต.  ก็ทานบรรลุพระอรหัตแลว  กอน 
แตบรรลุพระอรหัต    โดยอาการอันเปนเหตุใหเกิดการกระทําไวในใจโดย  
อุบายอันแยบคาย      ดวยสามารถการขมจิตของตน      เพ่ือจะแสดงจําแนก 
อาการน้ัน  โดยอาการเปนอันมาก   จึงไดกลาวคาถาท้ังหลายวา :- 
                             เมื่อไรหนอ    เราจึงจักไดอยูแตผูเดียว  ไมมตัีณหา 
        เปนเพ่ือนสอง   ณ  ภูเขาและซอกเขา  เมื่อไรหนอ  เราจึง 
               จักพิจารณาเห็นแจงภพท้ังปวง โดยความเปนของไมเท่ียง 
               ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                             เมื่อไรหนอ   เราจึงจักไดเปนนักปราชญ   นุงหมผา- 
        กาสาวพัสตรอันเศราหมอง  ไมมีความยึดมัน่    ไมมีความ 
               หวัง  เปนผูฆาราคะ  โทสะ  และโมหะ  ไดแลว   เท่ียว 
               ไปตามปาใหญอยางสบาย      ความตรึกเชนนี้ของเราจกั 
               สําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                               เมื่อไรหนอ   เราจงึจะเห็นแจงซ่ึงรางกายน้ี    อันเปน 
        ของไมเท่ียง  เปนรังแหงโรค  คือความตาย  ถูกความตาย  
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        และความเสื่อมโทรมบีบค้ันแลว        เปนผูปราศจากภัย 
        อาศัยอยูในปาแตผูเดียว        ความตรึกเชนนี้ของเราจัก 
        สําเร็จเมื่อไรหนอ. 
               เมือ่ไรหนอ    เราจักไดถือเอาซ่ึงดาบอันคมกริบ    คือ 
        อริยมรรคอันสําเร็จดวยปญญา     แลวตัดเสียซ่ึงลดาชาติ 
        คือตัณหาอันกอใหเกิดภัย   นํามาซ่ึงทุกข  เปนเหตุใหคิด 
        วนเวียนไปในอารมณภายนอก     ความตรึกเชนนี้ของเรา 
        จักสําเรจ็เมื่อไรหนอ. 
                เมือ่ไรหนอ    เราจึงจักไดถือเอาซ่ึงศาสตราอันสําเร็จ 
        ดวยปญญา   มีเดชานุภาพมากของฤาษี  คือพระพุทธเจา 
        พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก     แลวหักรานเสีย 
        ซึ่งกิเลสมารพรอมท้ังเสนาโดยเร็วพลัน    เหนือเถรอาสน 
        มีลีลาศดังราชสีห  ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร 
          หนอ. 
                เมือ่ไรหนอ   นกัปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน    ผูม ี
        ความหนักแนนในธรรม ผูคงท่ี   มีปกติเห็นตามความเปน 
        จริง    มีอินทรียอันชนะแลว    จกัเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร 
        ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                     เมื่อไรหนอ   ความเกียจคราน   ความหิวระหาย   ลม 
        แดด  เหลือบ   ยุง  และสัตวเสือกคลานท้ังหลายจึงจักไม 
        เบียดเบยีนเรา    คามซอกเขา    ขอนั้นเปนความประสงค  
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          ของเรา   ความตรกึเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                เมือ่ไรหนอ    เราจึงจักเปนผูมีจิตมั่นคง   มีสติ    ได 
        บรรลุอริยสัจ  ๔ ที่เห็นไดแสนยาก  อันพระผูมีพระภาคเจา 
        ผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     ทรงทราบแลวดวยปญญา 
          ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                       เมื่อไรหนอ       เราจึงจักประกอบดวยความสงบระงับ 
        จากเครือ่งเรารอนใจในเพราะรูป  เสียง  กลิ่น   รส  โผฏ- 
         ฐัพพะ  และธรรมารมณที่เรายังไมรูเทาถึง  พิจารณาเห็น 
        ดวยปญญา   ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                       เมื่อไรหนอ   เมื่อเราถูกวากลาวติเตียนดวยถอยคําชั่ว 
         หยาบแลว    จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคําชั่วหยาบน้ัน 
        อนึ่ง  ถึงเขาจะสรรเสริญก็จะไมยินดีเพราะถอยคําเชนนั้น 
          ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                       เมื่อไรหนอ         เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน 
        กลาวคือเบญจขันธ  และรูปธรรมเหลาอื่นที่ไมรูทั่วถึง  และ 
         สภาพภายนอก  คือตนไม   หญา  และลดาชาติ  วาเปน 
        สภาพเสมอกัน     ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร 
        หนอ.  
                เมือ่ไรหนอ   ฝนที่ตกในเวลาปจจุสมัย   จักตกรดเรา 
        ผูนุงหมผากาสาวพัสตร   ผูปฏบิัติอยูในมรรคปฏิปทา   ที่  
          นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตนดําเนินไปแลว     ดวยนํ้า  
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         ใหมอยูในปา       ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร   
        หนอ. 
                       เมื่อไรหนอ       เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํารองแหงนกยูง 
           และทชิาชาติในปาและซอกเขา    ลุกขึ้นจากการนอนแลว 
        พิจารณาธรรมโดยความไมเท่ียง      เพ่ือบรรลอุมตธรรม 
          ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                เมือ่ไรหนอ     เราจึงจักขามพนแมน้ําคงคา    ยมุนา 
         สรัสสดี   ที่ไหลไปกระท่ังถึงบาดาล   เปนปากนํ้าใหญนา 
        กลัวนัก    ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด    ความตรึกเชนนี้ 
             ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                       เมื่อไรหนอ  เราจึงจักเวนความเห็นวานิมิตงามท้ังปวง 
          เสียโดยเด็ดขาด  ขวนขวายอยูในฌาน  แลวทําลายความ 
        พอใจในกามคุณท้ังหลายเสียได    เหมือนชางทําลายเสา 
           ตะลุงและโซเหล็กแลว   เท่ียวไปในสงครามฉะนั้น  ความ 
        ตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
                          เมื่อไรหนอ   เราจึงจักละความพอใจในกามคุณ   ได 
        บรรลุคําส่ังสอนของพระพุทธเจาผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
          แลวเกดิความยินดี  เปรียบเหมือนลูกหนี้ผูขัดสน  เมื่อถูก 
        เจาหนีบ้ีบค้ันแลว  แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหนี้เสรจ็ 
           แลวพึงดีใจฉะนั้น  ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไร 
        หนอ.  
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                      ดูกอนจิต     ทานไดออนวอนเราเปนเวลาหลายปแลว 
        วาทานไมสมควรอยูครองเรือนเลย     บัดน้ีเราไดบวชสม 
        ประสงคแลว    เหตุไฉนทานจึงละทิ้งสมถวิปสสนา    มวั 
        แตเกียจครานอยูเลา. 
                ดูกอนจิต  ทานไดออนวอนเรามาแลวมิใชหรือวา  ฝูง 
          นกยูงมีขนปกอันแพรวพราว       และเสียงกกึกองแหงธาร 
        น้ําตกตามซอกเขา        จะยังทานผูเพงฌานอยูในปาให 
         เพลิดเพลิน   เรายอมสละญาติและมิตรท่ีรักใครในตระกูล 
        สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลกไดหมดแลว 
          ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศน้ีแลว. 
                ดูกอนจิต      สวนทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสีย 
          เลย    เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเรา   ไมใชของ 
        ผูอื่น   จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร   ในเวลา 
        ทําสงครามกับกิเลสมาร  เพราะจิตท้ังหมดน้ีเปนธรรมชาติ  
        หว่ันไหว   ดังน้ีจึงไดออกบวช   แสวงหาทางอันไมตาย. 
                       พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย  ผู 
         เปนจอมทาวสักกเทวราช    เปนจอมสารถีฝกนระ    ตรัส 
        สุภาษิตไววา   จิตนีก้วัดแกวงเชนวานร   หามไดแสนยาก 
        เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด    ปุถุชนท้ังหลายผูไม 
        รูเทาทัน    พัวพันอยูในกามท้ังหลาย   อันลวนแตเปนของ 
         งดงาม  มีรสอรอย  นารื่นรมยใจ  เขาเหลาน้ันเปนผูแสวง  
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         หาภพใหม    กระทําแตสิ่งไรประโยชน      อยาประสงค 
        ทุกข  ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดยแท. 
                ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา   ทานจง 
           เปนผูแวดลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง          และนก- 
        กระเรียน  อีกทั้งเสือเหลืองและเสือโครงอยูในปา    ทาน 
         จงสละความหวงใยในรางกาย  อยามีความอาลัยเลย. 
                       ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงอุตสาห 
        เจริญฌาน   อินทรีย  พละ  โพชฌงค  และสมาธิภาวนา 
         จงบรรลุวิชชา  ๓  ในพระพุทธศาสนา. 
                       ดูกอนจิต    แตกอนทานเคยแนะนําเราวา    จงเจริญ 
        อัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนิพพาน    อันเปนหางนําสัตวออก 
         จากโลก  ใหถึงความส้ินทุกขทั้งปวง  เปนเครื่องชําระลาง 
        กิเลสท้ังปวง. 
                       ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา  จงพิจารณา 
          เห็นเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา  เปนทุกข  จงละ 
        เหตุอันกอใหเกิดทุกข     จงทําท่ีสุดแหงทุกขในอัตภาพน้ี 
           เถิด. 
                       ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา  จงพิจารณา 
        เบญจขนัธโดยอุบายอันแยบคายวา   เปนของไมเท่ียง  เปน 
          ทุกข   เปนของวางเปลาหาตัวตนมิได   เปนวิบัติ   และวา 
        เปนผูฆา  จงดับมโนวิจารเสียโดยแยบคายเถิด.  
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                       ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงปลงผม    
        และหนวดแลว  ถือเอาเพศสมณะ  มีรูปลักษณะอันแปลก 
         ตองถูกเขาสาปแชง    ถือเอาบาตรเท่ียวภิกษาตามตระกูล 
         จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดา   ผูแสวง 
        หาคุณอนัยิ่งใหญเถิด. 
                ดูกอนจิต    แตกอนทานเคยแนะนําเราวา   จงสํารวม 
          ระวังเมื่อเวลาเท่ียวไปบิณฑบาตตามระหวางตรอก   อยาม ี
        ใจเกี่ยวของในตระกลูและกามารมณทั้งหลาย      เหมือน 
        พระจันทรในวันเพ็ญ  เวนจากโทษฉะนั้น. 
                      ดูกอนจิต   แตกอนทานเคยแนะนําเราวา    จงยินดีใน 
        ธุดงคคุณท้ัง ๕  คือถืออยูในปาเปนวัตร  ถือเท่ียวบิณฑบาต 
         เปนวัตร   ถืออยูปาชาเปนวัตร   ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร 
        ถือการไมนอนเปนวัตร   ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด. 
                บคุคลผูตองการผลไม    ปลกูตนไมไวแลว    เก็บผล 
         ไมได    ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสียฉันใด.   ดูกอนจติ 
        ทานแนะนําเราผูใดใหหว่ันไหวในความไมเท่ียง   ทานจง 
         ทําเราผูนี้ใหเหมือนบุคคลผูปลูกตนไมไวฉันนั้นเถิด. 
                ดูกอนจิต  ผูหารูปมิได  ไปไดในที่ไกล  เท่ียวไปแต 
         ผูเดียว   บัดนี้เราจักไมทําตามคําของทานแลว   เพราะวา 
        กามท้ังหลายลวนเปนทุกข    มีผลเผ็ดรอน   เปนภัยใหญ  
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        หลวง    เราจักมีใจมุงนิพพานเทาน้ัน    เราไมไดออกบวช 
        เพราะหมดบุญ  เพราะไมมีความละอาย   เพราะเหตุแหง 
         จิต     เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติบานเมือง     หรือ 
        เพราะเหตุแหงอาชีพ. 
                ดูกอนจิต  ทานไดรับรองกับเราไววา  จกัอยูในอํานาจ 
         ของเรามิใชหรือ. 
                 ดูกอนจิต   ทานไดแนะนําเราไวในครั้งน้ันวา  ความ 
        เปนผูมกันอย     การละความลบหลูคุณทาน    และความ 
        สงบระงับทุกข   สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ    แตบัดน้ีทาน 
        กลบัเปนผูมีความมกัมากขึ้น   เราไมอาจกลับไปสูตัณหา 
        ราคะ  ความรัก  ความชัง  รูปอันสวยงาม  สขุเวทนา  และ 
         เบญจกามคุณอันเปนของชอบใจท่ีเราคายเสียแลวอีก. 
                ดูกอนจิต       เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทานในภพ 
         ทั้งปวงแลว       เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติ 
        มาแลว   เพราะความท่ีทานมีความกตัญู    จึงปรากฏมี  
        อัตภาพนี้ขึ้นอีก      ทานทําใหเราตองทองเท่ียวไปในกอง 
        ทุกขมาชานานแลว.  
                        ดูกอนจิต  ทานทําใหเราเปนพราหมณก็มี    เปนพระ- 
         ราชามหากษัตริยกม็ี     เพราะอํานาจแหงทาน    บางคราว  
        เราเปนแพศย   เปนศูทร   เปนเทพเจาก็มี     เพราะอํานาจ 
          แหงทาน   เพราะเหตุแหงทาน   มีทานเปนมูลเหตุ   เราเปน  
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          อสูร   บางคราวเปนสัตวนรก   บางคราวเปนสัตวดิรัจฉาน 
        บางคราวเปนเปรต    ทานไดประทุษรายเรามาบอย ๆ  มิใช 
          หรือ      บัดน้ี   เราจักไมใหทานทําเหมือนกาลกอนอีกละ 
          แมเพียงครูเดียว   ทานไดลอลวงเราเหมือนกับคนบา   ได 
        ทําความผิดใหแกเรามาแลวมิใชหรือ. 
                          จิตนี้แตกอนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณตาง ๆ  ตาม 
          ความประสงค    ตามความใคร   ตามความสบาย    วันนี ้ 
        เราจักขมจิตนั้นไวโดยอุบายอันชอบ    ดังนายหัตถาจารย 
         ขมชางตัวตกมันไวดวยของฉะนั้น. 
                 พระศาสดาของเราไดทรงต้ังโลกน้ี       โดยความเปน 
          ของไมเท่ียง    ไมยั่งยืน    ไมเปนแกนสาร    ดูกอนจิต 
        ทานจงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระชินสีห  จง 
          พาเราขามจากหวงน้ําใหญที่ขามไดแสนยาก. 
                ดูกอนจิต   เรอืนคืออัตภาพของทานน้ี   ไมเปนเหมอืน 
        กาลกอนเสียแลว  เพราะจักไมเปนไปตามอํานาจของทาน 
          อีกตอไป   เราไดออกบวชในศาสนาของพระพุทธเจา   ผู 
          แสวงหาประโยชนอันยิ่งใหญแลว   สมณะท้ังหลายผูทรง 
        ความพินาศไมเปนเชนเรา    ภูเขา   มหาสมุทร    แมน้ํา 
        คงคาเปนตน  แผนดิน  ทิศใหญสี่  ทิศนอยสี่  ทิศเบื้องบน 
        ทิศเบื้องตํ่า   และภพสาม   ลวนเปนสภาพไมเท่ียง  มีแต 
          ถูกเบยีดเบียนอยูเสมอ.  
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                      ดูกอนจิต   ทานจะไป  ณ  ที่ไหนเลา  จึงจะมีความสุข   
        รื่นรมย. 
                ดูกอนจิต   เบือ้งหนาแตจิตของเราต้ังมั่นแลว  ทานจัก 
          ทําอะไรแกเราได   เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว.  
                บคุคลไมควรถูกตองไถสองปาก     คือรางกายอันเต็ม 
          ไปดวยของไมสะอาด   มีชอง  ๙  ชองเปนที่ไหลออก  นา 
        ติเตียน   ทานผูไปสูเรือนคือถํ้า   ที่เง้ือมภูเขาอันสวยงาม 
        ตามธรรมชาติ    เปนที่อาศัยอยูแหงสัตวปา    คือหมูและ 
        กวาง     และในปาท่ีฝนตกใหม ๆ    จักไดความรื่นรมยใจ 
            ณ  ทีน่ั้นฝูงนกยูงมีขนท่ีคอเขยีว   มีหงอนและปกงาม  ลํา- 
        แพนหางมีแวววิจิตรนัก      สงสําเนียงกองกังวานไพเราะ 
        จับใจ  จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาใหราเริงได   เมื่อ 
        ฝนตกแลวหญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว  ทองฟางามแจมใส 
          ไมมีเมฆปกคลุม    เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไม    แลว 
        นอนอยูบนหญาระหวางภูเขานั้น    จะรูสึกออนนุมดังสําลี  
        เราจักกระทําใหเหมอืนผูใหญ     จะยินดีดวยปจจัยตามมี   
        ตามได  บุคคลผูไมเกียจคราน   ยอมกระทําจิตของตนให 
        สมควรแกการงานฉันใด  เราจักกระทําจิตฉันนั้น  เหมือน 
        บุคคลเลื่อนถุงใสแมวไวฉะนั้น  เราจักทําใหเหมือนผูใหญ 
        จักยินดีดวยปจจัยตามมีตามได      จักนําทานไปสูอํานาจ 
        ของเราดวยความเพียร      เหมือนนายหัตถาจารยผูฉลาด     
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        นําชางท่ีซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอฉะนั้น   เรายอม 
        สามารถท่ีจะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข    ซึ่งเปนทาง 
         อันบุคคลผูตามรักษาจิต    ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย   ดวย 
        หทัยอันเท่ียงตรง  ที่ทานฝกฝนไวดีแลว  มั่นคงแลว  เปรยีบ  
         เหมือนนายอัสสาจารย  สามารถจะดําเนินไปตามภูมิสถาน 
        ที่ปลอดภัย  ดวยมาท่ีฝกดีแลวฉะนั้น. 
                          เราจักผูกจิตไวในอารมณ       คือกรรมฐานดวยกําลัง 
          ภาวนา    เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางไวที่เสาตะลุงดวย    
        เชือกอนัมั่นคงฉะน้ัน  จิตท่ีเราคุมครองดีแลว  อบรมดีแลว 
         ดวยสติ  จักเปนจิตอันตัณหาเปนเตนไมอาศัยในภพทั้งปวง 
        ทานจงตัดทางดําเนินที่ผิดเสียดวยปญญา  ขมใจใหดําเนิน 
           ไปในทางท่ีถูกดวยความเพียร      ไดเห็นแจงท้ังความเกิด 
        ขึ้นและความเสื่อมไป       แลวจักไดเปนทายาทของพระ- 
          พุทธเจา   ผูมักแสดงธรรมอันประเสริฐ.                       
                       ดูกอนจิต       ทานไดนําเราใหเปนไปตามอํานาจของ 
        ความเขาใจผิด  ๔  ประการ   เหมอืนบุคคลจูงเด็กชาวบาน 
         วิ่งวนไปฉะนั้น   ทานควรคบหาพระสัมมาสมัพุทธเจาผูตัด 
        เครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได    เพียบพรอมดวย 
          พระมหากรุณา   เปนจอมปราชญมิใชหรือ      มฤคชาติเขา 
        ไปยังภูเขาอันนารื่นรมย       ประกอบดวยนํ้าและดอกไม 
          เท่ียวไปในปาอันงดงามตามลําพังใจฉันใด        ดูกอนจติ  
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         ทานก็จักรื่นรมยอยูในภูเขา      ที่ไมเกลื่อนกลนดวยผูคน   
       ตามลําพังใจฉันนั้น   เมื่อทานไมยินดีอยูที่ภูเขาน้ัน  ทาน 
       ก็จักตองเสื่อมโดยไมตองสงสัย. 
                   ดูกอนจิต   หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความพอใจ 
       ตามอํานาจของทาน        แลวเสวยความสุขใดอันอาศัย 
       เบญจกามคุณ   หญิงชายเหลาน้ันชื่อวาเปนผูโงเขลา  ตก 
       อยูในอํานาจของมาร    เปนผูเพลิดเพลิน   อยูในภพนอย 
       ภพใหญ  และชือ่วาเปนสาวกของทาน.   
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กทา  นุห  ตัดเปน  กทา  นุ  อห  เมื่อไร 
หนอไร.  
         บทวา  ปพฺพตกนฺทราสุ    ความวา  ณ  ที่ภูเขาและซอกเขา   หรือท่ี  
ซอกแหงภูเขา. 
         บทวา  เอกากิโย   แปลวา  ผู ๆ เดียว.    บทวา  อทฺทุติโย  แปลวา  
ไมมีตัณหา.   ก็ตัณหา   ชือ่เปนที่  ๒ ของบุรุษ.    บทวา  วิหสฺส  แปลวา 
จักอยู. 
         บทวา  อนิจฺจโต  สพฺพภว วิปสฺส   มีวาจาประกอบความวา   เรา 
เมื่อพิจารณาเห็นภพแมทั้งหมด  ตางดวยกามภพเปนตนวา  ชื่อวา ไมเที่ยง 
เพราะมีแลวกลับไมมี  ดงัน้ี   จักอยูเมื่อไรหนอ.    ก็คําน้ันมีอันแสดงเปน 
นิทัศน  พึงทราบวา ทานกลาวลักษณะท้ังสองแมนอกน้ีไวแลวแล.  เพราะ 
พระบาลีวา  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นเปนทุกข   สิ่งใดเปนทุกข   สิ่งนั้นเปน 
อนัตตา.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 407 

         บทวา ต   เม   อิท  ต  นุ  กทา   ภวิสฺสติ  ความวา  ความปริวิตก 
ของเราน้ีนั้น  จักมีเมื่อไรหนอ,   คือจักถึงท่ีสุดเม่ือไรหนอ  ? 
         ก็บทวา  ต  ในบทวา  ต  น ุ นี ้    เปนเพียงนิบาต.    ในทีน่ี้มีความ 
สังเขปดังตอไปนี้วา  เมื่อไรหนอ   เราตัดเครื่องผูกคือคฤหัสถ  เหมือนชาง 
ใหญตัดเครื่องผูกเทาชาง   ออกบวช   พอกพูนกายวิเวก   เปนผูโดดเด่ียว 
ไมมีเพ่ือนสอง  ในซอกเขาท้ังหลาย  ไมอาลัยในอารมณทั้งปวง  พิจารณา 
เห็นสังขารท้ังปวง  โดยความเปนของไมเที่ยงจักอยู. 
         บทวา  ภินฺนปฏนฺธโร    ความวา เปนผูทรงผาที่ถูกทําลาย,    ทาน 
กลาวไวโดยลง  น  อาคม  เพ่ือสะดวกแกคาถา.   อธิบายวา  ทรงไวซึ่งแผนผา 
เปนจีวรที่ตัดดวยศาสตรา  ทําลายสัมผัสและสีอันเลิศ. 
         บทวา  มุนิ  ไดแก บรรพชิต.   
         บทวา   อมโม  ความวา ชื่อวา   ไมยึดถือส่ิงใดวาเปนของตัว   เพราะ 
ไมมีความยึดถือในตระกูลหรือคณะ   วาเปนของ ๆ  ตัว.   ชื่อวาไมมีความ 
หวัง   เพราะไมมีความหวังในอารมณแมอยางใดอยางหน่ึง. 
         บทวา  หนฺตฺวา  สุข ี ปวนคโต  วิหสฺส    ความวา  เราจักตัดกิเลส 
มีราคะเปนตนดวยอริยมรรค    อยูเปนสุข    ดวยสุขเกิดแตมรรคและสุขอัน 
เกิดแตผล   ไปสูปาใหญ    จักอยูเมื่อไรหนอ. 
         บทวา  วธโรคนีฬ    ความวา  เปนรังแหงมรณะ     และเปนรังแหง 
โรค. 
         บทวา กาย  อมิ   ไดแก  ซึ่งกายกลาวคือขันธ  ๕ นี.้  จริงอยู   ขันธ 
ทั้ง  ๕  ทานเรียกวา  กาย   ในประโยคมีอาทิวา   ภิกษุทั้งหลาย   กายน้ีแล  
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คือนามรูปในภายนอก  สําหรับบุรุษบุคคลผูถูกอวิชชาครอบงํา ผูถูกตัณหา   
ติดตาม. 
         บทวา  มจฺจุชรายุปทฺทุต   ความวา  ถูกมรณะและชราบีบค้ัน.  อธิบาย 
วา  เราเม่ือพิจารณาเห็น   ชื่อวา เปนผูปราศจากภัย   เพราะละเหตุแหงภัย  
เสียได  จักมีเมื่อไรหนอ. 
         บทวา  ภยชนนึ  ความวา  เปนเหตุเกิดข้ึนแหงภัยใหญ ๒๕  ชื่อวา 
นํามาซึ่งทุกข    เพราะนํามาซึ่งทุกขในวัฏฏะท้ังส้ิน   ที่เปนไปทางกายและ 
เปนไปทางใจ. 
         บทวา  ตณฺหาลต  พหุวิธานุวตฺตนึ     ความวา  ตัณหาคือเครือเถา 
อันชื่อวา  เปนไปตามมากหลาย เพราะเปนไปตาม คือแลนไปตามอารมณ 
หรือภพเปนอันมาก. 
         บทวา ปฺามย   มีวาจาประกอบความวา   จับพระขรรคคือดาบ 
อันสําเร็จดวยมรรคปญญาที่ลับดีแลวดวยหัตถ     คือศรัทธาอันประคองไว 
ดวยวิริยะ  แลวตัด  ตรึกไปวา  เมื่อไรหนอเราพึงอยู   เมื่อไรหนอความตรึก 
 นั้นจักสําเร็จ. 
         บทวา  อุคฺคเตช   ความวา    มีเดชกลา     เพราะอาศัยอํานาจสมถะ 
และวิปสสนา. 
        บทวา สตฺถ  อิสีน   ความวา เปนศัสตราของพระพุทธเจา   พระ- 
ปจเจกพุทธเจา   พระอริยสาวกและฤาษีทั้งหลาย. 
        บทวา  มาร  สเสน  สหสา  ภฺชสิฺส      ความวา  เราจักหักมารมี  
อภิสังขารมารเปนตน     พรอมดวยเสนาคือกิเลส    ชื่อสเสนะ    โดยพลัน 
คือโดยเร็วทีเดียว.  
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         บทวา   สีหาสเน    ไดแก  บนอาสนะอันมั่นคง   อธิบายวา   บน 
อปราชิตบัลลังก. 
         บทวา  สพฺภิ  สมาคเมสุ  ทิฏโ  ภเว     มีวาจาประกอบความวา 
เราไดเห็นในการสมาคมดวยคนดีทั้งหลาย  มีพระพทุธเจาเปนตน   ผูชื่อวา 
หนักในธรรม    เพราะประกอบดวยความเคารพในธรรม    ชือ่วา ผูคงท่ี 
เพราะถึงลักษณะแหงผูคงที่   ชื่อวา ผูเห็นตามความเปนจริง  เพราะมีความ 
เห็นไมวิปริต  ชื่อวา ผูมีอินทรียอันชนะแลว  เพราะมีอินทรียอันชนะบาป 
ดวยอริยมรรคนั่นแล,   วาเมื่อไรหนอ   เราจักมีความเพียร   เพราะฉะนั้น 
ความตรึกของเรานั้นจักสําเร็จเมื่อไร ?   โดยนัยนี ้  พึงทราบบทโยชนาใน 
ที่ทั้งปวง   เราจักพรรณนาเพียงอรรถเฉพาะบทเทานั้น. 
         บทวา  ตนฺทิ   แปลวา ความเกียจคราน. 
         บทวา  ขุทา   แปลวา ความหิว. 
         บทวา  กีฏสิรีสปา   ไดแก แมลงและสัตวเลื้อยคลาน. 
         บทวา  น  พาธยิสฺสนฺติ   อธิบายวา    จักไมเบียดเบียนเรา   เพราะ 
หามสุข  ทุกข  โสมนัส   และโทมนัสเสียไดดวยฌาน. 
         บทวา  คิริพฺพเช  ไดแก ในซอกเขา. 
         บทวา  อตฺถตฺถิย   ความวา มีความตองการดวยประโยชน  กลาวคือ 
ประโยชนตน. 
         บทวา  ย   วิทิต   มเหสินา  ความวา สัจจะ  ๔  อันทานผูแสวงหาคุณ 
อันยิ่งใหญ   คือพระสัมมาสัมพุทธเจา   ตรัสรูแลวคือแทงตลอดแลว,  เราผู 
มีจิตต้ังม่ันดีแลวดวยมรรคสมาธิ  เปนผูมีสติดวยสัมมาสติ  มาถึง คือจักแทง  
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ตลอด ไดแก  จักบรรลุสัจจะ  ๔  เหลาน้ันที่เห็นไดแสนยาก  ดวยกุศลสมภาร 
อันเราส่ังสมมาดวยปญญาในอริยมรรค. 
         บทวา รูเป ไดแก ในรูปอันจะรูไดดวยจักษุ. 
         บทวา  อมิเต ความวา ไมรูแลวดวยญาณ  อธิบายวา  กําหนดไมได 
แลว  คือกําหนดรูไมไดแลว.                    
         บทวา  ผุสิเต   แปลวา พึงถูกตอง.   บทวา  ธมฺเม  ไดแก ในธรรม 
ที่จะพึงรูแจงดวยใจ. 
         อีกอยางหนึ่ง   บทวา  อมิเต    ไดแก  ในรูปหาประมาณมิได  คือ 
แตกตางกันหลายประเภท  ดวยสามารถสีเขียวเปนตน,    และสัททรูปเปนตน 
อันแตกตางกันหลายประเภท    ดวยอํานาจเสียงกลองเปนตน     ดวยอํานาจ 
รสท่ีรากเปนตน     ดวยสามารถความเปนของหยาบและออนเปนตน     และ 
ดวยอํานาจเปนสุขและทุกขเปนตน. 
         บทวา  อาทิตฺตโต    เพราะเปนธรรมชาติ    อันไฟ  ๑๑  กองติดทั่ว  
แลว. 
         บทวา  สมเถหิ  ยุตฺโต  ไดแก ประกอบดวยฌาน   วิปสสนา   และ 
มรรคสมาธิ. 
         บทวา ปฺาย  ทจฺฉ   ความวา  จักเห็นดวยปญญาในมรรค   อัน 
ประกอบดวยวิปสสนาปญญา.                              
         บทวา  ทุพฺพจเนน  วุตฺโต  ไดแก สืบตอดวยคําท่ีกลาวชั่ว. 
         บทวา  ตโต   นิมิตฺต   ไดแก เพราะเหตุแหงผรุสวาจา.  
         บทวา  วิมโน  น  เหสฺส  ความวา ไมพึงเกิดโทมนัส.    
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         บทวา  อโถ   แกเปน  อถ   แปลวา  อนึ่ง. 
         บทวา  กฏเ  ไดแก ในทอนไม.   บทวา  ติเณ  ไดแก กองหญา. 
บทวา  อิเม  ไดแก ขันธ  ๕   อันนับเนื่องในสันตติของเราเหลาน้ี. 
         บทวา อมิเต  จ  ธมเฺม  ไดแก  ในรูปธรรม  อันกําหนดนับไมได 
ดวยอินทรียขันธอ่ืน.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา    เปนไปในภายในและ 
เปนไปในภายนอก  ดังนี้. 
         บทวา  สม  ตุเลยฺย   ความวา  พิจารณาส่ิงทั้งปวงใหสม่ําเสมอทีเดียว 
ดวยสามารถอนิจจลักษณะเปนตน  และดวยสามารถอุปมาดวยส่ิงอันหาสาระ 
มิไดเปนตน. 
         บทวา  อิสิปฺปยาตมฺหิ  ปเถ   วชนฺต  ความวา ไปอยู   คือดําเนินไป 
อยูในทางสมถะและวิปสสนา    อันทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ    มีพระ- 
พุทธเจาเปนตน    ทรงชําระแลวโดยชอบแลว.   ในสมัยฝนตก   ทานแสดง 
ถึงความปริวิตกถึงภาวะท่ีตนอยูในกลางแจง  วาเมื่อไรหนอฝนจักตกลงใน 
ปาทึบ  ยังจีวรของตนใหเปยกดวยนํ้า  คือดวยนํ้าฝนตกใหม. 
         บทวา  มยูรสฺส  สิขณฺฑิโน  วเน   ทิชสฺส   ไดแก   ทิชชาติดวย 
อํานาจเกิด  ๒  ครั้ง   คือเกิดจากทองมารดา  ๑   เกดิจากฟองไข  ๑   ก็เม่ือไร 
เราจะไดยินเสียงรอง    คือเสียงรองของนกยูง    โดยสมภพของนกยูง   และ 
โดยหางของนกยูงในปา   คือท่ีซอกเขา    แลวกําหนดเวลาออกจากท่ีนอน 
แลว  บรรลุอมตะ  คือบรรลุพระนิพพาน. 
         บทวา   สฺจินฺตเย   ความวา พึงกระทําไวในใจ    คือพึงเห็นแจง 
ภพที่จะกลาวอยู   โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน.  
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         บทวา  คงฺค  ยมุน  สรสฺสตึ   มีวาจาประกอบ ความวา เมื่อไรหนอ 
ความตรึกของเรานี้   พึงไหลไปยังแมน้ําใหญเหลาน้ันไมติดขัด   ดวยฤทธิ์  
อันสําเร็จดวยภาวนา. 
         บทวา ปาตาลขิตฺต  พฬวามุขฺจ  ความวา  พอละ  คือถงึท่ีสุดแหง 
การตกไป ฉะน้ันจึงชื่อวาบาดาล ซัดไปสูบาดาลน้ันนั่นแหละ,  คือดํารงอยู 
อยางนั้นในเวลาตั้งแผนดิน   เพราะฉะน้ัน  ชื่อวา ชดัใหไหลไปยังบาดาล 
ที่เหลาใดเหลาหนึ่งเปนท่ีอยูของนาคเปนตน  หรือท่ีต้ังอยูแลวโดยวางเปลา 
นั่นเอง  ชื่อวาท่ีฝงแผนดินในมหาสมุทรมีรอยโยชนเปนตนเปนประเภท.  
         บทวา  พฬวามุข    ไดแก  ปากน้ําวนใหญในมหาสมุทร    จริงอยู 
ในเวลาประตูมหานรกเปด        ทอไฟใหญพุงออกจากประตูมหานรกน้ัน 
เบื้องหนาแตนั้น      ไหมสวนภายใตมหาสมุทรยาวและกวางหลายรอยโยชน 
เมื่อสวนภายใตมหาสมุทรถูกไฟไหม     น้ําขางบนก็วนเวียนโดยอาการเปน 
บอตกลงในภายใตดวยเสียงดัง    ในที่นั้นมีสมัญญาวาปากนํ้าใหญ   ดังน้ัน 
แมน้ําที่ไหลไปยังบาดาลและปากนํ้าใหญ   นาหวาดเสียวนาสะพึงกลัว   เมื่อ 
ไรหนอ  จะพึงไหลตกไปดวยกําลังฤทธิ์ไมติดขัด  ดังนั้น ความตรึกของเรา 
จักพึงมีเมื่อไรหนอ    เราพึงยังฤทธิ์อันสําเร็จดวยภาวนาใหบังเกิด    จักคน 
พบรอยฤทธิอ์ยางนี้ไดเมื่อไรหนอ. 
         บทวา นาโคว  อสงฺคจารี  ปหาลเย  ความวา  ชางตัวซับมันทําลาย 
เสาอันมั่น    กําจัดโซเหล็ก    ทําลายเสาตะลุง   เขาไปสูปา   เปนผู ๆ เดียว 
ไมมีเพ่ือนสอง  เที่ยวไปตามความชอบใจของตนฉันใด  เรากฉั็นนั้น  เม่ือ 
ไรหนอ    จะละท้ิงนิมิตท่ีไดยินมาทุกอยาง    คือเวนเสียโดยไมมีสวนเหลือ 
ไมเปนไปในอํานาจแหงกามฉันทะ   ประกอบการขวนขวายในฌาน   พึง  
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ทําลาย  พึงตัด   พึงละความพอใจในกามคุณ  เพราะฉะนั้น    ความตรึกของ 
เรานั้นจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
         บทวา  อิณฏโฏว  ทลิทฺทโก  นิธึ   อาราธยิตฺวา  ความวา คนจนบาง 
คนเปนผูมีการเลี้ยงชีพเปนปกติ  กูหน้ี   เมื่อไมสามารถจะชําระหน้ีได  มีคดี 
เพราะหนี้      คืออึดอัดใจเพราะหน้ี     ถูกเจาทรัพยบีบค้ัน    ครัน้ยินดีคือ 
ประสบชุมทรัพย    และชาํระหน้ีแลว   พึงเปนอยู   ยินดีโดยความสุขฉันใด 
แมเราก็ฉันนั้น    เมื่อไรหนอ   จะพึงละกามฉันทะอัน เปนเสมือนกับผูไมมี 
หน้ี   แลวประสบความยินดีในพระศาสนาของทานผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
คือพระศาสนาของพระพุทธเจา      อันเปนเสมือนขุมทรัพยอันเต็มไปดวย  
รัตนะ   มีแกวมณีและทองคําเปนตน  เพราะเพียบพรอมไปดวยอริยทรัพย 
เพราะฉะนั้น    ความตรึกของเรานั้นจักสําเร็จเมื่อไรหนอ. 
         ครั้นแสดงความเปนไปแหงวิตกของตน       อันเปนแลวดวยอํานาจ 
เนกขัมมวิตกในกาลกอน   แตการบรรพชาอยางนี้แลว   บัดนี ้  ครั้นบวช 
แลว   เมื่อจะแสดงอาการอันเปนเหตุใหสอนตนแลวจึงบรรลุ    จึงไดกลาว 
คาถามีอาทิวา  พหูนิ  วสฺสานิ  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา   พหูนิ   วสฺสานิ  ตยามฺห ิ  ยาจิโต 
อคารวาเสน  อล   น ุ  เต  อิท    ความวา   ดูกอนจิตผูเจริญ     เราถูกทาน 
ออนวอนมาหลายปแลวมิใชหรือวา พอละ คือถึงท่ีสุดแลวสําหรับทาน   ดวย  
การอยูในทามกลางเรือน   ดวยการตามผูกพันทุกขตาง ๆ อยูหลายป.  
                บทวา  ต  ทานิ  ม  ปพฺพชิต  สมาน  ความวา ดูกอนจิต  ทานไม 
ประกอบเรานั้น   ผูเปนบรรพชิต    ดวยความอุตสาหะเชนนั้น    ดวยเหตุ 
อยางหน่ึง   อธิบายวา  ทิ้งสมถะและวิปสสนา  ประกอบในความเกียจคราน 
อันเลว.  
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         บทวา  นนุ  อห  จิตฺต   ตยามฺห ิ ยาจิโต  อธิบายวา ดูกอนจิตผูเจริญ 
เราเปนผูอันทานออนวอน     คือยังจะขอรองมิใชหรือ ?    ถาทานขอรอง 
เพราะเหตุไร ?  ทานจึงไมปฏิบัติใหสมควรแกความขอรองนั้น. 
         ทานแสดงถึงอาการขอรอง     โดยนัยมีอาทิวา   คิริพฺพเช    ดังน้ี, 
อธิบายวา  วิหค    มีขนปกอันแพรวพราว    คือมีขนหางและปกอันวิจิตร 
อธิบายวา  นกยูง. 
         บทวา มหินฺทโฆสตฺถนิตาภิคชฺชิโน  ความวา มีการแผดเสียงเปน 
ปกติดวยดี  ดวยเหตุที่เสียงอันกึกกองจากสายนํ้า. 
          ดวยบทวา  เต   ต  รเมสฺสนฺติ  วนมฺหิ   ฌายิน   ทานแสดงวา  เรา 
ถูกทานออนวอนมิใชหรอืวา   นกยูงเหลาน้ัน     จักใหเรานั้นผูขวนขวายใน 
ฌานในปาเกิดความยินดี. 
         บทวา   กุลมหฺิ  ความวา ในการเวียนมาแหงตระกูล. 
                บทวา อิมมชฌฺุปาคโต   ความวา   วันนี้  ทานมาใกลที่ปา   หรือ 
บรรพชานี้. 
                บทวา  อโถป  ตฺว   จิตฺต   น  มยฺห  ตุสสฺสิ  ความวา  ทานจักไมยินดี 
กะเราแมผูประพฤติตามต้ังอยูเสียเลย. 
         บทวา มเมว   เอต  น  ห ิ ตฺว  ปเรส  อธิบายวา  ดูกอนจิต  เพราะ 
ทานพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปนของเราเทาน้ันไมใชของคนเหลาอ่ืน.    แตใน 
เวลาสงบทานทําจิตนี้ใหเปนเหมือนของคนเหลาอ่ืน     ดวยการสงบภาวนา 
เพ่ือลบกิเลสมารท้ังหลาย เพราะกระทําอธิบายดังวามานี้  ทานจะประโยชน 
อะไรดวยกับการรองไหอยูเลา        บัดนี้     เราจักไมใหทานประพฤติโดย  
ประการอ่ืน.  
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         บทวา สพฺพ  อิท  จลมิต   เปกฺขมาโน    อธิบายวา    เพราะเหตุที่ 
เมื่อเราตรวจดูดวยปญญาจักษุวา  จิตนี้   เปนอ่ืนทั้งหมดมีสังขารเปนไปใน 
ภูมิ ๓   กวัดแกวง   ไมต้ังม่ัน   อยากได   แสวงหาการออกจากเรือน   และ 
จากกามท้ังหลาย  คืออมตบท   คือพระนิพพาน  ฉะน้ัน   จึงไมไปตามจิต 
กระทําการแสวงหาพระนิพพานอยางเดียวเทาน้ัน. 
         มีวาจาประกอบความวา    จิตหามไดแสนยาก     เพราะไมปราศจาก 
ราคะ   เปนเชนกับลิง   ดวยอํานาจการฝก   เพราะฉะนั้น     เราจึงกลาวแต 
คําท่ีควรดวยดี   กลาวคําเปนแตสุภาษิต   เปนนายสารถีฝกนระ   ผูอันเขา 
สักการะอยางยิ่งใหญ   สงูสุดกวาสัตว  ๒  เทา.                            
         บทวา   อวิทฺทสุ  ยตฺถ  สิตา  ปุถุชฺชนา    ความวา  อันธปุถุชน 
เหลาน้ัน   ผูกติดอยู    คือเนื่องเฉพาะในวัตถุกามและกิเลสกามอยางใดอยาง 
หน่ึงแสวงหาภพใหมดวยกามราคะนั้น  ปรารถนาทุกขโดยสวนเดียวเทาน้ัน 
และเม่ือปรารถนา   จึงถูกจิตนําไป   คือถูกทอดทิ้งในนรก   เพราะฉะนั้น 
จึงเปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิต   กระทํากรรมอันเปนทางแหงนรก   เปน 
ผูทอดท้ิงจากหิตสุข   คือถูกนําไปในนรกโดยจิตของตนน้ันเอง   ไมนําไป 
โดยประการอื่น  เพราะฉะนั้น  ทานจึงแสดงความท่ีจิตเทาน้ันท่ีควรขม. 
         เมื่อรูเพ่ือจะขมจิตน่ันแลแมอีก    จึงกลาวคํามีอาทิวา   มยูรโกฺจา- 
ภิรุตมฺหิ  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  มยรูโกฺจาภิรุตมฺหิ   ความวา  อัน 
นกยูงและนกกระไนรอง. 
         บทวา  ทีปหิ   พยคฺเฆหิ   ปุรกขฺโต  วส   ความวา เปนผูแวดลอม 
คือหอมลอมดวยสัตวดิรัจฉานเห็นปานน้ัน       เพราะเปนผูอยูดวยเมตตา-  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 416 

กรรมฐานเปนอารมณอยูในปา   ดวยเหตุนี้     ทานจึงกลาวการเจริญความ 
วางเปลา. 
         บทวา  กาเย  อเปกฺข   ชห     ความวา  จงละไมอาลัยในกายโดย  
ประการทั้งปวง,  เพราะเหตุนั้น  ทานจึงกลาวถึงท่ีบุคคลผูมีจิตต้ังม่ัน. 
         บทวา มา  วริาธย  ความวา อยายังขณะท่ี  ๙   อันไดแสนยากนี้ให 
ลมเหลว. 
         บทวา  อิติสฺสุ   ม   จิตฺต  ปุเร  นยิฺุชสิ     ความวา   ดูกอนจิต 
ทานประกอบเราไวในสัมมาปฏิบัติกอนแตบวช  ดวยประการฉะน้ีแล. 
         บทวา  ภาเวหิ   ความวา จงใหเกิดและใหเจริญ. 
         บทวา   ฌานิ  ไดแก  ฌาน ๔ มีปฐมฌานเปนตน. 
         บทวา อินฺทฺริยานิ  ไดแก อินทรยี  ๕  มีสัทธนิทรียเปนตน. 
         บทวา พลานิ  ไดแก  พละ ๕ เหลาน้ันนั่นแล. 
         บทวา  โพชฺฌงฺคสมาธิภาวนา  ไดแก   โพชฌงค ๗  และสมาธิ- 
ภาวนา  ๔.                                                                             
         บทวา   ติสฺโส   จ   วชิฺชา    ไดแก  วิชชา  ๓   มีปุพเพนิวาสญาณ  
เปนตน,     ทานต้ังอยูในพระพุทธศาสนา    คือในโอวาทของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  จงถูกตอง   คือจงบรรลุ.                                            
         บทวา นิยฺยานิก  ไดแก นําออกจากวัฏทุกข. 
         บทวา   สพฺพทุกฺขกขฺโยคธ   ไดแก   หยั่งลงในอมตะ  คือมีพระ- 
นิพพานเปนท่ีพ่ึง  ไดแก  มีพระนิพพานเปนอารมณ. 
         บทวา สพฺพกิเลสโสธน   ความวา  ชําระมลทิน   คือกิเลสไมใหมี  
สวนเหลือ.  
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         บทวา  ขนฺเธ   ไดแก อุปาทานขันธ. 
         บทวา ปฏิปสฺส  โยนิโส   ความวา  จงเห็นดวยอุบายโดยชอบดวย 
วิปสสนาญาณ  โดยประการตาง ๆ   มีอาทิอยางนี้วา   โดยเปนโรค   โดย  
เปนดุจฝ  โดยเปนดุจลูกศร  โดยเปนความคับแคน    โดยเปนอาพาธ. 
         บทวา  ต  ชห  ความวา  จงละ  คือจงถอนตัณหาเปนเหตุใหเกิดทุกข 
นั้น.                                               
         บทวา  อิเธว  ไดแก ในอัตภาพนี้เทาน้ัน. 
         บทวา อนิจฺจ  เปนตน     ความวา ทานจงเห็นวาไมเที่ยง   เพราะมี 
ที่สุด     เพราะไมลวงความเปนของไมเที่ยงไปได     เพราะเปนไปชั่วกาล 
เทาน้ัน  และปฏิเสธตอความเท่ียง.   บทวา ทุกฺข  ความวา  จงเห็นวาเปน 
ทุกข    เพราะถูกความเกิดข้ึนและดับไปบีบค้ัน     เพราะมีภัยเกิดข้ึนเฉพาะ 
หนา   เพราะทนไดยาก  เพราะปฏิเสธความสุข. 
         บทวา สฺุ  ความวา  ชื่อวา วางเปลา เพราะไมเปนไปในอํานาจ 
เพราะไมมีเจาของ   เพราะไมมีสาระ   และเพราะปฏิเสธอัตตา   เพราะเหตุ 
นั้นนั่นแล   จึงชื่อวาเปนอนัตตา.   มีวาจาประกอบความวา   จงพิจารณา 
เห็นโดยแยบคายวา  เปนทุกขและเปนผูฆา   เพราะเปนอันจะพึงถูกติเตียน 
แลเปนความเจ็บปวยหาความเจริญมิได.                              
         บทวา  มโนวิจาเร  อปุรุนฺธ    เจตโส   ความวา จงปดกั้น  คือจง 
หาม     ไดแก  จงดับความสําคัญทางมโนวิจารทางใจ ๑๘ อยาง     มีการ 
พิจารณาถึงโสมนัสเปนตนอันอาศัยเรือน. 
         บทวา  มุณฺโฑ    ความวา  เขาถึงซึ่งความเปนคนโลน     คือเปนผู 
ปลงผมและหนวด.                                                                
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         บทวา  วิรูโป  ความวา เปนผูผิดรูป  คือเขาถึงความเปนผูมีรูปตาง 
กัน     เพราะเปนคนโลนนั้น     เพราะมีขนรกรุงรัง   เพราะมีผากาสายะถูก 
ทําลาย. 
         บทวา อภิสาปมาคโต  ความวา เขาถึงการถูกสาปแชงอยางยิ่ง  อัน 
พระอริยเจาทั้งหลายควรกระทําวา     ผูมีกอนขาวมีบาตรอยูในมือเท่ียวไป. 
สมจริงดังคําที่พระองคตรัสไววา     ภิกษุทั้งหลาย     ทานเปนผูมีกอนขาว 
มีบาตรในมือเท่ียวไปในโลก   นี้เปนผูถูกสาปแชง   ดวยเหตุนั้น   ทานจึง 
กลาววา  ทานเปนเหมือนมีกระเบ้ืองในมือ  เที่ยวขอในตระกูล. 
         บทวา  ยฺุชสฺสุ  สตฺถุวจเน   ความวา จงการทําการประกอบ  คือ 
จงประกอบเนือง ๆ ในโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา สุสวุตตฺโต  ความวา  ผูสํารวมโดยชอบแลว   ดวยกาย  วาจา 
และจิตดวยดี. 
         บทวา  วิสุขนฺตเร  จร     ความวา  เที่ยวไปอยูในตรอกพิเศษเพ่ือ 
ภิกขาจาร. 
                บทวา  จนฺโท  ยถา  โทสินปุณฺณมาสิยา   มีวาจาประกอบความวา 
จงเท่ียวไปเหมือนพระจันทรเพ็ญปราศจากโทษ   ใหมอยูเปนนิจในตระกูล 
นาเลื่อมใส.                                     
         บทวา  สทา   ธุเต   รโต   ความวา  ยินดียิ่งในธุดงคคุณตลอดกาล 
ทั้งส้ิน. 
         บทวา  ตถูปม  จิตฺตมิท  กโรสิ  ความวา   บุรษุบางคนปรารถนา 
ผลไม  ปลูกตนไมมีผล   พอไดผลจากตนไมนั้น    ก็ปรารถนาจะตัดตนไม  
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นั้นแตรากฉันใด     ดูกอนจิต    ทานจงกระทําขอนี้ใหเหมือนกับบุรุษน้ัน  
คือใหมีสวนเปรียบกับตนไมนั้นฉันนั้น. 
         บทวา  ย  ม  อนิจฺจมฺหิ  จเล   นยิฺุชสิ    ความวา  ทานประกอบ 
เราใดไวในบรรพชา   แลวประกอบผลแหงการบรรพชา   ที่เปนไปตลอด 
กาลนาน     ในความไมเที่ยงในความหว่ันไหว      ในปากทางแหงสงสาร 
คือใหเปนไปดวยอํานาจการประกอบไว. 
         ชื่อวา อรูป  เพราะไมมีรูป.  จรงิอยู  สัณฐานเชนนั้น หรอืประเภท 
แหงสีมีสีเขียวเปนตน  ยอมไมมีแกจิต  เพราะฉะนั้น ทานจึงกลาววาไมมีรูป. 
         ชื่อวา  ทูรงฺคม  เที่ยวไปในท่ีไกลเพราะเปนไปในที่ไกล.  แมถาวา 
ชื่อวาการไปของจิต   โดยสวนแหงทิศมีทิศตะวันออกเปนตน    แมเพียงใย 
แมลงมุม  ยอมไมมีแกจิตน้ัน  แตยอมรับอารมณที่มีอยูในที่ไกล   เพราะ- 
ฉะน้ัน  จึงชื่อวา  ทูรงฺคม  เที่ยวไปในท่ีไกล. 
         ทานเปนผู ๆ  เดียวเทาน้ัน   ชื่อวา  เอกจารี  ผู ๆ เดียวเที่ยวไป 
เพราะเปนไปดวยอํานาจเปนผูผูเดียวเทาน้ันเที่ยวไป.   โดยท่ีสดุจิตท้ัง ๒-๓   
ดวง  ชื่อวาสามารถเพ่ือจะเกิดข้ึนพรอมกันยอมไมมี  แตจิตดวงเดียวเทาน้ัน 
ยอมเกิดข้ึนในสันดานเดียวกัน        เม่ือจิตน้ันดับแลวยอมเกิดข้ึนดวงเดียว 
เทาน้ันแมอีก  เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาดวงเดียวเที่ยวไป. 
         บทวา  น   เต  กริสสฺ  วจน  อิทานิห    ความวา    แมถาเปนไป 
ในอํานาจของทานในกาลกอนไซร     ก็บัดนี้   เราจักไมเปนไปในอํานาจ 
แหงจิต    จําเดิมแตกาลท่ีเราไดโอวาทของพระศาสดาแลว.   หากมีคําถาม 
สอดเขามาวา   เพราะเหตุไร ?    เฉลยวา   เพราะกามทั้งหลายเปนทุกข   ม ี
ภัยมาก   ชื่อวากามเหลานี้เปนทุกขทั้งในอดีต   มผีลดุจหนามแมในอนาคต  
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ชื่อวามีภัยใหญหลวง.  เพราะติดตามดวยภัยใหญ   ตางดวยมีการติเตียนตน 
เปนตน   เราจักมีใจมุงสูพระนิพพานเทาน้ันเที่ยวไป  เพราะฉะนั้น  เราจึง 
มีจิตมุงเฉพาะพระนิพพานเทานั้นอยู. 
         เมื่อจะแสดงความท่ีเรามีใจมุงสูพระนิพพานนั้นเทาน้ัน   จึงกลาวคํา 
มีอาทิวา  เราไมไดออกบวชเพราะหมดบุญ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   นาห  อลกฺขยา  มีวาจาประกอบความวา 
เราไมไดออกจากเรือนเพราะหมดบุญ    คือเพราะหมดสิริ.  
         บทวา  อหิริกฺกตาย  ความวา    เพราะไมมีความละอาย    เหมือน 
กระทําการเยาะเยยตามท่ีมีโทษ. 
         บทวา  จิตฺตเหตุ  ความวา  บางคราวเปนนิครนถ    บางคราวเปน 
ปริพาชกเปนตน       เปนผูเปนไปในอํานาจแหงจิต      เหมือนบุรุษมีจิต 
ไมต้ังม่ันฉะน้ัน.            
         บทวา  ทูรกนฺตนา  ความวา  เพราะไดรับเมตตาจากพระราชาเปน 
ตนแลว  มีจิตคิดประทุษรายในพระราชาเปนตนนั้น.  
         บทวา   อาชีวเหตุ  ความวา    เพราะเหตุแหงอาชีพ     เราเปนผูมี 
อาชีวะเปนปกติ  ไมไดออกบวชเพราะภัยจากอาชีวะ.                      
         ดวยบทวา  กโต  จ  เต  จิตฺต  ปฏิสฺสโว   มยา    นี้     ทานแสดงวา 
ดูกอนจิต   ทานไดกระทําการรับรองไวกับเราแลวมิใชหรือวา    เราจะอยู 
ในอํานาจของทานจําเดิมแตกาลบวชแลว. 
         บทวา  อปฺปจฺฉตา   สปฺปุริเสหิ   วณฺณิตา   ความวา  ชื่อวา   ความ 
เปนผูมักนอยในปจจัยทั้งหลายโดยประการทั้งปวง        บัณฑิตทั้งหลายมี 
พระพุทธเจาเปนตน     สรรเสริญวา   เปนความดี   อนึ่งการละความลบหลู  
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คือการละความลบหลูคุณของตนเหลาอ่ืน  การเขาไปสงบคือการเขาไปสงบ  
ทุกขทั้งปวง   ไดแกการใหบรรลุพระนิพพานอันสัตบุรุษท้ังหลายสรรเสรญิ 
แลว.     อธิบายวา  ดูกอนจิต  ทานไดแนะนําเราไวในครั้งน้ันดังกลาวมา 
แลวคือ    ดูกอนจิต  ทานไดแนะนําเราไวในครั้งน้ันวา   สหาย  ทานพึง 
ปฏิบัติในคุณเหลาน้ัน  บัดนี้ทานจะเดินตามขอท่ีเคยประพฤติมา  คือบัดนี้ 
ทานจะละเราปฏิบัติความมักมากเปนตน   ที่ตนเคยประพฤติมา,  นี้อยางไร 
กัน ? 
         ทานหมายเอาเรื่องใดจึงกลาววา        ทานจะดําเนินตามขอท่ีเคย 
ประพฤติมา.   เพ่ือแสดงเร่ืองนั้นจึงกลาวคําเปนตนวา  ตณฺหา  อวิชฺชา  จ 
ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ตณหฺา ไดแก   ตัณหาในปจจัยทั้งหลาย. 
บทวา อวิชฺชา ไดแก  อวิชชา  มีการปกปดโทษเปนตนในเรื่องนั้นนั่นแล. 
         บทวา    ปยาปย    ความวา     ความท่ีสัตวและสังขารอันเปนที่รัก 
กลาวคือความรักในบุตรและภรรยาเปนตน        และความท่ีสัตวและสังขาร 
อันไมเปนที่รัก    กลาวคือความไมยินดีในเสนาสนะอันสงัด   คือในกุศล- 
ธรรมอันยิ่ง  มีความยินดีและยินรายในสองอยางนั้น.           
         บทวา  สุภานิ  รูปานิ  ไดแก   รปูงามทั้งภายในและภายนอก. 
         บทวา  สุขา  เวทนา  ไดแก  สุขเวทนาอาศัยอิฏฐารมณเกิดข้ึน. 
         บทวา   มนาปยา    กามคุณา   ไดแก     สวนแหงกามคุณอันนา 
รื่นรมยใจ   ที่เหลือดังกลาวแลว. 
         บทวา   วนฺตา   ความวา  ชื่อวา   อันเราคายแลว   เพราะละดวยการ 
ขมไว  ทิ้ง และสละฉันทราคะ   อันอาศัยอารมณจากท่ีไมมีรูป.  
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         ดวยบทวา   วนฺเต  อห  อาวมิตุ  น  อุสฺสเห  ทานกลาววา  เราไม 
สามารถจะจับตองกามคุณเหลาน้ันที่เราละเสียแลวอีกดวยอาการอยางน้ี  คือ 
เปนธรรมชาติอันสละเสียแลวน่ันแล. 
         บทวา  สพฺพตฺถ  ไดแก  ในภพท้ังปวง  ในกําเนิดทั้งปวง  ในคติ 
ทั้งปวง  และในวิญญาณฐิติทั้งปวง. 
         บทวา  วโจ  กต  มยา  ความวา   ดูกอนจิตผูเจริญ  เราไดทําตาม 
คําของทานแลว.                                    
         เมื่อจะทําอธิบาย   บทวา พหูสุ   ชาติสุ   น  เมสิ  โกปโต  ความวา 
ก็เม่ือเราไมไดโกรธเคืองทานในชาติเปนอันมาก.   เราเองมิไดดูหม่ินทาน. 
         อน่ึง   ความเกิดในภายในแมเกิดในตน        เมื่อทานกระทําเราให 
ทองเท่ียวไปในทุกขสิ้นกาลนาน  เพราะทานเปนผูไมกตัญู   เพราะฉะน้ัน 
เราจึงเที่ยวเรรอนไปในสังสารทุกขตลอดกาลนาน  อันหาเบ้ืองตนและที่สุด 
รูไมไดที่ตนบังเกิด. 
         บัดนี้   เมื่อจะแสดงความท่ีกลาวแลวโดยสังเขปวา  ทานกระทําใหเรา 
ทองเท่ียวไปในทุกข  ตลอดกาลนาน  และโดยพิสดารดวยประเภทแหงการ 
อุบัติ   และโดยประเภทแหงคติ  จึงกลาววา   ตวฺเว  ดังนี้เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ราชทสิ   ตัดเปน  ราชา  อสิ  ท  อักษร 
ทําการเชื่อมบท.    มีวาจาประกอบความวา    เราเปนแพศยและศูทรน้ันก็ 
เนื่องในกาลบางคราว.   เพราะเหตุแหงทานน่ันเอง. 
         บทวา  เทวตฺตน  วาป     มีวาจาประกอบความวา     ดกูอนจิต 
ทานเทาน้ันทําใหเราเปนเทวดา. 
         บทวา   วาหสา  แปลวา  เพราะความเปนเหตุ.  
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         บทวา   ตเวว   เหตุ   ความวา   เพราะเหตุแหงทานน้ันเอง. 
         บทวา  ตฺวมูลก  แปลวา  มีทานเปนนิมิต. 
         บทวา  นนุ   ทุพฺภิสฺสสิ   ม   ปุนปฺปุน  ความวา   ทานประทุษราย 
บอย  ๆ มิใชหรือ ?    ดูกอนจิต    เม่ือกอนคือในอนันตชาติ    ทานเปน 
มิตรเทียม   คือเปนขาศึก   ประทุษรายเราบอย ๆ  ฉันใด   บัดนี ้ เห็นจัก 
ประทุษรายฉันนั้น อธิบายวา เราจักไมใหทานเที่ยวไปเหมือนในกาลกอน. 
         บทวา  มุหุ  มหุุ  จารณิก   ทสฺสย   ความวา   ใจดังจะใหเรา 
เที่ยวไปเนือง ๆ   ลวงบุรุษใหเท่ียวไป       ใหภพนั้น ๆ บอย ๆ เหมือน 
ควบคุมการเท่ียวไปใหสําเร็จ.                                                     
         บทวา  อุมฺมตฺตเกเนว  มยา  ปโลภสิ  ความวา  ทานเลนกับเรา 
เหมือนกับคนบา    แสดงอารมณอันเปนที่ต้ังแหงความประเลาประโลมนั้น 
แลวจึงประเลาประโลม. 
         บทวา   กิฺจาป  เต   จิตฺต  วริาธิต  มยา  อธิบายวา  ดูกอนจิต 
ผูเจริญ    อะไรท่ีเราทําความผิดพลาดใหแกทาน  ทานจงบอกเร่ืองนั้น. 
         บทวา   อิท   ปุเร  จตฺิต  ความวา   ธรรมดาวาจิตนี้    เม่ือกอนแตนี้  
ยอมปรารถนาดวยอาการอยางใด        มีความยินดีเปนตนในอารมณมีรูป 
เปนตน  และความใครของจิตน้ัน  ยอมเกิดในอารมณใด   และความใคร 
เมื่อเที่ยวไปโดยประการที่ความสุขยอมมีแกจิตผูเที่ยวไปตามอํานาจตามความ 
ปรารถนา   ก็เท่ียวจาริกไปตามความสุขตลอดกาลนาน   วันนี้เราจักขมจิต 
นั้น     ดวยโยนิโสมนสิการ      เหมือนควาญชางผูฉลาด     กลาวคือนาย 
หัตถาจารยใชขอขมชางตัวซับมันผูแตกปลอกฉะนั้น      คือเราจะไมใหมัน 
กาวไปได.  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 424 

         บทวา  สตฺถา  จ   เม  โลกมมิ   อธิฏห ิ ความวา   พระศาสดา 
สัมพุทธเจาของเรา     ทรงอธิษฐานดวยพระญาณถึงขันธโลกโดยไมมีสวน 
เหลือฉะนี้,  อธิษฐานกระไร  ?   อธิษฐานโดยความไมเที่ยง  เพราะอรรถ 
วามีแลวกลับไมมี  โดยความไมยั่งยืน  เพราะไมมีความยั่งยืน  คือถาวรแม 
อยางใด  โดยความไมมีสาระ  เพราะไมมีสุขเปนสาระเปนตน.   
         บทวา  ปกฺขนฺท  ม  จิตฺต  ชินสฺส  สาสเน   ความวา    ดูกอนจิต 
เพราะเหตุนั้น        ทานจึงยังเราใหแลนไป       คือใหเขาไปในศาสนาของ 
พระชินะผูมีพระภาคเจาเพ่ือปฏิบัติตามความเปนจริง.   บาลีวา  ปกฺขนฺทิม 
ดังน้ีก็มี  ทานจงแลนไปสูโลกในศาสนาของพระชินะเจาดวยญาณ    จงให 
ขามตามความเปนจริงและแมแลนไป        คือเมื่อใหแลนไปใหเปนไปดวย  
มรรคอันสัมปยุตดวยวิปสสนาญาณ    จงใหเราขามจากโอฆะใหญคือสงสาร 
ที่ขามไดแสนยาก. 
         บทวา  น  เต  อิท  จตฺิต  ยถา  ปุราณก   ความวา  ดูกอนจิตผูเจริญ 
เรือนคืออัตภาพน้ี  ยอมไมมีแกทาน  เหมือนมีในกาลกอน  เพราะเหตุไร ? 
เพราะเราจักไมเปนไปในอํานาจของทานตอไป  อธิบายวา  บัดนี้เราไมควร 
เพ่ือจะเปนไปในอํานาจของทาน    เพราะเหตุที่เราออกบวชในศาสนาของ 
พระผูมีพระภาคเจา   ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ   และจําเดิมแตกาลท่ีเราบวช 
แลว    ชื่อวา   สมณะทั้งหลายผูเชนกับเรายอมไมมี        เปนผูทรงไวซึ่ง 
ความพินาศ  เปนสมณะโดยสวนเดียวเทาน้ัน.                     
         บทวา   นคา   ไดแก   ภูเขาทั้งปวง    มีภูเขาสิเนรุและภูเขาหิมวันต 
เปนตน.                                                       
                บทวา  สมุทฺทา  ไดแก สมทุรท้ังปวง  มีสมุทรที่ต้ังในทิศตะวันออก 
เปนตน   และสมุทรเย็นเปนตน.  
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         บทวา   สริตา   ไดแก   แมน้ําทั้งปวงมีแมน้ําคงคาเปนตน. 
         บทวา  วสุนฺธรา   แปลวา  แผนดิน. 
         บทวา  ทิสา  จตสฺโส  ไดแก   ทิศทั้ง ๔ อันตางดวยทิศตะวันออก 
เปนตน. 
         บทวา  วิทิสา  ไดแก  ทิศนอยท้ัง ๔   มีทิศที่อยูระหวางทิศตะวันออก 
และทิศทักษิณเปนตน 
         บทวา  อโธ   ความวา  ภายใตจนถึงกองลมท่ีรองรับน้ํา. 
         บทวา  ทิวา  ไดแก   เทวโลก.   กด็วย  ทิวา  ศพัท  ในบทวา  ทิวา 
นี้   ทานกลาวหมายเอาสัตวและสังขารท่ีอยูในที่นัน้. 
         บทวา  สพฺเพ  อนิจจฺา  ติภวา  อปุทฺทุตา  อธิบายวา  ภพทั้ง  ๓ 
มีกามภพเปนตนทั้งหมดเปนของไมเที่ยง  ถูกทกุขมีชาติทุกขเปนตน   และ 
กิเลสมีราคะเปนตน     ทําใหวุนวายและเบียดเบียน,    ชื่อวา  สถานท่ีอัน 
ปลอดภัยอะไร ๆ ในที่นีย้อมไมมี  ดกูอนจิต  เพราะไมมีความปลอดภัยนั้น 
ทานไปในท่ีไหนจักรื่นรมยเปนสุข    เพราะฉะนั้น   ทานจงแสวงหาที่สลัด 
ออกจากชาติทุกขเปนตนน้ันในที่นี้. 
         บทวา  ธิติปฺปร   ความวา  ดูกอนจิต  เบื้องหนาแตจิตของเราต้ังมั่น 
แลว    ทานจักทําอะไรแกเราผูต้ังอยูในความม่ันคง    ทานไมสามารถจักทํา 
ใหเราหว่ันไหวแมนอยหน่ึง  จากอารมณอันเปนทุกขนั้นได. 
         ดวยเหตุนั้น ทานจึงกลาววา  ดูกอนจิต  เราไมควรเพ่ือจะเปนไปใน 
อํานาจของทาน.   บัดนี้เมื่อจะแสดงความน้ันใหปรากฏชัด   ทานจึงกลาววา 
บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก     คือรางกายอันเต็มไปดวยของไมสะอาด 
มีชอง  ๙  แหงเปนที่ไหลออก   นาติเตียน.  
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         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ภสฺต ไดแก  ถุงหนัง.  บทวา อภุโตมุข 
ไดแก  ปากสองขางแหงไถ. 
         บทวา  น   ชาตุ   ฉุเป  ความวา    บุคคลไมพึงถูกตองแมดวยเทา 
โดยสวนเดียว.  อน่ึง  บทวา  ธิรตฺถุ  ปุร   นวโสตสนฺทนึ  ความวา  ซึ่งราง 
กายอันเต็มดวยของไมสะอาดมีประการตาง ๆ   เปนที่ไหลออกแหงของอัน 
ไมสะอาด    จากชองคือจากปากแผลท้ัง  ๙   นาติเตียนเวจกุฏินั้น    คือนา 
ครหาเวจกุฏินั้น. 
         ครั้นโอวาทจิตดวยอํานาจขมดวยคาถา  ๒๘  คาถาอยางนี้แลว   บัดนี้  
เมื่อจะใหราเริง   ดวยการบอกสถานที่อันวิเวกเปนตน    จึงกลาวคํามีอาทิวา 
วราหเอเณยฺยวิหาฬฺหเสวิเต  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  วราหเอเณยฺยวิคาฬฺหเสวิเต    อันหมู 
และเน้ือทรายหยั่งลงเสพแลว.                                                             
         บทวา   ปพฺภารกุฏเฏ    ไดแก   ที่เง้ือมเขาและบนยอดเขา. 
         บทวา  ปกเตว    สุนทฺเร  ความวา  อันสวยงามตามธรรมชาติ  พึง 
ไดรื่นรมยใจไมอ่ิม,  อีกอยางหนึ่ง  บาลีวา  ปกติ  วสุนฺธเร  ในแผนดิน 
ตามธรรมชาติ,  อธิบายวา  ในภูมิประเทศตามปกติ. 
         บทวา   นวมฺพุนา   ปาวุสสิตฺตกานเน   ความวา    ในปาท่ีฝนตก 
ใหม ๆ. 
         บทวา    ตห ึ คุหาเคหคโต  รมิสสฺสิ   ความวา  ทานเขาไปสูเรือน 
คือถ้ํา  ณ  เชงิบรรพตนั้น   จักรื่นรมยใจอยางยิ่งดวยความยินดีในภาวนา. 
         บทวา   เต  ต  รเมสฺสนฺติ  ความวา    สัตวเหลาน้ันมีนกยูงเปนตน 
ใหเกิดความสําคัญในปา  จักรื่นรมยปาน้ัน.  
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         บทวา  วุฏมฺห ิ ความวา  เมื่อฝนตกใหม ๆ. 
         บทวา   จตุรงฺคุเล  ติเณ  ความวา  เมื่อฝนตกและหญางอกงาม  ยาว 
ประมาณ  ๔  นิ้ว  เชนกับผากัมพลมีสีแดงจัดในที่นั้น ๆ. 
         บทวา  สปุปฺผิเต  เมฆนิภมฺห ิ  กานเน  ความวา  หมูไมคลายกับ 
เมฆฝนบานสะพรั่งทีเดียว. 
         บทวา   นคนฺตเร   ไดแก   ในระหวางภูเขา. 
         บทวา  วิฏปสโม  สยิสฺส  ความวา   เปนผูเชนกับตนไมไมมีอะไร 
ปกคลุมนอนอยู. 
         บทวา   ต  เม  มุทู   เทหิติ   ตูลสนฺนิภ   ความวา   เครื่องลาดหญา 
นั้นออนนุม   มีสัมผัสสบาย   งดงามเหมือนปุยนุน   จักเปนที่นอนของเรา. 
         บทวา  ตถา  ตุ  กสฺสามิ  ยถาป  อสิฺสโร  ความวา  บุรุษผูเปนใหญ 
บางคน    ใหทาสเปนตนผูทําตามคําของตน     ใหเปนไปในอํานาจฉันใด 
ดูกอนจิต  แมเราก็ฉันนั้น  จักกระทําจิตนั้นใหเหมือนอยางนั้น   จะใหอยู 
ในอํานาจของเราเทาน้ัน.   อยางไร ?   คือส่ิงใดท่ีเราได  แมสิ่งน้ันจงควร 
แกเรา   อธิบายวา   ในปจจัย  ๔  เราไดสิ่งใดส่ิงหน่ึง      ถึงส่ิงน้ันก็จงควร 
คือจงสําเร็จแกเรา.   ดวยคําน้ันทานจึงแสดงวา 
         สัตวบางพวกในโลกน้ี    ยอมเปนไปในอํานาจแหงจิต    เพราะเหตุ 
ใหเกิดตัณหา   แตเราเวนการเกิดตัณหาใหหางไกล   ทําจิตใหเหมือนทาส 
ใหเปนไปในอํานาจแหงตน. 
         บทวา  น  ตาห  กสสฺามิ  ยถา  อตนฺทิโต  พิฬารภสฺตว  ยถา  สุมทฺทิต 
ความวา  ดูกอนจิต  ความเกียจครานยอมจับตองจิตอีก  เพราะเหตุเวนการ 
เกิดตัณหา  ใคร ๆ แมอ่ืนผูไมเกียจคราน  ยอมทําจิตของตนใหควรแกการ  
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งาน     คือใหเหมาะแกการงานดวยภาวนา     โดยการประกอบสัมมัปธาน 
ฉันใด  ดูกอนจิต   แมเราก็ฉันนั้น   กระทําจิตนั้นใหควรแกการงาน  คือ 
ใหเหมาะแกการงาน    ไดแกใหเปนไปในอํานาจแหงตน.    เปรียบเหมือน 
อะไร ?  เหมือนบุคคลเลื่อนถุงใสแนวฉะนั้น.  ศัพทวา  น เปนเพียงนิบาต. 
ถุงใสแมวที่บุคคลเลื่อนดีแลว      ยอมควรแกการงาน     คือแกการงานและ 
เปนอันคุมครองไดโดยสะดวกฉันใด  เราจักกระทําจิตใหเปนฉันนั้น. 
         บทวา  วิริเยน  ต  มยฺห  วสฺสานยิสฺส  ความวา  ดูกอนจิตผูเจริญ 
เราจักยังกําลังแหงภาวนาใหเกิดดวยความเพียรของตน   แลวจักนําเธอมาสู 
อํานาจของเราดวยความเพียรนั้น.                                                 
         บทวา  คชว  มตฺต  กุสลงฺกุสคฺคโห  ความวา   เหมือนนายหัต- 
ถาจารยผูฉลาดเฉียบแหลม  นําชางตัวซับมันมาสูอํานาจของตน  ดวยกําลัง 
แหงการศึกษาของตน   อธิบายวาเหมือนกันนั่นเเหละ. 
         ศัพทวา หิ  ในบทวา  ตยา   สุทนฺเตน  อวฏ ิเตน  ห ิ   เปนเพียง 
นิบาต  ความวา   ดูกอนจิต  ทานผูฝกดวยดีดวยสมถะและวิปสสนาภาวนา 
ชื่อวาต้ังมั่นแลว    เพราะดําเนินตามวิปสสนาวิถี     โดยชอบแทเพราะเหตุ 
นั้นแล. 
         บทวา  หเยน  โยคฺคาจริโยว  อุชชฺุนา  ความวา   นายอัสสาจารย 
ผูประกอบดวยวิชาฝกมาที่ใหตรงไมโกง     เพราะตนฝกดีแลวสามารถเพ่ือ 
ดําเนินไปจากท่ีไมปลอดภัยสูที่อันปลอดภัยฉันใด  เราก็สามารถเพ่ือดําเนิน 
ไปสูที่ปลอดภัยฉันนั้น  อธิบายวา  ชื่อวาท่ีปลอดภัย    เพราะไมมีกิเลสอัน 
กระทําความไมปลอดภัย. 
         บทวา   จิตฺตานุรกฺขีหิ  ความวา   เราอาจ   คือสามารถเพ่ือดําเนิน 
ตาม  คือเพ่ือบรรลุอริยมรรค  อันบัณฑิตท้ังหลาย  มีพระพุทธเจาเปนตน  
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เสพแลวตลอดกาลทั้งส้ิน  ดวยศีลเปนเครื่องตามรักษาจิตของตน. 
         บทวา  อารมฺมเณ  ต  พลสา  นิพนฺธิส  นาคว  ถมฺภมหฺิ   ทฬฺหาย 
รชฺชุยา    ความวา       ดกูอนจิต     เราจะผูกจิตไวในอารมณกรรมฐาน 
ดวยกําลังภาวนา     เหมือนนายหัตถาจารยมัดชางใหญไวที่เสาตะลุง     ดวย 
เชือกอันมั่นคงฉะนั้น.                                 
         บทวา  ต  เม  สุคุตฺต  สติยา  สภุาวิต  ความวา  ดูกอนจิต  ทาน 
นั้นเปนผูอันสติของเราคุมครองดีแลว   และอบรมดีแลว. 
         บทวา  อนิสฺสิต  สพฺพภเวสุ  เหหสิิ  ความวา  ทานจักเปนผูอัน 
ความประพฤติที่นอนเน่ืองในสันดานมีตัณหาเปนตน        ในภพทั้งหมดมี 
กามภพเปนตนไมอาศัยแลว   ดวยกําลังอริยมรรคภาวนา. 
         บทวา  ปฺาย  เฉตฺวา  วิปถามุสาริน    ความวา    ทานจงตัด 
ทางดําเนินที่ผิด    คือท่ีเกิดแหงอายตนะ   คือจงตัดทางเปนที่ไหลออกแหง 
กิเลส  คือทางด้ินรนแหงกิเลส  อันเปนเหตุใหเดินทางผิดตามความเปนจริง 
แลวทําการปองกันดวยอํานาจตัดกระแสตัณหา   ดวยปญญาเครื่องพิจารณา 
อันเปนที่เขาไปอาศัยอินทรียสังวร. 
         บทวา  โยเคน   นิคฺคยฺห  ความวา   ขมใจแลวดวยการทําลายดวย 
ความสามารถคือดวยความเพียรกลาวคือวิปสสนาภาวนา.        บทวา   ปเถ 
นิเวสิยา  ความวา   สงใจคือใหต้ังอยูในวิปสสนาวิถี     อน่ึง   ในกาลใด 
วิปสสนาอันตนพยายามใหเกิดข้ึน   ยอมสืบตอดวยมรรค   เมื่อน้ันทานจัก 
เห็นความเส่ือมและความเจริญ     แหงความเกิดข้ึนแหงอายตนะ    โดยความ 
ไมหลงโดยประการท้ังปวง    ดวยการแสดงไขวา    สิ่งใดส่ิงหน่ึง    มีความ 
เกิดข้ึนเปนธรรมดา  สิ่งนัน้ทั้งหมดยอมมีความดับไปเปนธรรมดา  จักเปน  
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ทายาทคือเปนโอรสของผูมีวาทะอันเลิศในโลกพรอมดวยเทวโลก  คือพระ- 
สัมมาสัมพุทธเจา.                                                                     
         บทวา  จตุพฺพิปลฺลาสวส  อธฏิ ิต   ความวา    ไดนําเราใหต้ังม่ัน  
คือใหเปนไปตามอํานาจของความเขาใจผิด  ๔  ประการน้ี      คือในสิ่งท่ีไม 
เที่ยงวาเท่ียง   ในสิ่งท่ีไมงามวางาม  ในส่ิงท่ีเปนทุกขวาเปนสุข    ในสิ่งท่ีม ิ
ใชตนวาเปนตน  ดังน้ี. 
         บทวา   คามณฺฑลว  ปริเนสิ  จิตตฺ  ม   ความวา    ดกูอนจิตผูเจริญ 
ทานฉุดคราเราไปเหมือมเด็กชาวบาน  คือฉุดคราใหหมุนไปจากที่โนนและ 
ที่นี้. 
         บทวา  นนุ   สโยชนพนฺธนจฺฉิท  ความวา   ทานคบหาพระมหา- 
มุนี   คือพระสัมมาสัมพุทธเจา   ผูประกอบดวยกรณุา   ผูตัดเคร่ืองผูก  ๑๐  
อยาง    กลาวคือสังโยชนแน    ยอมสรรเสริญพระศาสดาดวยการประกอบ 
ดวยความสรรเสริญวา    ทานเวนผูมีอานุภาพมากเห็นปานน้ี    แตแสวงหา 
ทานผูมีตบะเห็นตามความชอบใจ. 
         บทวา  มิโค  ยถา  ความวา    เหมือนมฤคชาติพอใจมีอํานาจเอง 
ยอมยินดีดวยความใคร  ในที่ไมอากูล  อันวิจิตรตระการดวยดี  ดวยตนไม 
กอไมและเถาวัลยเปนตน. 
         บทวา   รมมฺ  คิรึ  ปาวุสอพฺภมาลินึ  ความวา   เราไดภูเขาอันนา 
รื่นรมยใจ  เพราะสงัดจากหมูชนและเปนที่รื่นรมยใจ  ชื่อวามีพวงมาลัยดุจ 
กลุมเมฆ   เพราะประกอบดวยดอกไมทั้งบนบกและในน้ํา  โคตรอบในฤดู 
ฝนอยางนี้      จักยินดีภูเขาน้ัน     ดูกอนจิต    ทานจักเส่ือมโดยสวนเดียว 
อธิบายวา  จักต้ังอยูดวยความวอดวายในสงสาร.  
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         ดวยบทวา  เย   ตุยฺห  ฉนฺเทน  วเสน  วตฺติโน  ทานกลาวหมาย 
เอาปุถุชนท้ังปวง   โดยความเปนผูเสมอกับจิต. 
         คําน้ันมีอธิบายดังตอไปนี้    ดูกอนจิตผูเจริญ  นระและนารีทั้งหลาย 
ต้ังอยูดวยความพอใจ     คือดวยอํานาจความชอบใจของทาน     ยอมเสวย 
จักประสบความสุขอันอาศัยเรือนใด    คนเหลาน้ัน  เปนคนโง   อันธพาล 
เปนไปในอํานาจแหงมาร   คือมีปกติเปนไปในอํานาจแหงกิเลสมารเปนตน 
เพลิดเพลินในภพเพราะเพลิดเพลินในกามภพเทานั้น        สาวกของทาน 
กระทําตามคําพร่ําสอน     สวนพวกเราเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
เราไมเปนไปในอํานาจของทาน. 
         เมื่อกอนพระเถระจําแนกโยนิโสมนสิการ  อันเปนไปดวยอํานาจการ 
ขมจิตโดยประการตาง ๆ  แสดงธรรมดวยอํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย 
ผูต้ังอยูในที่ใกล.        กใ็นท่ีนี้คําใดท่ีทานไมไดจําแนกไวโดยอรรถใน 
ระหวาง ๆ  คําน้ันมีอรรถงายทั้งน้ัน  เพราะมีนัยดังกลาวแลวในหนหลังแล. 
                     จบอรรถกถาตาลปุฏเถรคาถาท่ี  ๑ 
                     จบปรมัตถทีปนี 
                  อรรถกถาเถรคาถา  ปญญาสนิบาต  
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                        เถรคาถา  สัฏฐิกนิบาต 
                               ๑.  มหาโมคคัลลานเถรคาถา          
                            วาดวยคาถาของพระมหาโมคคัลลานเถระ 

    [๔๐๐]   พระโมคคัลลานเถระ  ไดภาษิตคาถา ๔  คาถาเบื้องตน 
        ความวา 
                  ภกิษุผูถือการอยูปาเปนวัตร     ถือการเท่ียวบิณฑบาต 
        เปนวัตร  ยินดีเฉพาะอาหารท่ีมีอยูในบาตรอันเน่ืองแตการ 
        แสวงหา   มีจิตใจมัน่คงดวยดีในภายใน   พึงทําลายเสนา 
        แหงพระยามัจจุราชเสียได      ภิกษุผูถือการอยูในปาเปน 
        วัตร   ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร    ยินดีเฉพาะอาหาร 
        ที่มอียูในบาตรอันเน่ืองแตการเสาะแสวงหา       ฟงกําจัด 
        เสนาแหงพระยามจัจุราชเสียได  เหมอืนชางกุญชรทําลาย 
        เรือนไมออฉะนั้น      ภิกษุผูถือการอยูโคนตนไมเปนวัตร 
        มีความพากเพียรเปนนิตย      ยนิดีเฉพาะอาหารในบาตร 
        อันเน่ืองแตการแสวงหา   มีจิตใจมั่นคงดวยดี   พึงทําลาย 
        เสนาแหงพระยามจัจุราชเสียได    ภิกษุทั้งหลายผูถือการ 
        อยูโคนไมเปนวัตร     มีความพากเพียรเปนนิตย     ยินดี 
        เฉพาะอาหารในบาตรอันเน่ืองแตการแสวงหา    พึงกําจัด 
        เสนาแหงพระยามจัจุราชเสียได เหมือนชางกุญชรทําลาย 
        เรือนไมออฉะนั้น. 
         อีก ๔ คาถาตอไป  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตไว  ดวย 
อํานาจสอนหญิงแพศยาซ่ึงมาเลาโลมทานวา  
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                 เราติเตียนกระทอม    คือสรีระรางอันสาํเร็จดวยโครง 
      กระดูกอนัฉาบทาดวยเน้ือ    รอยรัดดวยเสนเอ็น   เต็มไป 
      ดวยของไมสะอาด      มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด   ทีค่นท่ัว ๆ 
      ไปเขาใจวาเปนของผูอื่นและเปนของตน    ในรางกายของ 
      เธอเชนกบัถุงอันเต็มไปดวยคูถ      มีหนังหุมหอปกปดไว 
      เหมือนนางปศาจ   มฝีที่อก  มชีองเกาชองเปนท่ีไหลออก 
      เน่ืองนิตย   ภิกษุควรละเวนสรีระของเธออันมชีองเกาชอง 
      เต็มไปดวยกลิ่นเหมน็   ดังชายหนุมผูชอบสะอาด   หลีก 
      เลี่ยงมูตรคูถไปจนหางไกลฉะนั้น  หากวาคนพึงรูจักสรีระ 
      ของเธอเชนเดียวกับฉันรูจัก    กจ็ะพากันหลบหลีกเธอไป 
      เสียหางไกล    เหมือนบุคคลผูชอบสะอาด   เหน็หลุมคูถ 
      ในฤดูฝนแลว   หลีกเลีย่งไปเสียหางไกลฉะนั้น. 
         เมื่อหญิงแพศยาคนน้ันไดฟงดังน้ีแลว   ก็เกดิความสลดใจ   จึงตอบ 
พระเถระเปนคาถา   ความวา 
                ขาแตสมณะผูมคีวามเพียรมาก   ทานพูดอยางไรเปน 
      จริงอยางนั้น    แตคนบางจําพวกยังจมอยูในรางกายอันนี้  
      เหมือนกบัโคเฒาท่ีจมอยูในตมฉะน้ัน.  
         พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อจะชี้แจงใหนางรูวา   การประพฤติตาม 
ใจชอบเชนนี้ไมมีประโยชน     มีแตนาํโทษมาใหโดยถายเดียว    จึงกลาว 
เปนคาถา ๒ คาถา   ความวา 
                   ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น    หรือดวยนํ้ายอม 
        อยางอ่ืน  การกระทําของผูนั้นก็ลําบากเปลา ๆ  จิตของเรา  
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       นี้ก็เสมอกับอากาศ   เปนจิตต้ังมั่นดวยดีในภายใน  เพราะ- 
      ฉะนั้น    เธออยามาหวังความรักท่ีมีอยูในดวงจิตอันลามก 
      ของเธอจากฉันเลย       เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟ 
      ยอมถึงความพินาศฉะน้ัน        เธอจงดูรางกายอันกระดูก 
       ๓๐๐ ทอนยกขึ้นต้ังไว    มีแผลท่ัว  ๆ ไป   อันบุญกรรม 
       กระทําใหวิจิตร   กระสับกระสาย   พวกคนพาลพากันดําริ 
       โดยมาก  ไมมีความยัง่ยืนมั่นคงอยูเลยน้ีเถิด. 
         พระมหาโมคคัลลานะ  ปรารภการนิพพานของพระสารีบุตรเถระเปน 
เหตุ   จึงกลาวคาถาข้ึน  ๔   คาถา   ความวา 
                  เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ        ผูเพียบพรอมไปดวย 
        อุฏฐานะเปนอันมาก  มีศีลสังวรเปนตน   นิพพานไปแลว 
        ก็เกิดเหตุนาสะพึงกลัว     ขนพองสยองเกลา      สังขาร 
        ทั้งหลายไมเท่ียงหนอ    มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป 
        เปนธรรมดา  เกิดขึน้แลวก็ดับไป  ความท่ีสงัขารเหลาน้ัน 
        สงบระงับเปนสุข   ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ  โดย 
        ความเปนของแปรปรวน   และโดยไมใชตัวตน  ชนเหลา 
        นั้นชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอยีด   เหมือนนายขมังธนู 
        ยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น   อนึ่ง  ชนผูมีความ 
        เพียรเหลาใด    พิจารณาเห็นสังขารท้ังหลาย  โดยความ 
        เปนของแปรปรวนและโดยไมใชตัวตน   ชนผูมีความเพียร 
        เหลาน้ัน       ชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด     เหมือน 
        นายขมงัธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น.  
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         พระมหาโมคคัลลานะปรารภพระติสสเถระ    จึงกลาวเปนคาถาหนึ่ง 
คาถา   ความวา 
                    ภิกษุผูมีสติ    ควรรบีละเวนความพอใจรักใครในกา- 
        มารมณเสีย  เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากตน   และ 
        เหมือนบุคคลรีบดับไฟซ่ึงไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น  ภิกษุ 
        มีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย   เหมือนบุคคล 
        รบีถอนหอกออกจากกายตน  และเหมือนบุคคลท่ีรีบดับไฟ 
        ซึ่งไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น    เราเปนผูอันพระผูมีพระ- 
        ภาคเจาซ่ึงไดทรงอบรมพระองคมาแลว   ผูทรงไวซึ่งพระ- 
        สรรีะอนัมีในท่ีสุดทรงตักเตือนแลว      จึงทําปราสาทของ 
        นางวิสาขามิคารมารดา   ใหหว่ันไหว    ดวยปลายนิ้วเทา 
        บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน 
        อันเปนเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังปวง       ดวย 
        กําลังความเพียรอันนอยก็หาไม   แตพึงบรรลไุดดวยความ 
        เพียรชอบ ๔ ประการ ก็ภิกษหุนุมนี้  นับวาเปนบุรุษผูสูงสุด 
        ชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว    ทรงรางกายอันมีในท่ีสุด 
        สายฟาท้ังหลาย     ฟาดลงไปตามซองภูเขาเวภารบรรพต  
        และภูเขาบัณฑวบรรพต      สวนอาตมาเปนบุตรของพระ- 
        พุทธเจา  ผูไมมใีครเปรียบ ผูคงท่ี   ไดเขาไปสูชองภูเขา 
        เจริญฌานอยู   อาตมาเปนผูสงบระงับ   ยินดีแตในธรรม 
        อันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ   อยูแตในเสนาสนะอันสงัด 
        เปนมุน ี   เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ   เปนผู  
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          อันทาวมหาพรหมพรอมท้ังเทวดากราบไหว        ดูกอน    
         พราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปะผูสงบระงับ  ผูยินดีแต 
         ในธรรมอันสงบ   อยูในเสนาสนะอันสงัด   เปนมุนี   เปน 
        ทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุด      อนึ่ง   ในหมู 
        มนุษยทั้งปวง  ผูใดเปนกษัตริยหรือเปนพราหมณ  สิบวงศ 
        ตระกูลมาเปนลําดับ ๆ ต้ัง  ๑๐๐  ชาติ  ถึงพรอมดวย 
           ไตรเพท   ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต   เปนผูถึงฝงแหง 
        เวท  ๓  การกราบไหวผูนั้นแมบอย ๆ ยอมไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖ 
          อันจําแนกออก  ๑๖  ครั้ง  ของบญุท่ีไหวพระกัสสปะน้ีเพียง 
        ครั้งเดียวเลย  ภิกษุใดเวลาเชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลม 
          และปฏิโลม    ออกจากสมาบัตินั้นแลวเท่ียวไปบิณฑบาต  
        ดูกอนพราหมณ  ทานอยารุกรานภิกษุเชนนัน้เลย  อยาได 
          ทําลายตนเสียเลย  ทานจงยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันต 
        ผูคงท่ีเถิด  จงรีบประนมอัญชลไีหวเถิด    ศรีษะของทาน 
          อยาแตกไปเสียเลย       พระโปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม 
        เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุมหอไวแลว  เดินไปสูทางผิดซึ่ง 
         เปนทางคดไมควรเดิน   พระโปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร 
        ติดอยูในลาภและสักการะดังตัวหนอนที่ติดอยูในคูถ   จงึ 
         เปนผูไมมีแกสาร  อนึ่ง  เชิญทานมาดูทานพระสารีบุตร 
        ผูเพียบพรอมไปดวยคุณท่ีนาดูนาชม   ผูพนแลวจากกิเลส 
          ดวยสมาธิและปญญา  มีจิตต้ังมั่นในภายใน   เปนผูปราศ- 
        จากลูกศร  สิ้นสังโยชนบรรลุวิชชา  ๓  ละมัจจุราชเสียได  
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         เปนพระทักขิเณยยบุคคล   ผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของ 
        มนุษยทั้งหลาย         เทวดาเปนอันมากท่ีมีฤทธิ์เดชเรื่อง 
        ยศศักด์ินับจํานวนหมื่น พรอมดวยพรหมช้ันพรหมปุโรหติ 
        ไดพากันมาประนมอัญชลีนมัสการพระโมคคัลลานเถระ 
         โดยกลาววา   ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย    ขอนอบ 
         นอมแดทาน    ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม     ขอนอบนอม 
        แดทาน ขาแตทานผูนิรทุกข พระคุณเจามีอาสวะท้ังหลาย 
        สิ้นไป      เปนทักขิเณยยบุคคล     พระโมคคัลลานเถระ 
          เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว    เปนผูเกิดโดยอริย- 
        ชาติครอบงําความตายแลว   ไมติดอยูในสังขาร  เหมือน 
          ดอกบวัไมติดอยูดวยนํ้าฉะน้ัน  พระโมคคัลลานเถระรูแจง 
        โลกไดต้ังพันเพียงครูเดียวเสมอดวยทาวมหาพรหม  เปน 
         ผูชํานาญในคุณ  คืออิทธิฤทธิ์    ในจุติและอุปบัติของสัตว 
        ยอมเหน็เทวดาท้ังหลายในกาลอันสมควร     ภิกษุใดทรง 
         คุณธรรมชั้นสูงดวยปญญา ศีล และอุปสมะ  ภิกษุนั้นคือ 
        พระสารีบุตร   เปนผูสูงสุดอยางยิ่ง   แตเราเปนผูฉลาดใน 
          วิธีแสดงฤทธิ์ตาง  ๆ   เปนผูถึงความชํานาญในฤทธิ์     พึง 
        เนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวไดต้ังแสนโกฏิ       เราชื่อวา 
          โมคคัลลานะโดยโคตร  เปนผูชํานาญในสมาธิและวิชชา 
        ถึงท่ีสุดแหงบารม ี เปนปราชญในศาสนาของพระพุทธเจา 
          ผูอันตัณหาไมอาศัย  มีอินทรียมั่นคง  ไดตัดเครื่องจองจํา 
        คือกิเลสท้ังส้ินเสียเด็ดขาด    เหมือนกุญชรชาติตัดปลอก 
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         ที่ทําดวยเถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไปฉะน้ัน    เราคุนเคย 
        กบัพระศาสดา ฯ ล ฯ  ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นได 
          แลว   เราบรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรผูออกบวชเปนบรรพ- 
        ชิตตองการน้ันแลว   บรรลุถึงความส้ินสังโยชนทั้งปวงแลว 
         มารผูมกัประทุษราย     เบียดเบยีนพระสาวกนามวาวิธูระ 
        และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกสุันธะ   แลว 
         หมกไหมอยูในนรกใด   นรกนัน้เปนเชนไร  คือเปนนรก 
        ที่มขีอเหล็กต้ังรอย และเปนที่ทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะ 
         ตนทุกแหง   มารผูมักประทุษราย    เบียดเบยีนพระสาวก 
        นามวาวิธูระ    และพระสัมมาสมัพุทธเจาทรงพระนามวา 
          กกุสันธะ    หมกไหมอยูในนรกใด    นรกน้ันเปนเชนนี้ 
        ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา    รูกรรมและผลกรรม 
         โดยประจักษ    ดูกอนมารผูมีธรรมดํา    ทานเบียดเบียน 
        ภิกษุนัน้เขา  ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท    วิมานทัง้- 
        หลายลอยอยูทามกลางมหาสมทุร   ต้ังอยูตลอดกัป   มีส ี 
         เหมือนแกวไพฑูรย    เปนวิมานงดงาม   มีรศัมีพลุงออก 
        เหมือนเปลวไฟผุดผอง    มหีมูนางอัปสรผูมีผิวพรรณแตก 
        ตางกันเปนอันมากฟอนรํา     ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระ- 
         พุทธเจา    รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ   ดูกอนมาร 
        ผูมีธรรมดํา     ทานเบียดเบียนภิกษุรูปน้ันเขา    ก็จะตอง 
         ประสบทุกขเปนแนแท   ภิกษรุปูใดท่ีพระพุทธเจาทรงใช 
        ไปแลว    ภิกษุสงฆเปนอันมากก็เห็นอยู    ไดทําปราสาท  
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        ของนางวิสาขามิคารมารดา   ใหหว่ันไหวได   ดวยปลาย   
        นิ้วเทา   ภิกษใุดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา   รูกรรมและ 
        ผลแหงกรรมโดยประจักษ    ดูกอนมารผูมีธรรมดํา  ทาน 
        เบียดเบยีนภิกษุรูปน้ันเขา     ก็จะตองประสบทุกขเปนแน 
        แท           ภิกษุใดมีอทิธิพลอันกลาแข็ง    ทําเวชยันตปราสาท 
        ใหหว่ันไหวไดดวยปลายนิ้วเทา   และยังเทพเจาใหสลดใจ 
         ภิกษใุดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา    รูกรรมและผลกรรม 
        โดยประจักษ ดูกอนมารผูมีธรรมดํา  ทานเบยีดเบียนภิกษุ 
        นั้นเขา  ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท   ภิกษุใดไตถาม 
        ทาวสักกเทวราชท่ีเวชยันตปราสาทวา       มหาบพิตรทรง  
        ทราบวมิุตติอันเปนท่ีสิ้นตัณหาบางหรือ    ขอถวายพระพร 
        ทาวสักกเทวราชถูกถามปญหาแลว  ทรงพยากรณตามแนว 
        เทศนาท่ีพระศาสดาทรงแสดงแลวแกภิกษุนัน้     ภิกษใุด 
        เปนสาวกแหงพระพุทธเจา   รูกรรมโดยประจักษ   ดูกอน 
        มารผูมธีรรมดํา    ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา    ก็จะตอง 
        ประสบทุกขเปนแนแท ภิกษใุดสอบถามทาวมหาพรหมวา 
        ดูกอนอาวุโส      แมวันนี้ทานยังมีความเห็นผิดอยูเหมือน 
        เมื่อกอนวา   สุธรรมสภานี้มีอยูบนพรหมโลกเทาน้ัน   ที ่
        ดาวดึงสพิภพไมมีหรือ     หรือวาทานยังมีความเห็นผิดอยู 
        เหมือนกอน คือทานยังเห็นอยูวาบนพรหมโลกมีแสงสวาง 
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         พวยพุงออกไดเองหรือ  ครั้นทาวมหาพรหมถูกถามปญหา 
        แลว    พยากรณตามความเปนจริงแกภิกษุนัน้วา    ขาแต 
         พระคุณเจาผูนิรทุกข ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือนเมื่อกอน 
        คือไมไดเห็นวา     บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุงออกไปได 
        เอง  ทุกวันนี้ขาพเจาละท้ิงคําพูดท่ีวามานั้นเสียได   กลบั 
         มีความเห็นวาไมเท่ียง ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา 
        รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ   ดูกอนมารผูมีธรรมดํา 
         ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา       ก็จะตองประสบทุกขเปน 
        แนแท   ภิกษใุดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช    ชมพูทวีป 
         และปุพพวิเทหทวีป      ใหหมูมนุษยชาวอมรโคยานทวีป 
        และชาวอุตตรกุรุทวีปเห็นกันดวยวิโมกข      ภิกษใุดเปน 
         สาวกของพระพุทธเจา  รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ 
        ดูกอนมารผูมีธรรมดํา   ทานเบียดเบียนภิกษุนัน้เขา  ก็จะ 
            ตองประสบทุกขเปนแนแท   ไฟไมไดต้ังใจวาเราจะไหม 
        คนพาลเลย       แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงให 
          ไหมตนเองฉันใด  ดูกอนมาร  ทานประทุษรายพระตถาคต 
        นั้นแลว        ก็จักเผาตนเองเหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม 
         ฉันนั้น   แนะมารผูชาติชั่ว   ตัวทานเปนมารคอยแตประ- 
        ทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น   ก็ตองพบแตสิ่งซ่ึงมิใชบุญ 
         หรือทานเขาใจวา   บาปไมใหผลแกเรา   แนะมารผูมุงแต  
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           ความตาย  เพราะทานไดทําบาปมาโดยสวนเดียว  จะตอง 
        เขาถึงทุกขตลอดกาลนาน      ทานจงอยาคิดรายตอพระ- 
        พุทธเจา     และภิกษุทั้งหลายผูสาวกของพระพุทธเจาอีก 
        ตอไปเลย    พระมหาโมคคัลลานเถระไดคุกคามมารที่ปา 
        เภสกฬาวัน   ดังน้ีแลว    ลําดับน้ัน   มารน้ันเสียใจจึงได 
        หายไป ณ ที่นั้นนั่นเอง.  
         ไดทราบวา      ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมด 
ดวยประการฉะน้ีแล. 
 
                   ในสัฏฐิกนิบาตปรากฏวา     พระมหาโมคคัลลานเถระ 
        ผูมีฤทธิม์ากองคเดียวเทาน้ัน     ไดภาษิตคาถาเหลาน้ันไว 
        ๖๐ คาถา. 
                                 จบสัฏฐิกนิบาต 
 

                            อรรถกถา  สัฏฐินิบาต๑ 

                 อรรถกถามหาโมคคัลลานเถรคาถาที่  ๑ 
         ในสัฏฐิกนิบาต    คาถาของทานพระมหาโมคคัลถามเถระ   มีคํา 
เริ่มตนวา   อารฺ ิกา  ปณฺฑปาติกา  ดังนี้  เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร ? 
         เรื่องทานพระมหาโมคคัลลานเถระนั้น    ทานไดกลาวไวแลว    ใน 
เรื่องแหงพระธรรมเสนาบดีนั่นแล. 
         จริงอยู       ในวันที ่ ๗  แตวันที่บวชแลว       พระเถระเขาไปอาศัย 
กัลลวาลคาม  ในมคธรัฐ  กระทําสมณธรรม   เมื่อถนีมิทธะครอบงํา  ถูก 
 
๑.  บาลีเปน  สัฏฐิกนิบาต.  
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พระศาสดาทรงใหสลดดวยคํามีอาทิวาโมคคัลลานะ  โมคคัลลานะ พราหมณ 
ทานอยาประมาทความเปนผูนิ่งอันประเสริฐ  ดังนี้แลว   บรรเทาถีนมิทธะ 
ฟงธาตุกรรมฐานที่พระศาสดาตรัสนั่นแล     เจริญวิปสสนา    เขาถึงมรรค 
เบื้องบน ๓  ตามลําดับ     บรรลุสาวกบารมีญาณในขณะพระอรหัตผล.   ดวย 
เหตุนั้น  ทานจึงกลาวไวในอปทานวา๑ 

                     พระผูมีพระภาคเจาพระนามวา  อโนมทัสสี    เปนผู 
        ประเสรฐิสุดในโลก     เปนนระผูองอาจ     อนัเทวดาและ 
        ภิกษุสงฆแวดลอมประทับอยู  ณ ประเทศหิมวันต เวลาน้ัน 
        เราเปนนาคราชมีนามช่ือวาวรุณ     แปลงรูปอนันาใครได 
        ตาง ๆ    อาศัยอยูในทะเลใหญ     เราละหมูนาคซ่ึงเปน 
        บริวารทั้งส้ิน  มาต้ังวงดนตรีในกาลน้ัน  หมูนาคแวดลอม 
        พระสมัมาสัมพุทธเจาประโคมอยู    เมื่อดนตรีของมนษุย 
        และนาคประโคมอยู   ดนตรีของเทวดาก็ประโคม    พระ- 
        พุทธเจาทรงสดับเสียง  ๒  ฝายแลว   ทรงต่ืนบรรทม   เรา 
        นมินตพระสัมพุทธเจา  ทูลเชิญใหเสด็จเขาไปยังภพของ 
        เรา   เราปูลาดอาสนะแลวกราบทูลเวลาเสวยพระกระยา- 
        หาร พระผูมีพระภาคเจาผูนายกของโลก  อนัพระขีณาสพ 
        พันหนึง่แวดลอมแลว         ทรงยงัทิศทุกทิศใหสวางไสว 
        เสด็จมายังภพของเราเวลาน้ัน         เรายังพระมหาวีรเจา 
        ผูประเสริฐกวาเทวดา      เปนนระผูองอาจ     ซึ่งเสด็จเขา 
        มา (พรอม) กบัภิกษสุงฆ        ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา 
 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/ขอ  ๔.  
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        พระมหาวีรเจา   ผูเปนสยัมภูอัครบุคคลทรงอนุโมทนาแลว 
        ประทับน่ังในทามกลางภิกษุสงฆ  ไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีวา 
                          ผูใดไดบชูาสงฆและไดบูชาพระพุทธเจาผูนายกของ 
        โลก    ดวยจิตอันเลื่อมใส    ผูนั้นจักไปสูเทวโลก     จัก 
        เสวยเทวรัชสมบัติสิน้  ๓๓ ครั้ง จักเสวยราชสมบัติแผนดิน 
         ครอบครองพสุธา ๑๐๘ ครั้ง  และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ 
        ๕๕ ครั้ง โภคสมบัติอันนับไมถวนจักบังเกิดแกผูนั้นขณะนั้น. 
                          ในกัปนับไมถวนแตกัปนี้  พระศาสดาพระนามวา  โค- 
         ตมะ โดยพระโคตร ซึ่งสมภพในวงศพระเจาโอกกากราช 
        จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลก  ผูนั้นเคลื่อนจากนรกแลว  จกัถึง 
        ความเปนมนุษย จกัเปนบุตรพราหมณมีนามช่ือวา  โกลิตะ 
        ภายหลงัอันกุศลมูลตักเตือนแลว   เขาจักออกบวช  จักได 
        เปนพระสาวกองคที่สอง ของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
        วา  โคดม   จักปรารภความเพียรมอบกายถวายชีวิต   ถึง 
         ที่สุดแหงฤทธิ์    กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    เปนผูไมม ี
        อาสวะจักปรินิพพาน. 
                          เพราะอาศัยมิตรผูลามก     ตกอยูในอํานาจกามราคะ 
          มีใจอันโทษประทุษรายแลว        ฆามารดาและแมบิดาได 
        เราไดเขาถึงภูมิใด  ๆ    จะเปนนิรยภูมิ     หรอืมนุสสภูม ิ
         ก็ตาม   อันพรั่งพรอมดวยกรรมอันลามก  เราก็ตองศีรษะ 
        แตกตายในภูมินั้น ๆ       นี้เปนกรรมครั้งสุดทายของเรา 
         ภพท่ีสุดยอมเปนไป    แมในภพนี้กรรมเชนนี้จักมีแกเรา 
        ในเวลาใกลจะตาย  
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               เราหมั่นประกอบในวิเวก  ยนิดีในสมาธภิาวนา กําหนด 
        รูอาสวะท้ังหลาย  เปนผูไมมีอาสวะอยู แมแผนดินอันลึกซึ้ง 
        หนาอันอะไรขจัดไดยาก  เราผูถึงท่ีสุดแหงฤทธิ์พึงใหไหว 
        ไดดวยน้ิวแมมือซาย  เราไมเห็นอัสมิมานะ มานะของเรา 
        ไมมี   (เราไมมีมานะ)    เรากระทาํความยําเกรงอยางหนัก 
        แมที่สุดในสามเณร  ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้   เรา 
        สั่งสมกรรมใดไว    เราบรรลุถึงภูมิแหงกรรมนั้น    เปนผู 
        บรรลุถึงธรรมเครื่องส้ินอาสวะแลว      คุณวิเศษเหลาน้ีคือ 
        ปฏิสมัภิทา  ๔  วิโมกข  ๘ และอภิญญา  ๖  เราทําใหแจงแลว 
        พระพทุธศาสนาเราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล.  
         ครั้นในกาลตอมา   พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางหมูแหงพระ- 
อริยะ    ในเชตวันมหาวิหาร    เมื่อจะทรงต้ังสาวกท้ังหลายของพระองคใน 
เอคทัคคะดวยคุณน้ัน ๆ     จึงทรงต้ังทานไวในเอตทัคคะดวยความเปนผูมี 
ฤทธิ์วา  ภิกษุทั้งหลาย   บรรดาภิกษุสาวกของเราผูมีฤทธ์ิ      โมคคัลลานะ 
เปนเลิศ    เพราะเหตุนั้น   พระมหาเถระผูถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณ   ที ่
พระศาสดาทรงต้ังไวในเอตทัคคะอยางนี้     อาศัยนิมิตน้ัน ๆ   จึงไดกลาว 
คาถาในท่ีนั้น ๆ  ซึ่งพระธรรมสังคาหกาจารยทั้งหลาย  ไดยกข้ึนสูสังคายนา 
รวมกันในสงัคีติกาล  โดยลําดับนี้วา                                
               ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร     ถือการเที่ยวบิณฑบาต 
        เปนวัตร       ยินดีเฉพาะอาหารท่ีมีอยูในบาตรอันเน่ืองแต 
        การแสวงหา   มีจิตใจมั่นคงดวยดีในภายใน    พึงทําลาย 
        เสนาแหงพระยามจัจุราชเสียได    ภิกษุผูถือการอยูในปา  
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        เปนวัตร    ถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร     ยินดีเฉพาะ 
        อาหารที่มีอยูในบาตรอันเน่ืองแตการเสาะแสวงหา      พึง 
          กําจัดเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได    เหมอืนกุญชรทํา 
        ลายเรือนไมออฉะนัน้.     ภิกษุผูถือการอยูโคนตนไมเปน 
        วัตร  มคีวามพากเพียรเปนนิตย     ยินดีเฉพาะอาหารใน 
        บาตรอนัเน่ืองแตการแสวงหา   มีจิตใจมั่นคงดวยดี    พึง 
         ทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได     ภิกษุทั้งหลาย 
        ผูถือการอยูโคนไมเปนวัตร     มคีวามพากเพียรเปนนิตย 
         ยินดีเฉพาะอาหารในบาตรอันเน่ืองแตการแสวงหา     พึง 
        กําจัดเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได    เหมอืนชางกุญชร 
        ทําลายเรือนไมออฉะน้ัน.  
                เราติเตียนกระทอม    คือสรีระรางอันสาํเร็จดวยโครง 
        กระดูกอันฉาบทาดวยเน้ือ    รอยรัดดวยเสนเอ็น   เต็มไป 
        ดวยของไมสะอาด  มีกลิ่นเหม็นนาเกลียด  ที่คนท่ัว ๆ ไป 
          เขาใจวา       เปนของผูอื่นและเปนของตนในรางกายของ 
        เธอเชนกับถุงอันเต็มไปดวยคูถ      มีหนังหอหุมปกปดไว 
        เหมือนนางปศาจ   มีฝที่อก  มีชองเกาชองเปนที่ไหลออก 
        เนืองนิตย   ภิกษุควรละเวนสรีระของเธออันมีชองเกาชอง 
        เต็มไปดวยกลิ่นเหม็น   ดังชายหนุมผูชอบสะอาด   หลกี 
        เลี่ยงมตูรคูถไปจนหางไกลฉะนั้น,     หากวา  คนพึงรูจัก 
        สรรีะของเธอเชนเดียวกับฉันรูจกั     ก็จะพากันหลบหลีก 
        เธอไปเสียหางไกล    เหมือนบุคคลผูชอบสะอาดเห็นหลุม  
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         คูถในฤดูฝนแลว     หลีกเลี่ยงไปเสียหางไกลฉะนั้น.   
                  ขาแตสมณะผูมีความเพียรมาก      ทานพูดอยางไรก็ 
          เปนจริงอยางน้ัน     แตคนบางจําพวกยังจมอยูในรางกาย 
        อันนี้เหมือนกับโคเฒาท่ีจมอยูในตมฉะน้ัน. 
                          ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น    หรือดวยนํ้ายอม 
           อยางอ่ืน   การกระทําของผูนั้นก็ลําบากเปลา ๆ จิตของเรา 
        นี้ก็เสมอกับอากาศ  เปนจิตต้ังมั่นดวยดีในภายใน  เพราะ- 
          ฉะนั้น  เธออยามาหวังความรักท่ีมีอยูในดวงจิต   อันลามก 
        ของเธอจากฉันเลย  เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟยอม 
          ถึงความพินาศฉะน้ัน   เธอจงดูรางกายอันกระดูก  ๓๐๐ ทอน 
         ยกขั้นต้ังไว  มีแผลทั่ว ๆ ไป  อันบุญกรรมกระทําใหวิจิตร 
        กระสบักระสาย    พวกคนพาลพากันดําริโดยมาก   ไมม ี
        ความยัง่ยืนมั่นคงอยูเลยน้ีเถิด. 
                        เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ     ผูเพียบพรอมไปดวยอุฏ- 
          ฐานะเปนอันมาก  มีศีลสังวรเปนตน  นิพพานไปแลว   ก ็
          เกิดเหตุนาสะพึงกลัวขนพองสยองเกลา   สงัขารท้ังหลาย 
        ไมเท่ียงหนอ       มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเปน 
           ธรรมดา    เกิดขึ้นแลวก็ดับไป     ความท่ีสังขารเหลาน้ัน 
        สงบระงับเปนสุข      ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ 
          โดยความเปนของแปรปรวน   และโดยไมใชตัวตน    ชน 
        เหลาน้ันชื่อวา  แทงตลอดธรรมอันละเอียด   เหมือนนาย  
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        ขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น    อนึ่ง  ชนผู  
        มีความเพียรเหลาใด     พิจารณาเห็นสังขารท้ังหลายโดย 
        ความเปนของแปรปรวนและโดยไมใชตัวตน ชนผูมีความ 
        เพียรเหลาน้ัน   ชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอยีด  เหมอืน 
        นายขมงัธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศรฉะนั้น. 
                ภกิษุผูมีสติ ควรรีบละเวนความพอใจรกัใครในกามา- 
        รมณเสีย    เหมือนบคุคลรีบถอนหอกออกจากตน     และ 
        เหมือนบุคคลรีบดับไฟซ่ึงไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น  ภิกษุ 
        ผูมีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย  เหมือนบุคคล 
        รบีถอนหอกออกจากกายตน     และเหมือนบุคคลท่ีรีบดับ 
        ไฟซ่ึงไหมอยูบนศีรษะตนฉะนั้น      เราเปนผูอันพระผูม-ี 
         พระภาคเจา    ซึ่งไดทรงอบรมพระองคมาแลว  ผูทรงไวซึง่ 
        พระสรรีะอันมีในท่ีสุดทรงตักเตือนแลว      จงึทําปราสาท 
          ของนางวิสาขามิคารมารดาใหหวั่นไหว  ดวยปลายน้ิวเทา 
        บุคคลปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน 
         อันเปนเหตุปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังปวง      ดวย 
        กําลังความเพียรอันนอยก็หาไม  แตพึงบรรลุไดดวยความ 
        เพียรชอบ ๔ ประการ     ก็ภิกษหุนุมนี้     นบัวาเปนบุรุษ 
        ผูสูงสุด      ชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว     ทรงรางกาย 
         อันมใีนที่สุด      สายฟาท้ังหลายฟาดลงไปตามชองภูเขา 
        เวภารบรรพต   และภูเขาบัณฑวบรรพต   สวนอาตมาเปน  
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            บุตรของพระพุทธเจา  ผูไมมใีครเปรียบ  ผูคงท่ี   ไดเขา 
        ไปสูชองภูเขาเจริญฌานอยู         อาตมาเปนผูสงบระงับ 
        ยินดีแตในธรรมอันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ       อยูแต 
        ในเสนาสนะอันสงัด   เปนมุน ี เปนทายาทของพระพุทธ- 
         เจาผูประเสริฐ      เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมทั้งเทวดา 
        กราบไหว  ดูกอนพราหมณ  ทานจงไหวพระกัสสปะผูสงบ 
         ระงับ    ผูยินดีแตธรรมอันสงบ    อยูในเสนาสนะอันสงัด 
        เปนมุน ี    เปนทายาทแหงพระพุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุด 
         อนึ่ง  ในหมูมนษุยทั้งปวง     ผูใดเปนกษัตริย   หรือเปน 
        พราหมณสืบวงศตระกูลมาเปนลําดับ  ๆ      ต้ัง  ๑๐๐  ชาติ 
          ถึงพรอมดวยไตรเพท.         ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต 
          เปนผูถึงฝงแหงเวท  ๓        การกราบไหวผูนั้นแมบอย ๆ 
        ยอมไมถึงเส้ียวท่ี  ๑๖     ซึ่งจําแนกออก  ๑๖  ครั้ง ของบุญท่ี 
        ไหวพระกัสสปะน้ีเพียงครั้งเดียวเลย   ภิกษุใดเวลาเชาเขา 
         วิโมกข  ๘  โดยอนุโลมและปฏิโลม   ออกจากสมาบัตินั้น 
        แลวเท่ียวไปบิณฑบาต    ดูกอนพราหมณ     ทานอยารุก 
         รานภิกษุเชนนั้นเลย   อยาไดทําลายตนเสียเลย   ทานจง 
        ยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันตผูคงท่ีเถิด    จงรีบประนม 
         อัญชลีไหวเถิด  ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย  พระ- 
        โปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม  เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุมหอ 
         ไวแลว  เดินไปสูทางผิดซ่ึงเปนทางคดไมควรเดิน   พระ-  
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         โปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร    ติดอยูในลาภและสักการะ   
        ดังตัวหนอนท่ีติดอยูในคูถ    จึงเปนผูไมมีแกนสาร   อนึ่ง 
         เชิญทานมาดูทานพระสาบุตรผูเพียบพรอมไปดวยคุณท่ี 
        นาดูนาชม        ผูพนแลวจากกิเลสดวยสมาธิและปญญา 
        มีจิตต้ังมั่นในภายใน        เปนผูปราศจากลูกศร       สิ้น 
          สังโยชน  บรรลุวชิชา  ๓   ละมัจจุราชเสียได  เปนพระ- 
        ทักขิเณยยบุคคลผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษยทั้ง 
        หลาย      เทวดาเปนอันมากท่ีมีฤทธิ์เดชเรืองยศศักด์ินับ 
        จํานวนหม่ืน    พรอมดวยพรหมชั้นพรหมปุโรหิต  ได 
         พากันมาประนมอญัชลีนมัสการพระโมคคัลลานเถระ 
        โดยกลาววา    ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย    ขอนอบ 
         นอมแดทาน     ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม    ขอนอบนอม 
        แดทาน      ขาแตทานผูนิรทุกข   พระคุณเจามีอาสวะท้ัง 
          หลายสิ้นไป     เปนทักขิเถยยบุคคล    พระโมคคัลลาน- 
           เถระ     เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว    เปนผูเกิด 
        โดยอรยิชาติ    ครอบงําความตายไดแลว      ไมติดอยูใน 
        สังขาร      เหมือนดอกบัวไมติดอยูในนํ้าฉะนั้น    พระ- 
          โมคคัลลานเถระรูแจงโลกไดต้ังพันเพียงครูเดียว     เสมอ 
        ดวยทาวมหาพรหม       เปนผูชํานาญในคุณคืออิทธิฤทธิ์ 
        ในจุติและอุปบัติของสัตว  ยอมเห็นเทวดาท้ังหลายในกาล 
        อันสมควร    ภิกษุใดทรงคุณธรรมชั้นสูงดวยปญญา  ศีล  
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        และอุปสมะ     ภิกษนุั้นคือพระสารีบุตรเปนผูสูงสุดอยาง   
        ยิ่ง    แตเราเปนผูฉลาดในวิธีแสดงฤทธ์ิตาง ๆ   เปนผูถึง 
        ความชาํนาญในฤทธ์ิ    พึงเนรมติอัตภาพชั่วขณะเดียวได 
        ต้ังแสนโกฏิ   เราชื่อวาโมคคัลลานะโดยโคตร     เปนผู  
        ชํานาญในสมาธิและวิชชา     ถึงท่ีสุดแหงบารมี      เปน 
        ปราชญในศาสนาของพระพุทธเจาผูอันตัณหาไมอาศัย  ม ี
        อินทรียมั่นคง        ไดตัดเครื่องจองจําคือกิเลสท้ังส้ินเสีย 
        อยางเด็ดขาด      เหมือนกับกุญชรชาติตัดปลอกท่ีทําดวย 
         เถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไปฉะน้ัน    เราคุนเคยกับพระ- 
        ศาสดา  ฯ ล ฯ ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว  เรา 
         บรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวชเปนบรรพชิตตองการ 
        นั้นแลว      บรรลุถึงความสิ้นสังโยชนทั้งปวงแลว    มารผู 
         มักประทุษราย    เบียดเบียนพระสาวกนามวาวิธูระ   และ 
        พระสมัมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุสันธะ       แลวหมก 
          ไหมอยูในนรกใด  นรกนั้นเปนเชนไร   คือเปนนรกท่ีมีขอ 
        เหล็กต้ังรอยและเปนที่ทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะตนทุก 
          แหง   มารผูมักประทุษราย   เบยีดเบียนพระสาวกนามวา 
        วิธูระ  และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพระนามวากกุสันธะ 
         หมกไหมอยูในนรกใด   นรกนัน้เปนเชนนี้    ภิกษุใดเปน 
        สาวกแหงพระพุทธเจา  รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ 
         ดูกอนมารผูมีธรรมดํา     ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขาก็จะ  
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         ตองประสบทุกขเปนแนแท     วมิานทั้งหลายลอยอยูทาม 
        กลางมหาสมุทร  ต้ังอยูตลอดกัป   มีสีเหมือนแกวไพฑูรย 
         เปนวิมานงดงามมีรัศมีพุงออกเหมือนเปลวไฟผุดผอง     ม ี
        หมูนางอัปสรผูมีผิวพรรณแตกตางกันเปนอันมากฟอนรํา 
          ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา    รูกรรมและผลกรรม 
         โดยประจักษ    ดูกอนมารผูมีธรรมดํา    ทานเบียดเบียน 
        ภิกษุรูปนั้นเขา  ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท  ภิกษุรูป 
        ใดท่ีพระพุทธเจาทรงใชไปแลว      ภิกษุสงฆเปนอันมาก 
         ก็เห็นอยู     ไดทําปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาให 
        หว่ันไหวไดดวยปลายนิ้วเทา  ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระ- 
         พุทธเจา   รูกรรมและผลแหงกรรมโดยประจักษ   ดูกอน 
        มารผูมธีรรมดํา    ทานเบียดเบียนภิกษุรูปน้ันเขา    ก็จะ 
           ตองประสบทุกขเปนแนแท  ภกิษุใดมีอิทธพิลอันกลาแข็ง 
        ทําเวชยันตปราสาทใหหวั่นไหวไดดวยปลายน้ิวเทา  และ 
         ยังเทพเจาท้ังหลายใหสลดใจ       ภิกษใุดเปนสาวกแหง 
        พระพทุธเจา    รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ   ดูกอน 
         มารผูมธีรรมดํา      ทานเบียดเบียนภิกษุรูปน้ันเขา      ก ็ 
         จะตองประสบทุกขเปนแนแท   ภิกษุใดไตถามทาวสักก- 
        เทวราชที่เวชยันตปราสาทวา   มหาบพิตรทรงทราบวิมุตติ 
        อันเปนท่ีสิ้นตัณหาบางหรือ   ขอถวายพระพร   ทาวสักก- 
         เทวราชถูกถามปญหาแลว   ทรงพยากรณตามแนวเทศนา   
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           ที่พระศาสดาทรงแสดงแลวแกภิกษุนั้น         ภิกษุใดเปน 
        สาวกแหงพระพุทธเจา  รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ 
         ดูกอนมารผูมีธรรมดํา   ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา   ก็จะ 
        ตองประสบทุกขเปนแนแท      ภิกษุใดสอบถามทาวมหา- 
         พรหมวา    ดูกอนอาวุโส    แมวนันี้ทานยังมีความเห็นผิด 
        อยูเหมอืนเมื่อกอนวา     สุธรรมสภานี้มีอยูบนพรหมโลก 
        เทาน้ัน       ที่ดาวดึงสพิภพไมมีหรือ  หรือวาทานยังมี 
        ความเห็นผิดอยูเหมือนกอน        คือทานยังเห็นอยูวาบน 
        พรหมโลกมีแสงสวางพวยพุงออกไดเองหรือ     ครั้น 
        ทาวมหาพรหมถูกถามปญหาแลว        ไดพยากรณตาม 
         ความเปนจริงแกภิกษุนั้นวา      ขาแตพระคุณเจาผูนิรทุกข 
        ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือนเมื่อกอน        คือไมไดเห็นวา 
        บนพรหมโลกมรีัศมีพวยพุงออกไปไดเอง          ทุกวันนี ้
        ขาพเจาละท้ิงคําพูดท่ีวามานั้นเสียได    กลับมคีวามเห็น 
         วาไมเท่ียง    ภิกษใุดเปนสาวกของพระพุทธเจา  รูกรรม 
        และผลกรรมโดยประจักษ   ดูกอนมารผูมีธรรมดํา   ทาน 
        เบียดเบยีนภิกษุนั้นเขา    ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท 
        ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช   ชมพูทวีปและปุพพ- 
         วิเทหทวีป        ใหหมูมนุษยชาวอมรโคยานทวีปและชาว 
        อุตตรกรุุทวีปเห็นกันดวยวิโมกข     ภิกษุใดเปนสาวกของ 
        พระพทุธเจา   รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ   ดูกอน  
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          มารผูมีธรรมดํา     ทานเบียดเบียนภิกษุรูปน้ันเขา    ก็จะ 
        ตองประสบทุกขเปนแนแท     ไฟไมไดต้ังใจวาเราจะไหม 
        คนพาลเลย      แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงให 
        ไหมตนเองฉันใด      ดูกอนมาร     ทานประทุษรายพระ- 
        ตถาคตน้ันแลว    กจ็ักเผาตนเอง    เหมือนกับคนพาลถูก 
        ไฟไหมฉันนั้น      แนะมารผูชาติชั่ว     ตัวทานเปนมาร 
        คอยแตประทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น      ก็ตองพบ 
        แตสิ่งซ่ึงไมใชบุญ      หรือทานเขาใจวา   บาปไมใหผลแก 
        เรา     แนะมารผูมุงแตความตาย      เพราะทานไดทําบาป 
        มาโดยสวนเดียว         จะตองเขาถึงทุกขตลอดกาลนาน 
        ทานจงอยาคิดรายตอพระพุทธเจา         และภิกษุทั้งหลาย          
        ผูสาวกของพระพุทธเจาอีกตอไปเลย     พระมหาโมคคัล- 
        ลานเถระไดคุกคามมารท่ีปาเถสกฬาวันดังน้ีแลว    ลําดับ 
        นั้น   มารน้ันเสียใจจึงไดหายไป  ณ  ที่นั้นเอง. 
         ไดยินวา  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดภาษิตคาถาดังพรรณนา 
มาฉะนี้แล. 
         โดยลําดับนี้     ทานพระธรรมสังคาหกาจารย    ไดยกข้ึนรวบรวมไว 
เปนหมวดเดียวกันฉะน้ีแล. 
         บรรดาคาถาเหลาน้ัน    ๔  คาถามีอาทิวา  อารฺ ิกา   ดังน้ี    ทาน 
กลาวดวยอํานาจการใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลาย.         บทวา    อารฺ ิกา 
ความวา  ชื่อวา   ภิกษุผูอยูปาเปนวัตร     เพราะการหามเสนาสนะใกลบาน  
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แลวสมาทานอารัญญิกธุดงค,  ชื่อวา  ผูเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร  เพราะหาม 
สังฆภัตแลวสมาทานบิณฑปาติกธุดงค   คือยังอัตภาพใหเปนไปดวยบิณฑ- 
บาตท่ีตนไดในลําดับเรือน.  บทวา อฺุฉาปตฺตาคเต   รตา  ความวา ยินดี 
เฉพาะบิณฑบาตท่ีมาถึงในบาตร   คือที่นับเนื่องในบาตร    ดวยการเท่ียว 
แสวงหา  ไดแกยินดี  คือสันโดษดวยบิณฑบาตน้ันนั่นเอง.  บทวา ทาเรมุ 
มจฺจุโน  เสน  ความวา เราจะถอนพาหนะคือกิเลสอันเปนเสนาของมัจจุราช 
จากการนําตนเขาเปนสหายในกิเลสอันยังความฉิบหายใหเกิด.  บทวา อช-ฺ  
ฌตฺต  สุสมาหิตา   ความวา   เปนผูต้ังใจมั่นดีในอารมณอันเปนภายใน, 
ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาวถึงอุบายเครื่องทําลายของมัจจุราชน้ัน. 
         บทวา   ธุนาม   ความวา   เราจะกําจัดคือ   ทําลาย. 
         บทวา  สาตติกา ความวา  ผูมีอันกระทําเปนไปติดตอ  คือมีความ 
เพียรเปนไปติดตอดวยภาวนา. 
         ทานกลาว  ๔  คาถา    มีอาทิวา    อฏ ิกงฺกลกุฏิเก   ดังน้ี   ดวย 
อํานาจโอวาทหญิงแพศยาผูเขาใกลเพ่ือประเลาประโลมตน.      บรรดาบท 
เหลาน้ัน   บทวา   อฏ ิกงฺกลกุฏิเก   ความวา   ซึ่งกระทอมอันสําเร็จดวย 
โครงกระดูก.  บทวา  นฺหารุปสิพฺพิเต   ความวา   รอยรัดไวโดยรอบดวย 
เสนเอ็น  ๙๐๐ เสน      ทานแสดงไววา    คนทั้งหลาย    ยกทอนไมผูกดวย 
เถาวัลยเปนตน    กระทําใหเปนกุฏิไวในปา     ก็ทานผูกดวยโครงกระดูก 
อันนาเกลียดอยางยิ่ง      และผูกกระทําไวดวยเสนเอ็นอันนาเกลียดอยางยิ่ง 
ทีเดียว   และมันเปนของนาเกลียด   ปฏิกูลอยางย่ิง. 
         บทวา  ธิรตฺถุ  ปูเร  ทุคฺคนฺเธ    ความวา   เต็มคือเปยมไปดวยส่ิง  
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อันนาเกลียดมีประการตางๆ      มีผมและขนเปนตน     นาติเตียนทานผูมี 
กลิ่นเหม็นกวาน้ัน    คืออาการท่ีนาติเตียนจงมีแกทาน.   บทวา   ปรคตฺเต 
มมายเส ความวา ก็สรีระนี้   เปนที่ต้ังข้ึนของหัวฝในเบื้องบน   เปนความ 
ลําบากแกทานผูมีกลิ่นเหม็นอยางนี้       เปนของไมสะอาด      มีกลิ่นเหม็น 
นาเกลียด   ถอืเอาไดแตสิ่งปฏิกูล.    ทานกระทําความสําคัญวา    กเฬวระ 
เชนนั้นนั่นแหละ    และกเฬวระที่เปนรางกายของสุนัขบาน   สุนัขจ้ิงจอก 
และหมูหนอนเปนในที่อ่ืนวาเปนของเรา. 
         บทวา  คูถภสฺเต   ความวา   เปนเสมือนถุงหนังอันเต็มไปดวยคูถ. 
บทวา   ตโจนทฺเธ   ความวา   หุมหอดวยหนัง   คือส่ิงท่ีเปนโทษปกปด 
ไวเพียงผิวหนัง.   บทวา   อุรคณฺฑิปสาจินี   ความวา   มีฝที่ต้ังข้ึนที่อก 
เปนเสมือนปศาจเพราะเปนสิ่งที่นากลัว   และนํามาซึ่งความพินาศ.  บทวา 
ยานิ   สนฺทนฺติ   สพฺพทา    ความวา    มีชอง  ๙  ชอง    มีแผล  ๙ แหง 
ไหลออก    คือซาน  ไดแกหลั่งของท่ีไมสะอาดออกตลอดกาลทุกเม่ือ   คือ 
ตลอดคืนและวัน. 
         บทวา  ปริพนฺธ  ความวา  เปนการผูกพันดวยสัมมาปฏิบัติ.    บท 
วา    ภกิฺข ุ   ความวา    ผูเห็นภัยในสงสาร     เปนผูมีกิเลสอันทําลายแลว 
เวนกิเลสนั้นใหหางไกล  ไมกระทําความสําคัญวาเปนของเรา.  ศัพทวา  จ 
ในบทวา  มฬฺีห  จ  ยถา  สุจิกาโม  นี้    เปนเพียงนิบาต,   อธิบายวา 
ผูชื่อวา    เปนภิกษุ    ยอมเปนเหมือนคนมีชาติสะอาด    ปรารถนาแตสิ่ง 
สะอาดเทาน้ัน     อาบนํ้าสระผม    เห็นของสกปรก    เวนเสียใหหางไกล 
ฉะน้ัน. 
         บทวา    เอวฺเจ   ต  ชโน   ชฺา  ยถา   ชานามิ    ต    อห  
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ความวา    มหาชนพึงรูกองแหงของอันไมสะอาดท่ีรูกันวา  รางกายอยางนี้  
พึงเวนมันเสียใหหางไกล    คือใหไกลทีเดียว    เหมือนเรารูตามความเปน 
จริงฉะน้ัน.    บทวา    คูถฏานว   ปาวุเส   อธิบายวา  เหมือนบุคคล 
ผูชอบสะอาด   เห็นหลุมคูถอันเปนของไมสะอาด   ซึ่งเปอนในฤดูฝนเปน 
นิรันตรกาล     พึงเวนเสียใหหางไกล.    ก็เพราะเหตุที่ภิกษุไมรูตามความ 
เปนจริง     ฉะน้ัน     เธอจึงจมอยูในกองคูถคือรางกายน้ัน     ยกศีรษะข้ึน 
ไมได. 
         เมื่อพระเถระประกาศโทษในรางกายอยางนี้แลว          หญิงแพศยา 
นั้นละอาย      กมหนาลง      ต้ังความเคารพในพระเถระ      กลาวคาถาวา 
เรื่องนั้นยอมเปนอยางนั้น      มหาวีระ      ไดยืนนมัสการพระเถระอยูแลว.  
บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   เอตฺถ   เจเก   ความวา  สัตวบางพวก  ยอม 
จมอยูคือถึงความวาเหวใจ     เพราะมีความของอยูเปนกําลังในกายน้ี   แมม ี
สภาวะเปนของปฏิกูลปรากฏอยูอยางนี้.    อธิบายวา    เหมือนโคแกจมอยู 
ในเปอกตมฉะน้ัน     คือเหมือนโคพลิพัทตัวมีกําลังทุรพล    ตกอยูในทอง 
เปอกตมใหญ   ยอมถึงความวอดวายน่ันแล. 
         พระเถระเม่ือแสดงกะนางอีกวา    ดูกอนทานผูเชนเรา    ขอปฏิบัติ 
เห็นปานน้ีไรประโยชน  นํามาซึ่งความคับแคนทีเดียว   จึงกลาว ๒ คาถา 
โดยนัยมีอาทิวา   อากาสมฺหิ    ดังน้ี.  หมวดสองแหงคาถานั้นมีอธิบายดังน้ี  
บุคคลใดพึงสําคัญเพ่ือจะยอมอากาศดวยขมิ้น   หรอืดวยเครื่องยอมอยางอ่ืน 
กรรมน้ันของบุคคลน้ัน      เปนบอเกิดแหงความคับแคน    คือพึงนํามาซึ่ง 
ความคับแคนแหงจิตเทานั้น        ฉันเดียวกันกับการประกอบการงานในส่ิง 
มิใชวิสัยฉะนั้น.                                            
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         บทวา ตทากาสสม  จิตฺต  ความวา จิตของเรานี้นั้น เสมอกับอากาศ 
คือต้ังม่ันดวยดีในภายใน  โดยภาวะไมของอยูในอารมณไหน ๆ   เพราะ- 
ฉะน้ัน   เธออยามาหวังความรักที่มีอยูในดวงจิตอันลามก  อธบิายวา  เธอ 
อยามาหวังความรักในคนเชนเรา     ผูชื่อวามีจิตเลว     เพราะจมอยูในกาม 
ทั้งหลาย.   บทวา  อคฺคิขนฺธว   ปกฺขมิา   แปลวา    เหมือนแมลงมีปกคือ 
ต๊ักแตน    เมื่อบินสูกองไฟ    ยอมถึงความพินาศทางเดียว    ทานแสดงวา 
คําอุปไมยอันยังอุปมาใหถึงพรอมของทานน้ีก็ฉันนั้น. 
         เจ็ดคาถาวา   ปสฺส  จิตฺตกต  ดังนี้เปนตน     ทานเห็นหญิงแพศยา 
นั้นนั่นแลแลวกลาววา  ดวยอํานาจใหโอวาทแกภิกษุทั้งหลายผูมีจิตวิปลาส,  
หญิงแพศยาน้ันฟงแลวเปนผูเกอ   หนีไปโดยหนทางที่ตนมาแลวน่ันแล. 
         สี่คาถาวา   ตทาสิ   เปนตน   ทานกลาวปรารภปรินิพพานของทาน 
พระสารีบุตรเถระ.    บรรดาบทเหลานั้น    บทวา     อเนกาการสมฺปนฺเน 
ความวา  บรบิูรณดวยประการมีศีลสังวรเปนตนเปนอเนก. 
         บทวา  สุขุม  เต  ปฏิวิชฺฌนฺติ  ความวา  พระโยคีเหลาน้ัน  ชื่อวา 
ยอมแทงตลอดธรรมอันละเอียดอยางยิ่ง   ถามวา  เหมือนอะไร ?   เหมือน 
นายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลกูศร   อธิบายวา   เหมือนนายขมังธนู 
ยิงถูกปลายขนทราย  ที่แบงเปน ๗  สวนเหลือเพียงสวนเดียว  ดวยแสงสวาง 
แหงสายฟา   เพราะความมืดมิดแหงอันธการในราตรี.   เพ่ือเฉลยคําถามวา 
คนเหลาน้ันคือคนเหลาไหน ?    ทานจึงกลาววา   ชนเหลาใดพิจารณาเห็น 
ขันธ ๕   โดยความเปนอ่ืน  ไมใชโดยความเปนตน.   บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  ปรโต แปลวา โดยความเปนอนัตตา. จริงอยู  บทวา  ปรโต  นั้นเปน 
บทแสดงถึงบทที่เปนปฏิปกษตออัตตศัพท.      ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา  
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โน  จ  อตฺตโต  ดังนี้.   ดวยคําน้ัน  ทานกลาวถึงการตรัสรูดวยการกําหนดรู 
ทุกขสัจ       ดวยอํานาจอริยมรรคอันเจริญแลวดวยอนัตตา.       แตพึงเห็น 
วา   ทานกลาวการแทงตลอดดวยดีถึงการตรัสรูธรรมนอกน้ี     โดยภาวะที่ 
แยกจากอัตตานั้น.   แตอาจารยบางพวกกลาววา  อุปาทานขันธ ๕  ชื่อวา 
ปเร  เพราะเปนตัวกระทําความพินาศ  แลวกลาววา  ทานกลาวขันธทั้งหมด 
ไวชอบแทโดยพิเศษดวยคําวา    เห็นโดยเปนอ่ืน.    บทวา  ปจจฺพฺยาธึสุ 
แปลวา   แทงตลอด. 
         คาถาท่ี ๑  วา สตฺติยา  วิย โอมฏโ ทานกลาวปรารภพระติสสเถระ 
คาถาท่ี ๒ ทานกลาวปรารภพระวัฑฒมานเถระ,       คาถาเหลานั้นมีอรรถ 
ดังกลาวแลวในหนหลังแล.  
         คาถาวา  โจทิโต  ภาวิตตฺเตน  ทานกลาวปรารภ  ปาสาทกัมปน- 
สูตร                                                                            
         บรรดาบทเหลาน้ัน    ดวยบทวา    ภาวิตตฺเตน    สรรีนฺธมิธารินา 
ทานกลาวหมายถึงพระผูมีพระภาคเจา. 
         สองคาถาวา   นยิท  สถิลมารพฺภ   ทานกลาวปรารภภิกษุหนุมผูมี 
ชื่อวา   เวทะ   ผูมีความเพียรเลว.                                                  
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สิถิลมารพฺภ  ความวา  กระทําความยอ 
หยอนคือไมทําความเพียร.  บทวา  อปฺเปน  ถามสา  ความวา  บุคคลพึง 
บรรลุพระนิพพานน้ี   ดวยกําลังความเพียรอันนอยหาไดไม.    แตพึงบรรลุ 
ดวยความเพียร  ในสัมมปัปธาน  ๔  อันใหญนั่นแล.  
         สองคาถาวา  วิวรมนุปภ  ดังนี้เปนตน  ทานกลาวปรารภความวิเวก 
แหงตน.    บรรดาบทเหลาน้ันวา  พฺรหฺมุนา   อภิวนฺทิโต   ทานเปนผูอัน  
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มหาพรหม    และมนุษยโลกพรอมดวยเทวโลกเปนผูพรอมหนาเชยชมและ 
นมัสการแลว. 
         หาคาถาวา  อุปสนฺต   อุปรต   ดังน้ีเปนตน     ทานเห็นทานพระ- 
มหากัสสปเถระผูเขาไปสูกรุงราชคฤหเพ่ือบิณฑบาต     เห็นพราหมณผูเปน 
มิจฉาทิฏฐิ  ผูเปนหลานของพระสารีบุตรเถระ   ผูยืนมองดูอยูวา   เราเห็น 
คนกาลกิณีแลว   เพ่ือจะกําจัดการวารายพระอริยเจา   ดวยความอนุเคราะห 
แกเธอวา พราหมณนี้  อยาฉิบหายเลยดังนี้  จึงสงเธอไป กลาววาเธอจงไหว 
พระเถระดังนี้.    บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ชาติสต  คจฺเฉ   ความวา 
พึงเขาถึง  ๑๐๐ ชาติ.   บทวา  โสตฺติโย   ไดแก   ผูเกิดเปนชาติพราหมณ 
บทวา    เวทสมฺปนฺโน    ไดแก   ผูสมบูรณดวยญาณ  (ปญญา).   บทวา 
เอตสฺส  ไดแก    พระเถระ.   ก็ในขอน้ีมีความสังเขปดังตอไปน้ี :-     ผูใด 
เขาถึงชาติพราหมณ  ๑๐๐ ชาติ  ที่เกิดข้ึนแลวไมเจือปน  ดวยอํานาจการเกิด 
ตามลําดับ      และในชาตินั้นถึงความสําเร็จในวิชาแหงพราหมณทั้งหลาย 
พึงเปนผูถึงฝงแหงเวท ๓    และพึงบําเพ็ญพราหมณวัตร  การแสวงหาวิชา 
นั้นของเขา   ยอมไมถึงเสี้ยวท่ี  ๑๖  ของบุญท่ีสําเร็จดวยการไหว    ดวยการ 
ไหวพระมหากัสสปเถระนั่น    บุญอันสําเร็จดวยการไหวนั่นแล    มีผลมาก 
กวาน้ันแล.                                    
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  อฏ   วิโมกฺขาน ิ ไดแก  วิโมกข  ๘  มรีูป- 
ฌานเปนตน  จริงอยู   รูปฌานที่ไดดวยอํานาจภาวนา  ทานเรียกวา  วิโมกข 
เพราะอาศัยความหลุดพนดวยดี   จากปจจนิกธรรม   และความเปนไปอัน 
ปราศจากความสงสัยในอารมณ   ดวยอํานาจความยินดียิ่ง,  แตนิโรธสมาบัติ 
ทานเรียกวาวิโมกข   เพราะหลุดพนจากธรรมอันเปนขาศึกอยางเดียว   แต  
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ในที่นี้พึงทราบวา  ทานหมายเอาฌานเทาน้ัน.   บทวา   อนุโลม  ปฏิโลม  
ความวา ต้ังแตปฐมฌานจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนฌาน  ชือ่วา  อนุโลม 
ต้ังแตเนวสัญญานาสัญญายตนฌานจนถึงปฐมฌาน   ชื่อวา ปฏิโลม.   บทวา 
ปุเรภตฺต  ไดแก  ในกาลกอนแตภัตกิจนั่นแล.  บทวา อผสฺสยี  ไดแก  เขา 
สมาบัติอันเกลื่อนกลนดวยอาการและขันธมิใชนอย.  บทวา ตโต  ปณฺฑาย 
คจฺฉติ  ความวา    ออกจากสมาบัตินั้น   หรือหลังจากการเขาสมาบัตินั้น 
บัดนี้จึงเท่ียวไปบิณฑบาต    เพราะเหตุนั้นทานจึงกลาวหมายเอาการปฏิบัติ 
ของพระเถระท่ีเปนไปในวันนั้น,  กพ็ระเถระปฏิบัติอยางนั้นน่ันแลทุกวัน ๆ. 
         บทวา   ตาทิส  ภิกขฺุ  มาสาทิ  ความวา   ทานกลาวคุณของภิกษุ 
เชนใด    ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้น   คือเห็นปานนั้น   ไดแก   ผูตรัสรู 
ตามพระพุทธเจาคือพระมหาขีณาสพ.  บทวา  มาตฺตาน  ขณิ  พฺราหฺมณ 
ความวา   ทานอยาขุดตนดวยการรุกราน   คืออยาทําลายกุศลธรรมของตน 
ดวยการเขาไปวารายพระอริยเจา.   บทวา   อภิปฺปสาเทหิ   มน    ความวา 
จงยังจิตของตนใหเลื่อมใสวา  สมณะนี้ดีหนอ.   บทวา  มา  เต วิชฏิ  มตฺถก 
ความวา ศีรษะของทานอยาแตก  ๗  เสี่ยง  ดวยความผิดที่ตนทําในการวาราย 
พระอริยเจานั้น. เพราะฉะนั้นทานจงรีบประคองอัญชลีไหวโดยพลันทีเดียว 
เพราะกระทําการตอบแทนทานฉะน้ีแล.    พราหมณฟงดังน้ันแลว     กลัว 
สลดใจเกิดข้ึนชูชันขอขมาโทษพระเถระในขณะนั้นนั่นเอง. 
         สองคาถาวา เนโส  ปสฺสติ  เปนตน   ความวา ทานเห็นภิกษุชื่อวา 
โปฏฐิละ  ผูไมปฏิบัติโดยชอบ  กระทํามิจฉาชีพ  แลวกลาวดวยอํานาจการ 
โจทนทวง.  บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  เนโส  ปสสฺติ สทฺธมฺม  ความวา 
ภิกษุโปฏิฐิละนั้น  ไมเห็นธรรมคือมรรคผลและนิพพาน  ของทานสัตบุรุษ  
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ทั้งหลายมีพระพุทธเจาเปนตน.    เพราะเหตุไร  ?   เพราะภิกษุโปฏฐิละถูก 
สงสารหุมหอไว   คือถูกอวิชชาอันเปนเครื่องผูกคือสงสารเปนตนหุมหอไว 
จึงเกิดในอบาย        แลนไปสูทางเบ้ืองตํ่า     คือทางอันเปนที่ไปในภายใต 
ชื่อทางคด    เพราะเปนไปตามกิเลสที่เปนกลลวงและหัวด้ือ   คือแลน   ได 
แกเปนไปตามมิจฉาชีพ  ชื่อวาเปนทางคดเพราะเปนทางผิด. 
         บทวา  กิมีว  มีฬฺหสลฺลิตฺโต   ความวา  หมกมุนอยู   คือทวมทับ 
อยูในสังขารอันเจือดวยของไมสะอาดคือกิเลส   เหมือนหนอนกินคูถติดอยู 
ดวยคูถโดยรอบฉะนั้น.  บทวา  ปคาฬฺโห   ลาภสกฺกาเร  ความวา ติดอยู 
คือหมกอยูในลาภและสักการะโดยประการดวยอํานาจตัณหา. บทวา  ตุจฺโฉ 
คจฺฉติ  โปฏ ิโล  ความวา  ภิกษุโปฏฐิละเปนผูเปลาคือไมมีสาระ  เพราะไม 
มีอธิศีลสิกขาไป  คือเปนไป. 
         สองคาถาวา อิมฺจ ปสฺส  เปนตน  ทานสรรเสริญทานพระสารีบุตร 
กลาวไวแลว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อิมจฺ  ปสฺส  ความวา   ทานเห็นทาน 
พระสารีบุตรเถระแลว   มีจิตเลื่อมใส  รองเรียกจิตตน.   บทวา  สุทสฺสน 
ความวา     เปนการเห็นดีดวยความเพียบพรอมดวยอเสขธรรมและศีลขันธ 
และดวยความเพียบพรอมดวยสาวกบารมีญาณ.  บทวา  วิมุตฺต  อุภโตภาเค 
ความวา   โดยรูปกายแหงอรูปสมาบัติ    โดยนามกายดวยมรรค   อธิบายวา 
หลุดพนแลว     ดวยสวนแหงวิกขัมภนวิมุตติและสมุจเฉทวิมุตตินั้นนั่นเอง 
ตามสมควร. มีวาจาประกอบความวา  ทานจงดู  ทานผูชื่อวามีลูกศรไปปราศ 
แลว   เพราะไมมีลูกศรคือราคะเปนตนโดยประการทั้งปวง.   ชือ่วา  ผูสิ้น 
กิเลสเครื่องประกอบสัตวในภพ. ชื่อวา  ผูไดวิชชา  ๓  เพราะบรรลุวิชชา  ๓  
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อันบริสุทธิ์ดวยดี    ชื่อวา   ผูละมัจจุราชเสียได     เพราะหักรานมัจจุราช 
เสียได. 
         คาถาวา  เอเต  สมพฺหุลา   เปนตน    ทานพระสารีบุตรเถระ  เมื่อ 
สรรเสริญพระมหาโมคคัลลานเถระ   ไดกลาวไวแลว .   บรรดาบทเหลาน้ัน 
บทวา  ปูชิโต  นรเทเวน   ความวา    ผูอันนระและเทพทั้งหลายบูชาแลว 
ดวยการบูชาอยางยิ่ง.  บทวา  อุปฺปนฺโน  มรณาภิภู  ความวา  เปนผูเกิด 
ข้ึนในโลก    ครอบงํามรณะดํารงอยู,    อีกอยางหน่ึง    เปนผูเกิดโดยชาติ 
อันเปนอริยะ    คืออันพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนตนเหตุ.    อันเทพยิ่งกวา 
นระบูชาแลว  จริงอยู   พระสัมมาสัมพุทธเจา  เปนนระคือเปนมนุษยดวย 
กรรมกอน      แมภายหลังไดเปนเทพอันสูงสุด     คือเปนเทพยิ่งกวาเทพ 
โดยชาติอันเปนอริยะ  เพราะฉะนั้น  ทานจึงเรียกวา  นรเทโว   ทานผูเปน 
เทพยิ่งกวานระ       คือพระผูมีพระภาคเจาเกิดข้ึนแลวดวยอํานาจการสรร- 
เสริญ     คืออุบัติแลวในโลกครอบงํามรณะ  คือเปนผูครอบงํามรณะ  เสื่อม 
จากมัจจุราช.  อธิบายวา  ยอมไมติดในสังขาร   ดวยการฉาบทาดวยตัณหา 
และทิฏฐิ  เหมือนดอกบัวไมติดอยูดวยน้ําฉะน้ัน,   อธิบายวา  ไมอาศัยแลว 
ในอารมณแมไรๆ. 
         บทวา  ยสฺส  แกเปน  เยน.  บทวา  มุหุตฺเต  แปลวา   ในกาลเพียง 
ขณะเดียว.  บทวา  สหสสฺธา  แปลวา  ม ี ๑,๐๐๐ ประการ.  บทวา โลโก 
ไดแก    โอกาสโลก.     จริงอยูในขอนี้มีอธิบายดังตอไปนี้วา  ๑,๐๐๐ แหง 
โลกธาตุ  เชนกับพรหมโลกของทาวมหาพรหมชื่อสพรหมกัป  อันทานพระ- 
มหาโมคคัลลานะใดผูมีฤทธิ์มาก  รูแจงแลวโดยชอบ  คือรูแลวโดยประจักษ  
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ในขณะเดียวเทาน้ัน        และมีความชํานาญในจุตูปปาตญาณ   เพราะถึง 
พรอมดวยฤทธิ์   อันถึงความเปนวสีมีอาวัชชนวสีเปนตน. 
         บทวา  กาเล  ปสฺสติ  ความวา    เทวดายอมมองเห็นดวยจักษุอัน 
เปนทิพย  ในกาลอันสมควรแกเรื่องนั้น. 
         ทานพระมหาโมคคัลลานะ    เมื่อประกาศคุณของตน    จึงไดกลาว 
คาถามีอาทิวา  สาริปุตฺโตว   ดังน้ี. 
         บรรดาคาถาเหลาน้ัน  คาถาวา  สาริปุตฺโตว   มีความสังเขปดังตอไป 
วา   ภิกษุใดถึงฝงคือถึงความส้ินสุด   คือความอุกฤษฏดวยปญญา   เพราะ 
ถึงพรอมดวยปญญา  ดวยศีล  เพราะถึงพรอมดวยศีล  ดวยความสงบ เพราะ 
ถึงพรอมดวยความสงบกิเลส    ภิกษุนัน้คือพระสารีบุตร   ผูถึงท่ีสุดยิ่งดวย 
คุณมีปญญาเปนตนกวาสาวกท้ังหลาย.   เพราะทานถึงความอุกฤษฏอยางยิ่ง 
ดวยปญญา   ดวยศีล.   ทานเปนผูมีคุณมีปญญาเปนตนเปนอยางยิ่ง   ขอวา 
มีคุณมีปญญาเปนตนนั้นเปนอยางยิ่ง    ไมมีคุณธรรมอ่ืนยิ่งกวาน้ัน.     แต 
พระเถระไดกลาวคํานี้เพ่ือแสดงวา    เราเปนผูสูงสุดดวยสมาธิเหมือนพระ- 
สารีบุตรเปนผูสูงสุดดวยปญญาฉะน้ัน   เพราะเหตุนั้นนั่นแล   ทานจึงกลาว 
คํามีอาทิวา  โกฏิสตสหสฺสสฺส  ดังนี้. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา   ขเณน  นมิฺมิเน   ความวา  พึงนิรมิต 
คือพึงสามารถเพ่ือจะนิรมิตอัตภาพดังแสนโกฏิโดยขณะเดียวเทาน้ัน.       เรา 
ไมมีหนาที่ในการนิรมิตน้ัน.  บทวา  วิกุพฺพนาสุ   กุลโล   วสีภูโตมฺห ิ
อิทฺธิยา  ความวา   ไมใชเปนผูฉลาดในวิกุพพนาอิทธิอันสําเร็จดวยใจอยาง 
เดียวเทาน้ันก็หาไม   เรายังเปนผูถึงความชํานาญดวยฤทธิ์แมทั้งหมด.  
         บทวา  สมาธิวิชฺชาวสิปารมีคโต  ความวา    เปนผูถึงแลวซ่ึงบารมี  
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คือท่ีสุด  โดยความเปนผูชํานาญในสมาธิอันมีวิตกและมีวิจารเปนตน และ 
ในวิชชามีปพุเพนิวาสญาณเปนตน.       เปนที่ต้ังแหงทานผูเวนจากตัณหา 
นิสัยเปนตน   คือถึงความเปนผูสูงสุดดวยคุณตามท่ีกลาวแลวในพระศาสนา. 
ชื่อวา ผูเปนนักปราชญ เพราะเพียบพรอมดวยปญญา ชื่อวา  โมคคัลลานะ 
เพราะเปนโมคคัลลานโคตร   ชื่อวา  มีอินทรียต้ังมั่นแลว   เพราะมีอินทรีย 
ต้ังม่ันดวยดี   ตัดเครื่องผูกคือกิเลสทั้งส้ินเสียได  เหมือนชางเชือกประเสริฐ 
ตัดเครื่องผูกที่ทําดวยเถาหัวดวนไดโดยงายดายฉะน้ัน.        พระเถระเม่ือจะ 
คุกคามมารผูเขาไปสูทองแลวออกตามลําดับแลวมายืนอยู  ไดกลาวคาถา๑  มี  
อาทิวา  กีทิโส  นิรโย  อาสิ ดังน้ี.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  กทีิโส  ความวา 
เปนประการเชนไร  ?   บทวา   ยตฺถ  ทุสฺสี  ความวา   มารผูมีชือ่อยางนี้วา 
ทุสสี   ในนรกใด.  บทวา  อปจฺจถ  ความวา  หมกไหมดวยไฟในนรก. 
บทวา   วิธุร   สาวก  ความวา   อัครสาวกของพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
วา   กกุสันธะ  ชื่อวา   วิธรุะ.   บทวา  อาสชฺช  ความวา  ทุบตีเบียดเบียน. 
         บทวา  กกุสนฺธฺจ  พฺราหฺมณ  ความวา  กระทบกระทั่งพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา   พระนามวา   กกุสันธะ.  มารเขาสิงกุมาร๑ซัดกอนกรวดเฉพาะ 
พระผูมีพระภาคเจา   ตกลงบนศีรษะของพระเถระ. 
         บทวา   สต  อาสิ   อโยสงฺกุ   ความวา  ไดยินวา    สัตวผูเกิดใน 
นรกน้ันมีอัตภาพถึง   ๓  คาวุต.   แมทสุสีมารก็มีอัตภาพเชนนั้นเหมือนกัน. 
ลําดับนั้น      นายนิรยบาลท้ังหลาย      ตางถือเอาหลาวเหล็กต้ัง  ๑๐๐ อัน 
ขนาดเทาลําตนตาล   อันไฟลุกโชนรุงโรจนโชติชวงกลาววา   ทานมีหัวใจ 
ต้ังอยูที่นี้แหละ  คิดทําบาป ดังน้ีแลว  จึงจัดเปนคนจํานวน  ๕๐ คน  ผินหนา 
ไปทางเทา     จํานวน  ๕๐ คนผินหนาไปทางศีรษะ     ตอกตรงกลางหัวใจ 
 
๑.  ม.  มู.  ๑๒/ขอ  ๕๖๔.  
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ย้ําเขาไป ๆ เหมือนคนตําปูนขาว  ในรางสําหรับตําปูนขาวฉะน้ัน   ก็แลเมื่อ 
ตําไปอยางนี้  ๕๐๐ ปจึงถึงท่ีสุดทั้ง  ๒ ขาง  แลวหวนกลับมาถงึกลางหัวใจอีก 
๕๐๐  ป  ทานหมายเอาขอน้ันจึงกลาววา  มีขอเหล็กต้ัง  ๑๐๐  อัน.   บทวา 
สพฺเพ   ปจฺจตฺตเวทนา   ไดแก      ใหเกิดเวทนาเฉพาะของตนเองทีเดียว. 
ไดยินวา  เวทนาน้ันเปนทุกขยิ่งกวาเวทนาในมหานรก  คือเวทนาท่ีเกิดใน 
อุสสทนรกเปนทุกขยิ่งกวาทุกขในมหานรก    เหมือน  ๗  วันในการบริหาร 
เปนทุกขกวา  ๗  วันในการด่ืมดวยความเสนหา.   ดวยบทวา  อีทิโส  นิรโย 
อสิ  นี้พึงแสดงนรกในท่ีนี้ดวยเทวทูตสูตร. 
         บทวา  โย  เอตมภิชานาติ  ความวา  ภิกษุใด  มีอภิญญามาก  ยอม 
รูกรรมและผลแหงกรรมน้ี   โดยประจักษเฉพาะหนา    ดุจรูผลมะขามปอม 
ที่วางไวบนฝามือฉะนั้น. 
         บทวา  ภิกฺขุ  พุทฺธสสฺ   สาวโก  ความวา  ภิกษุผูทําลายกิเลสไดแลว 
เปนสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา กณฺห  ทุกฺข  นิคจฺฉสิ  ความวา  ดูกอนมารชื่อวาผูมีธรรมดํา 
เพราะประกอบดวยบาปธรรมอันดําโดยสวนเดียว   ทานจักประสบทุกข. 
         บทวา   มชฺเฌสรสมฺ ึ   ความวา  ไดยินวา   วิมานท่ีเกิดโดยทํานํ้า 
ตรงกลางมหาสมุทรใหเปนที่ต้ัง     เปนวิมานดังอยูชั่วกัป.     ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  วิมานท้ังหลายต้ังอยูไดตลอดกัป   ดังน้ีเปนตน.   วิมาน 
เหลาน้ัน       มีสีเหมือนแกวไพฑูรยและมีเปลวไฟโชติชวง   เหมือนกองไฟ 
แหงไมออที่ลุกโพลงบนยอดภูเขาฉะน้ัน.    เพราะเหตุนั้น    วิมานเหลาน้ัน 
จึงสวางไสวพรั่งพรอมดวยรัศมีมากมาย.  ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา   มีส ี  
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เหมือนแกวไพฑูรย   งดงาม   มรีัศมีพลุงออก   เหมือนเปลวไฟ   ดังน้ี  
เปนตน. 
         บทวา  ปุถุ   นานตฺตวณฺณิโย  ความวา  นางอัปสรเปนอันมาก  ม ี
วรรณะตาง ๆ กัน  โดยมวีรรณะเขียวเปนตน  ยอมฟอนรําในวิมานเหลาน้ัน. 
         บทวา  โย  เอตมภิชานาติ ความวา  ภิกษุใดยอมรูเรื่องวิมานนั้น 
โดยแจมแจง.   ก็เน้ือความน้ี    พึงแสดงดวยเรื่องวิมานเปรตท้ังหลายเถิด. 
         บทวา พุทฺเธน  โจทิโต  ความวา  อันพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตักเตือน 
คือทรงสงไป. 
         บทวา ภิกฺขุสงฺฆสฺส   เปกฺขโต  ไดแก  ภิกษุสงฆหมูใหญผูเห็นอยู. 
         บทวา  มิคารมาตุปาสาท  ปาทงฺคุฏเน  กมปยิ  ความวา  เราทํา 
มหาปราสาท  ที่ประดับดวยหอง  ๑,๐๐๐  หอง  อันนางวิสาขามหาอุบาสิกา 
สรางไวในบุพพาราม  ใหไหวดวยน้ิวหัวแมเทาของตน.   จริงอยู   สมัยนั้น 
เมื่อพระผูมีพระภาคเจา        ประทับอยูในปราสาทตามท่ีกลาวแลว      ใน 
บุพพาราม  พวกภิกษุใหม ๆ  จํานวนมากน่ังอยูบนปราสาทชั้นบน  แมก็ไม 
คํานึงถึงพระศาสดา      เริม่กลาวเดรัจฉานกถากัน      พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงสดับดังน้ัน    จึงยังพวกภิกษุเหลานั้นใหสลดใจ  ทรงประสงคจะทําให 
เปนภาชนะสําหรับพระธรรมเทศนาของพระองค    จึงตรัสเรียกทานพระ 
มหาโมคคัลลานเถระมาวา    โมคคัลลานะ   เธอจงดูพวกภิกษุใหมที่พากัน 
กลาวเดรัจฉานกถา.     พระเถระไดฟงพระดํารัสนั้นแลว     รูพระอัธยาศัย 
ของพระศาสดา    จึงเขาจตุตถฌานมีอาโปกสิณเปนอารมณ   อันเปนบาท 
ของอภิญญาแลว  ออกจากฌานอธิษฐานวา  จงมีน้ําเต็มโอกาสของปราสาท 
เถิด    แลวเอานิ้วหัวแมเทา     กดยอดปราสาท,    ปราสาท    โอนเอียงไป  
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ขางหน่ึง.    กดซ้ําอีก      ก็เอียงไปอีกขางหน่ึง.     ภิกษุเหลาน้ัน   พากัน  
กลัวหวาดเสียว   เพราะกลัวตกปราสาท   จึงออกจากปราสาทน้ันไปยืนอยู 
ณ ที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา.       พระศาสดาทรงตรวจดูอัธยาศัยของภิกษุ 
เหลาน้ันแลว   ทรงแสดงธรรม.   บรรดาภิกษุที่ไดฟงธรรมนั้น     บางพวก 
ดํารงอยูในโสดาปตติผล,     บางพวกดํารงอยูในสกทาคามิผล,    บางพวก 
ดํารงอยูในอนาคามิผล,    บางพวกดํารงอยูในอรหัตผล.     เนื้อความน้ีนั้น 
พึงแสดงดวยปาสาทกัมปนสูตร. 
         บทวา  เวชยนฺตปาสาห   ความวา   เวชยันตปราสาทน้ัน   ในภพ 
ดาวดึงส     สูงไดประมาณ  ๑,๐๐๐  โยชน    ประดับดวยเรือนยอดมีประตู 
หลายพันประตู      ที่ต้ังข้ึนในเม่ือทาวสักกะผูเปนจอมเทวดา      ทรงชนะ 
พวกอสูรในสงครามระหวางเทวดากับอสูร  แลวประทับอยูทามกลาง  พระ- 
นคร  เปนปราสาทท่ีไดนามวา  เวชยันต  เพราะบังเกิดสุดทายแหงชัยชนะ, 
ทานหมายเอาปราสาทน้ัน  กลาววา  เวชยันตปราสาท. ก็แมเวชยันตปราสาท 
นั้น    พระเถระนี้ก็ใหสั่นสะเทือนดวยนิ้วหัวแมเทา.     จริงอยู    สมัยหน่ึง 
ทาวสักกเทวราช    เขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจา      ซึ่งเสด็จประทับอยูใน 
บุพพาราม     ทูลถามถึงวิมุตติคือความสิ้นตัณหา.      พระผูมีพระภาคเจา 
ทรงวิสัชนาแกทาวสักกเทวราชน้ัน,   ทาวเธอไดสดับดังน้ัน   ดใีจ   ราเริง 
ถวายอภิวาทกระทําประทักษิณแลวเสด็จไปยังเทวโลกของพระองค.  ลําดับ 
นั้น    ทานพระมหาโมคคัลลานะคิดอยางนี้วา     ทาวสักกะนี้    เขาไปเฝา 
พระผูมีพระภาคเจา    ทูลถามปญหาอันปฏิสังยุตดวยพระนิพพานอันลึกซ้ึง 
เห็นปานน้ี   และพระผูมีพระภาคเจา  ก็ทรงวิสัชนาปญหานั้นแลว  ทาวสักกะ 
ทรงรูแลวเสด็จไป   หรือวาไมรู.    ถากระไรเราพึงไปยังเทวโลกแลว   ให  
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ทาวเธอรูเนื้อความน้ัน.      ทานพระมหาโมคคัลลานะนั้นไปยังภพดาวดึงส 
ในบัดดลแลว   ถามเน้ือความน้ันกะทาวสักกะผูเปนจอมของเทวดา.   ทาว-  
สักกะเปนผูประมาท  เพราะทิพยสมบัติ   จึงไดกระทําความฟุงซาน.   เพ่ือ 
จะใหทาวสักกะทรงสลดพระทัย       พระเถระจึงทําเวชยันตปราสาทใหสั่น 
สะเทือน   ดวยน้ิวหัวแมเทา.   ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาววา 
                    ดูกอนเทวดา   ภิกษใุดมีกาํลังฤทธิ์กลาแข็ง   ทําเวช-  
        ยันตปราสาทใหสั่นสะเทือน      ดวยน้ิวหัวแมเทาและยัง 
        เทพเจาท้ังหลายใหสลดใจ. 
         ก็ความน้ี   พึงแสดงดวยจูฬตัณหาสังขยวิมุตติสูตร.  อาการท่ีปราสาท 
ไหว  ทานกลาวไวแลวในหนหลังน้ันแล. 
         ดวยบทวา  สกฺก  โส  ปริปุจฺฉติ  นี้  ทานกลาวหมายเอาคําถามถึง 
วิมุตติเพราะส้ินตัณหาตามท่ีกลาวแลวน่ันแหละ.     ดวยเหตุนั้น       ทาน 
จึงกลาววา   ผูมีอายุ   ทานรูวิมุตติเพราะสิ้นตัณหาบางหรือ  ดังนี้. 
         คําวา    ตสฺส   สกฺโก   วิยากาสิ   นี้      ทานกลาวหมายเอาความ 
ที่เมื่อพระเถระทําปราสาทใหสั่นสะเทือนแลว  ทาวสักกะมีความสลดพระทัย. 
ละความประมาทเสีย           ใสใจโดยความแยบคายแลวพยากรณปญหา. 
จริงอยู  ทาวสักกะนั้นกลาวแลวในคราวนั้น  เฉพาะตามทํานองท่ีพระศาสดา 
ทรงแสดงแลวน้ันแหละ.   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  ทาวสักกะถูกถาม 
แลวจึงพยากรณปญหาตามที่เปนจริง.  บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สกฺก 
โส  ปริปุจฺฉติ  ความวา   พระโมคคัลลานเถระนั้นถามทาวสักกเทวราชวา 
ความหลุดพนคือความหมดส้ินตัณหาท่ีพระศาสดาทรงแสดงไวเปนความ  
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หลุดพนที่ทาวเธอถือเอาชอบแลว.   จรงิอยู  คําวา ปริปุจฺฉติ   นี ้  เปนคํา 
กลาวถึงปจจุบัน  แตใชในอรรถอันเปนอดีต.  บทวา  อป   อาวุโส  ชานาสิ 
ความวา  ผูมีอายุ  ทานรูบางหรือ  คือรูไหม.  บทวา  ตณฺหกขฺยวมิุตฺติโย 
ความวา      พระเถระถามวา      พระศาสดาทรงแสดงวิมุตติความหมดส้ิน 
ตัณหาแกทานไวโดยประการใด    ทานรูโดยประการน้ันหรือ.     อีกอยาง 
หน่ึง    ดวยบทวา    ตณหฺกฺขยวมิุตฺติโย    นี้     พระเถระถามถึงเทศนา 
ตัณหาสังขยวิมุตติสูตร. 
         บทวา   พฺรหมฺาน   ไดแก   ทาวมหาพรหม.    บทวา   สุธมฺมาย 
 ิโต  สภ     ไดแก     ที่สุธรรมสภา.   กส็ภานี้เปนเฉพาะสุธรรมสภาใน 
พรหมโลก,  ไมใชในดาวดึงสพิภพ.   ข้ึนชื่อวาเทวโลก  เวนจากสุธรรม- 
สภายอมไมมี.  บทวา    อชฺชาป  ตฺยาวุโส   สา   ทิฏ ิ   ยา   เต   ทิฏ ิ 
ปุเร   อหุ  ความวา  ใคร ๆ  จะเปนสมณะหรือพราหมณก็ตาม  ผูสามารถ 
เขาไปยังพรหมโลกนี้ยอมไมมี,     กอนแตพระศาสดาเสด็จมาในพรหมโลก 
นี้    ทานไดมีทิฏฐิใด  แมทุกวันนี้   คือแมขณะนี้   ทิฏฐินั้นก็ยงัไมหายไป 
หรือ.   บทวา   ปสฺสสิ   วติีวตฺตนฺต   พฺรหฺมโลเก   ปภสฺสร   ความวา 
ทานเห็นแสงสวางของพระผูมีพระภาคเจาพรอมท้ังพระสาวก    ผูอันพระ- 
สาวกท้ังหลายมีพระมหากัปปนะ   และพระมหากัสสปะเปนตน    หอมลอม 
ผูประทับนั่งเขาเตโชธาตุ   (มีแสง)   พวยพุงอยูในพรหมโลก.     จริงอยู 
สมัยหน่ึง          พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทราบความคิดของพรหมผูนั่ง 
ประชุมในสธุรรมสภาในพรหมโลก  ผูคิดวา   สมณะหรือพราหมณไร ๆ   ผู 
มีฤทธิ์อยางนี้   สามารถที่จะมาในพรหมโลกน้ี   มีไหมหนอ.   พระองคจึง 
เสด็จไปในพรหมโลกน้ันแลว    ประทับนั่งในอากาศเหนือเศียรของพรหม  
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ทรงเขาเตโชธาตุเปลงแสงสวางอยู    ทรงพระดําริใหพระมหาโมคคัลลานะ 
เปนตนมาหา.        ฝายพระมหาโมคคัลลานะเปนตนนั้น        มาในที่นั้น 
พรอมกับที่ทรงพระดําริ     ถวายบังคมพระศาสดา      รูพระอัธยาศัยของ 
พระศาสดา    จึงนั่งเขาเตโชธาตุองคละทิศ ๆ     แลวเปลงโอภาสแสงสวาง 
พรหมโลกท้ังส้ินจึงไดมีโอภาสแสงสวางเปนอันเดียวกัน.   พระศาสดาทรง 
ทราบวา       พรหมมีจิตสงบ       จึงทรงแสดงธรรมอันประกาศสัจจะ  ๔. 
ในเวลาจบเทศนา     พรหมหลายพันองคดํารงอยูในมรรคและผลท้ังหลาย. 
ทานหมายถึงเรื่องนั้น    เม่ือจะทักทวงจึงกลาวคาถาวา  ผูมีอายุ   แมทุก 
วันนี้ทิฏฐิของทานน้ัน  ดงัน้ี.  ก็ขอความน้ี   พึงแสดงโดยพกพรหมสูตร. 
สมจริงดังคําที่ทานกลาวไววา๑ :- 
         สมัยหนึ่ง      พระผูมีพระภาคเจาเสด็จประทับ  ณ  พระวิหารเชตวัน 
อารามของทานอนาถบิณฑิกเศรษฐี   เขตพระนครสาวัตถี.   ก็สมัยนั้นแล 
พรหมองคหนึ่งเกิดทิฏฐิชั่วชาลามกเห็นปานดังน้ีวา    สมณะหรือพราหมณ 
ที่จะมาในพรหมโลกน้ีได  ไมมีเลย. 
         ลําดับนั้น      พระผูมีพระภาคเจาทรงทราบความปริวิตกแหงใจของ 
พรหมนั้นดวยพระทัยแลว    ทรงหายไปจากพระวิหารเชตวันไปปรากฏใน 
พรหมโลกน้ัน     เปรียบเหมือนบุรุษมีกําลังเหยียดแขนที่คูออกไป    หรือ 
คูแขนท่ีเหยียดเขามาฉะนั้น.   ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาทรงน่ังขัด 
สมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมนั้น. 
         ลําดับนั้นแล ทานพระมหาโมคคัลลานะไดมีความคิดเชนนี้วา  บัดน้ี 
 
๑.  ส.  ส.  ๑๕/ขอ  ๕๗๓-๕๘๘.  
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พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ ที่ไหนหนอ.    ทานพระมหาโมคคัลลานะ 
ไดเห็นพระผูมีพระภาคเจาผูประทับนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนพรหมนั้น 
ทรงเขาเตโชธาตุกสิณดวยจักษุเพียงดังทิพยบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย 
ครั้นแลวจึงไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน      ไปปรากฏในพรหมโลกน้ัน 
เปรียบปานบุรุษมีกําลังเหยียดแขนท่ีคูออกไป      หรือคูแขนท่ีเหยียดเขามา 
ฉะน้ัน.    ลําดับนั้นแล  ทานพระมหาโมคคัลลานะอาศัยทิศบูรพา   นั่งขัด 
สมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมนั้น   (แต)   ตํ่ากวาพระผูมีพระภาคเจา 
เขาเตโชธาตุกสิณ. 
         ลําดับนั้น   ทานพระมหากัสสปะไดมีความดําริดังน้ีวา  บัดนี ้  พระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ที่ไหนหนอ.       ทานพระมหากัสสปะไดเห็น 
พระผูมีพระภาคเจา  ทรงน่ังขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมนั้น  ทรง 
เขาเตโชธาตุกสิณ      ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของมนุษย 
จึงหายไปในพระวิหารเชตวันไปปรากฏในพรหมโลกนั้น     เหมือนบุรุษมี 
กําลัง ฯ ล ฯ ฉะน้ัน.   ครัง้น้ันแล   ทานพระมหากัสสปอาศัยทิศใตนั่งขัด 
สมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมนั้น   (แต)   ตํ่ากวาพระผูมีพระภาคเจา 
เขาเตโชธาตุกสิณ. 
         ลําดับนั้นแล     ทานพระมหากัปปนะไดมีความดําริดังน้ีวา    บัดนี ้ 
พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  ณ  ทีไ่หนหนอ,      ทานพระมหากัปปนะได 
เห็นพระผูมีพระภาคเจา   ทรงนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมน้ัน 
ทรงเขาเตโชธาตุกสิณ        ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุของ 
มนุษย   ครั้นแลวไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน  ไดปรากฏในพรหมโลก 
นั้น   เหมือนบุรุษมีกําลัง  ฯ ล ฯ    ฉะน้ัน.   ลําดับนั้นแล   ทานพระมหา-  
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กัปปนะ      อาศัยทิศตะวันตกน่ังขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมน้ัน 
(แต)  ตํ่ากวาพระผูมีพระภาคเจา   เขาเตโชธาตุกสิณ. 
         ลําดับนั้นแล  ทานพระอนุรุทธะไดมีความดําริดังน้ีวา  บัดนี้  พระ 
ผูมีพระภาคเจาประทับอยู ณ  ที่ไหนหนอ,    ทานพระอนุรุทธะไดเห็นพระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับนั่งขัดสมาธิ   ทรงเขาเตโชธาตุกสิณ  ในเวหาสเบ้ือง 
บนของพรหมนั้น  ดวยจักษุเพียงดังทิพยอันบริสุทธิ์ลวงจักษุมนุษย   ครั้น 
แลวไดหายไปจากพระวิหารเชตวัน  ไดไปปรากฏในพรหมโลกน้ัน เหมือน 
บุรุษมีกําลัง ฯ ล ฯ    ฉะน้ัน.    ลําดับนั้นแล    ทานพระอนุรุทธะไดอาศัย 
ทิศเหนือนั่งขัดสมาธิในเวหาสเบ้ืองบนของพรหมน้ัน  (แต)  ตํ่ากวาพระ- 
ผูมีพระภาคเจา   เขาเตโชธาตุกสิณ.                                                   
         ลําดับนั้นแล     ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมนั้นดวย 
คาถาวา 
                               ดูกอนผูมีอายุ   แมวันนี้   ทานก็ยังมีความเห็นผิดอยู 
               เหมือนเมื่อกอน     ทานยังจะเห็นอยูหรอืวาบนพรหมโลก 
               มีแสงสวางพวยพุงออกไดเอง.  
                     พรหมกลาววา 
                             พระคุณเจาผูนิรทุกข     ขาพเจาไมไดเห็นผิดเหมือน 
               เมือ่กอน        ทีว่าขาพเจาเห็นแสงสวางพวยพุงไปเองใน 
             พรหมโลก,     ไฉนในวันนี้ขาพเจาจะพึงกลาววา   " เรา 
               เปนผูเท่ียงเปนผูยั่งยืน "    ดังน้ีเลา 
         ลําดับนั้นแล   พระผูมีพระภาคเจาไดทรงทําพรหมนั้นใหสลดใจแลว  
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ไดหายไปในพรหมโลกนัน้        ปรากฏในพระวิหารเชตวันเหมือนบุรุษมี 
กําลัง  ฯ ล ฯ ฉะน้ัน. 
         ลําดับนั้นแล      พรหมนั้นไดเรียกพรหมปาริสัชชะ     พรหมพวก 
รับใชองคหน่ึงมาวา  แนะ   ทานผูนิรทุกข   มาเถิด   ทานจงเขาไปหาทาน 
พระมหาโมคคัลลานะจนถึงท่ีอยู     ครั้นแลวจงกลาวกะทานพระมหาโมค- 
คัลลานะอยางนี้วา  ขาแตทานผูนิรทุกข  สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาค 
เจาพระองคนั้น   แมองคอ่ืน ๆ ที่มฤีทธ์ิมาก   มีอานุภาพมาก    เหมือนกับ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะ  ทานพระกัสสปะ  ทานพระกัปปนะ  และทาน 
พระอนุรุทธะ    ยังมีอยูหรือ.    พรหมปาริสัชชะน้ันรับคําของพรหมนั้นวา 
อยางนั้นทานผูนิรทุกข   แลวเขาไปหาทานพระมหาโมคลัลลานะจนถึงท่ีอยู 
ครั้นแลวไดกลาวกะทานพระมหาโมคคัลลานะดังนี้วา       ขาแตทานพระ- 
โมคคัลลานะผูนิรทุกข  สาวกท้ังหลายของพระผูมีพระภาคเจา  แมองคอ่ืนๆ 
ที่มีฤทธิ์มาก    มีอานุภาพมากเหมือนทานพระโมคคัลลานะ    พระกัสสปะ 
พระกัปปนะ  พระอนุรุทธะ  ยังมีอยูหรือ. 
         ลําดับนั้นแล  ทานพระมหาโมคคัลลานะไดกลาวกะพรหมปาริสัชชะ 
นั้นดวยคาถาวา 
                 พระสาวกของพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตขีณาสพ 
        ไดวิชชา ๓  บรรลุอทิธิญาณ     ฉลาดในเจโตปริยญาณ 
        ยังมีอยูเปนอันมาก. 
         ลําดับนั้นแล    พรหมปาริสัชชะนั้นชื่นชมยนิดีอนุโมทนาภาษิตของ 
ทานพระมหาโมคคัลลานะแลว    เขาไปหาพรหมน้ันจนถึงท่ีอยู   ครั้นแลว  
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ไดกลาวคํานี้กะพรหมน้ันวา  ทานผูนิรทุกข  ทานพระมหาโมคคัลลานะได 
กลาวอยางนี้วา 
                  พระสาวกของพระพุทธเจาผูเปนพระอรหันตขีณาสพ 
        ไดวิชชา  ๓   บรรลุอิทธิูาณ     ฉลาดในเจโตปริยญาณ 
        ยังมีอยูเปนจํานวนมาก.                                    
         พรหมปาริสัชชะไดกลาวคํานี้แลว   และพรหมน้ันมีใจยินดี   ชื่นชม 
ภาษิตของพรหมปาริสัชชะนั้น  ฉะนี้แล. 
         ทานหมายเอาเรื่องดังกลาวมานี้     จึงกลาววา   ก็ขอความน้ีพึงแสดง 
โดยพกพรหมสูตร  ดังนี้. 
         ดวยบทวา  มหาเนรุโน   กูฏ   นี ้ ทานกลาวถงึขุนเขาสิเนรุทั้งสิ้น 
ทีเดียว    โดยจุดเดนคือยอด.    บทวา   วิโมกฺเขน  อผสฺสยิ    อธิบายวา 
บรรลุดวยความรูยิ่งอันเปนที่อาศัยแหงฌานและวิโมกข.   บทวา   วน   ได 
แกชมพูทวีป.   จริงอยู   ชมพูทวีปนั้น   ทานเรียกวา  วนะ  เพราะมีวนะ 
คือปามาก.     ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา    เปนใหญแหงชมพูทวีป. 
บทวา   ปุพฺพวิเทหาน    ไดแก  สถานที่แหงปุพพวิเทหทวีป    อธิบายวา 
ทวีปปุพพวิเทหะ.   บทวา   เย   จ   ภมูิสยา   นรา  ความวา  พวกมนุษย 
ชาวอปรโดยานกทวีป    อุตตรกุรุกทวีป    ชื่อวา   คนผูนอนบนแผนดิน. 
จริงอยู   คนเหลาน้ัน    ทานเรียกวา ภูมิสยะ  ผูนอนบนแผนดิน   เพราะ 
ไมมีบานเรือน.   เชื่อมความวา    คนทั้งหมดแมนั้นไมบรรล.ุ    ก็ขอความ 
นี้     พึงแสดงโดยการทรมานนันโทปนันทนาคราช :- 
         ไดยินวา   สมัยหน่ึง   ทานอนาถบิณฑิกคฤหบดี  ไดฟงพระธรรม- 
เทศนาของพระผูมีพระภาคเจาแลวจึงทูลนิมนตวา     ขาแตพระองคผูเจริญ  
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พรุงน้ีขอพระองคกับภิกษุ   ๕๐๐   โปรดรับภิกษาหารในเรือนของขาพระ- 
องคเถิด  พระเจาขา   แลวไดหลีกไป,    ก็วันนั้น   เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงตรวจดูหม่ืนโลกธาตุในเวลาใกลรุง     พญานาคนามวานันโทปนันทะ 
มาสูคลองในหนาแหงพระญาณ.    พระผูมีพระภาคเจาทรงรําพึงวา   นาค- 
ราชน้ีมาสูคลองในหนาพระญาณของเรา    อะไรหนอจักเกิดมี    ก็ไดทรง 
เห็นอุปนิสัยแหงสรณคมน    จึงทรงรําพึง   (ตอไปอีก)   วา    นาคราชน้ี 
เปนมิจฉาทิฏฐิ    ไมเลื่อมใสในพระรัตนตรัย    ใครหนอจะพึงปลดเปลื้อง 
นาคราชน้ีจากมิจฉาทิฏฐิได   ก็ไดทรงเห็นพระโมคคัลลานะ. 
         แตนั้น       เมื่อราตรีสวางแลว         พระองคทรงกระทําการปฏิบัติ 
พระสรีระแลว      จึงตรัสเรียกทานพระอานนทมาวา     อานนท    เธอจง 
บอกแกภิกษุ  ๕๐๐ วา     พระตถาคตจะเสด็จจาริกไปยังเทวโลก.     ก็วัน 
นั้น     พวกนาคตระเตรียมภาคพ้ืนเปนที่มาดื่ม   (โรงดื่มสุรา)      เพ่ือ 
นันโทปนันทนาคราช.    นันโทปนันทราคราชนั้น    อันพวกนาคกางกั้น 
ดวยเศวตฉัตรทิพย   นพรตันบัลลังกทิพย   หอมลอมดวยนักฟอน  ๓  พวก 
และนาคบริษัท        นั่งมองดูชนิดแหงขาวและน้ําท่ีเขาจัดวางไวในภาชนะ 
ทิพยทั้งหลาย.    ลําดับนัน้แล    พระผูมีพระภาคเจาทรงกระทําใหนาคราช 
เห็น     เสด็จบายพระพักตรไปยังดาวดึงสเทวโลก   พรอมดวยภิกษุ  ๕๐๐ 
โดยเฉพาะทางยอดวิมานของนาคราชน้ัน. 
         ก็สมัยน้ันแล    นันโทปนันทนาคราชเกิดความเห็นอันชั่วชา   เห็น 
ปานน้ีข้ึนวา     พวกสมณะหัวโลนเหลาน้ี      เขา ๆ  ออก ๆ ยังที่อยูของพวก 
เทพดาวดึงส   โดยทางเบ้ืองบนท่ีอยูของพวกเรา    คราวนี้     ต้ังแตบัดนี้  
ไปเราจะไมใหพวกสมณะเหลาน้ีโปรยข้ีตีนลงบนหัวของเราแลวไป    จึงลกุ  
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ข้ึนไปยังเชิงเขาสิเนรุ    ละอัตภาพน้ัน    เอาขนดวงรอบเขาสิเนรุ  ๗  รอบ 
แลวแผพังพานขางบน   เอาพังพานควํ่าลงงําเอาภพดาวดึงสไว  ทําใหมอง 
ไมเห็น. 
         ลําดับนั้นแล   ทานพระรัฏฐปาลไดกราบทูลคําน้ีกะพระผูมีพระภาค 
เจาวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เมื่อกอน   ขาพระองคยืนอยูตรงประเทศนี้  
มองเห็นเขาสิเนรุ   เห็นวงขอบเขาสิเนรุ   เห็นภพดาวดึงส   เห็นเวชยันต- 
ปราสาท    เห็นธงเบ้ืองบนเวชยันตปราสาท,  ขาแตพระองคผูเจริญ  เหตุ 
อะไรหนอ     ปจจัยอะไรหนอ      ซึ่งเปนเหตุใหขาพระองคไมเห็นภูเขา 
สิเนรุ ฯ ล ฯ   ไมเห็นธงเบื้องบนเวชยันตปราสาท    ในบัดนี้.   พระผูมี- 
พระภาคเจาตรัสบอกวา    รฏัฐปาละ    นาคราชชื่อวา   นันโทปนันทะน้ี 
โกรธพวกเธอจึงเอาขนดหางวงรอบเขาสิเนรุ  ๗  รอบ        เอาพังพานปด 
ขางบนกระทําใหมืดมิดอยู.  รัฏฐปาละทูลวา  ขาพระองคขอทรมานนาคราช 
ตนน้ัน   พระเจาขา.   พระผูมีพระภาคเจาไมทรงอนุญาต.    ลาํดับนั้นแล 
ภิกษุแมทั้งหมดก็ลุกข้ึนโดยลําดับ  คือ  ทานพระภัททิยะ   ทานพระราหุล 
พระผูมีพระภาคเจาก็ไมทรงอนุญาต. 
         ในที่สดุ    พระมหาโมคคัลลานะเถระ  กราบทูลวา  ขาพระองคขอ 
ทรมานนาคราชนั้น     พระเจาขา.      พระผูมีพระภาคเจาทรงอนุญาตวา 
โมคคัลลานะ      เธอจงทรมาน.     พระเถระเปลี่ยนอัตภาพนิรมิตเปนรูป 
นาคราชใหญ    เอาขนดหางวงรอบนันโทปนันทนาคราช  ๑๔  รอบ   วาง 
พังพานของตนลงบนยอดพังพานของนันโทปนันทนาคราชแลว กดเขากับ 
เขาสิเนรุ.    นาคราชบังหวนควัน.     พระเถระกลาววา    จะมีแตควันใน 
รางกายของทานเทาน้ันก็หามิได     แมของเราก็มี     แลวจึงบังหวนควัน.  
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ควันของนาคราชไมเบียดเบียนพระเถระ   แตควันของพระเถระเบียดเบียน 
นาคราช.  ลําดับนั้น   นาคราชจึงโพลงไฟ.   ฝายพระเถระกลาววา  จะมี 
แตไฟในรางกายของทานเทาน้ันก็หาไม      แมของเราก็มี     จึงโพลงไฟ.  
ไฟของนาคราชไมเบียดเบียนพระเถระ       แตไฟของพระเถระเบียดเบียน 
นาคราช.   นาคราชคิดวา   พระองคนี้กดเราเขากับเขาสิเนรุ   แลวบังหวน 
ควันและทําใหไฟโพลง   จึงสอบถามวา   ผูเจริญ    ทานเปนใคร.  พระเถระ 
ตอบวา  นันทะ  เราแหละคือโมคคัลลานะ.   นาคราชกลาววา  ทานผูเจริญ 
ทานจงดํารงอยูโดยภิกขุภาวะของตนเถิด. 
         พระเถระจึงเปลี่ยนอัตภาพนั้น    แลวเขาไปทางชองหูขวาของนาค- 
ราชน้ัน     แลวออกทางชองหูซาย      เขาทางชองหูซายแลวออกทางชองหู 
ขวา.    อนึ่ง    เขาทางชองจมูกขวา    ออกทางชองจมูกซาย    เขาทางชอง 
จมูกซายแลวออกทางชองจมูกขวา.       ลําดับนั้น      นาคราชไดอาปาก. 
พระเถระจึงเขาทางปากแลวเดินจงกรมอยูภายในทอง     ทางดานทิศตะวัน 
ออกบาง   ดานทิศตะวันตกบาง.  พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา  โมคคัลลานะ 
เธอจงใสใจ   นาคมีฤทธิ์มากนะ.    พระเถระกราบทูลวา    ขาแตพระองค 
ผูเจริญ   อิทธิบาท  ๔  ขาพระองคเจริญแลว    กระทําใหมากแลว    กระทํา 
ใหเปนดุจยาน    กระทําใหเปนดุจวัตถุที่ต้ัง    ต้ังม่ันแลว     สั่งสมไวแลว 
ปรารภไวดีแลว.   นันโทปนันทะจงยกไวเถิด   พระเจาขา,    นาคราชเชน 
กับนันโทปนันทะ   ต้ังรอยก็ดี   ต้ังพันก็ดี   ต้ังแสนก็ดี   ขาพระองคก็พึง 
ทรมานได. 
         นาคราชคิดวา    เม่ือตอนเขาไป    เราไมทันเห็น    ในเวลาออกใน 
บัดนี้    เราจักใสเขาในระหวางเข้ียวแลวเค้ียวกินเสีย    ครั้นคิดแลวจึงกลาว  
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วา    ขอทานจงมาเถิดขอรับ     อยาเดินไป ๆ มา ๆ  ในภายในทอง    ทํา 
ขาพเจาใหลําบากเลย.   พระเถระไดออกไปยืนขางนอก.   นาคราชเห็นวา 
นี้คือเขาละ  จึงพนลมทางจมูก.    พระเถระเขาจตุตถฌาน    แมขุมขนของ 
พระเถระ     ลนก็ไมสามารถทําใหไหวได.   นัยวา   ภิกษุทั้งหลายท่ีเหลือ 
สามารถทําปาฏิหาริยทั้งมวลได   จําเดิมแตตน     แตพอถึงฐานะนี้    จักไม 
สามารถสงัเกตไดรวดเร็วอยางนี้แลวเขาสมาบัติ    เพราะเหตุนั้น   พระผูมี- 
พระภาคเจาจึงไมทรงอนุญาตใหภิกษุเหลาน้ันทรมานนาคราช.               
         นาคราชคิดวา       เราไมสามารถเพื่อจะทําแมขุมขนของสมณะน้ีให 
ไหวไดดวยลมจมูก    สมณะนั้นมีฤทธิ์มาก,    พระเถระจึงละอัตภาพนิรมิต 
รูปครุฑ    แสดงลมครุฑไลติดตามนาคราชไป,   นาคราชจึงละอัตภาพน้ัน 
นิรมิตรูปมาณพนอยแลวกลาววา     ทานผูเจริญ       กระผมขอถึงทานเปน 
สรณะ  ไหวเทาพระเถระ,    พระเถระกลาววา  นันทะ  พระศาสดาเสด็จ 
มาแลว    ทานจงมา    พวกเราจักไดไป.    ทานทรมานนาคราชทําใหหมด 
พยศแลวไดพาไปยังสํานักของพระศาสดา.     นาคราชถวายบังคมพระผูมี- 
พระภาคเจาแลวกราบทูลวา      ขาแตพระองคผูเจริญ        ขาพระองคขอถึง 
พระองคเปนสรณะ.      พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา    ทานจงเปนสุขเถิด 
นาคราช  ดังนี้แลว   อันหมูภิกษุหอมลอม   ไดเสด็จไปยังนิเวศนของทาน 
อนาถบิณฑฑิกเศรษฐี. 
         ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลถามวา   ขาแตพระองคผูเจริญ   เหตุไร 
พระองคจึงเสด็จมาสาย.     พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา     โมคคัลลานะและ 
นันโทปนันทะไดทําสงครามกัน .    ทานอนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลวา   ก็ใคร 
แพ    ใครชนะ   พระเจาขา.    พระผูมีพระภาคเจาตรัสวา   โมคคัลลานะ  
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ชนะ    นันทะแพ.     อนาถบิณฑิกเศรษฐีทูลวา    ขาแตพระองคผูเจริญ 
ขอพระผูมีพระภาคเจาจงทรงรับภัตตาหารของขาพระองคตามลําดับแหง 
เดียวตลอด ๗ วัน        ขาพระองคจักกระทําสักการะแกพระเถระ  ๗   วัน 
แลวไดกระทํามหาสักการะแกภิกษุ  ๕๐๐   มีพระพุทธเจาเปนประมุขตลอด 
๗ วัน.   ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา   พึงแสดงเน้ือความโดยการทรมาน 
นันโทปนันทนาคราช. 
         บทวา  โย   เอตมภิชานาติ   ความวา   ยอมรูวิโมกขตามท่ีกลาวนี้  
ดวยอํานาจกระทําการถูกตอง. 
         บทวา  น  เว   อคฺคิ  เจตยติ  อห  พาล  ฑหามิ  ความวา  ไฟ 
ยอมไมจงใจอยางนี้     คือยอมไมกระทําประโยคคือความพยายามเพ่ือจะเผา 
แตคนพาลคิดวา  ไฟนี้มีความรอนนอย   จึงถูกตองไฟท่ีลุกโพลงประหนึ่ง 
วาจะไมดับ    จึงถูกไฟไหม   ดูกอนมาร   พวกเราก็เหมือนอยางนั้นนั่นแล 
ประสงคจะแผดเผา       ประสงคจะเบียดเบียนหามิได      แตทานน่ันแหละ 
มากระทบกระทั่งพระอริยสาวกผูเชนกับกองไฟ   ชื่อวา  ผูมาแลวอยางนั้น 
เพราะอรรถวา   มีการมาอยางนั้นเปนตน   จักเผาตนเอง   คือจักไมพนจาก 
ทุกขอันเกิดจากการแผดเผา. 
         บทวา   อปฺุ   ปสวติ    แปลวา    ยอมไดเฉพาะบาปมิใชบุญ. 
บทวา   น   เม   ปาป   วิปจฺจติ  ความวา   บาปยังไมใหผลแกเรา  ดูกอน 
มาร  เหตุไรหนอ  ทานจึงสําคัญอยางนี้วา  บาปน้ีไมมี. 
         บทวา   กโรโต   เต   จียเต   ปาป   ความวา   บาปท่ีทานกระทํา 
อยูโดยสวนเดียว    ยอมเขาไปกอความฉิบหาย    ความทุกขตลอดกาลนาน. 
บทวา   มาร   นิพฺพินฺท  พุทฺธมฺหา   ความวา   ทานจงเบื่อหนาย    คือ  
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เหน่ือยหนายกรรมของผูอ่ืน    จากพุทธสาวกผูตรัสรูอริยสัจ  ๔.    บทวา 
อาส  มากาส ิ ภิกฺขุส ุ  ความวา   ทานอยาไดทําความหวังน้ีวา    เราทํา 
ราย  คือเบียดเบียนภิกษุทั้งหลาย. 
         บทวา  อิติ  แปลวา   อยางนั้น.   บทวา  มาร  อตชฺเชสิ  ความวา 
ทานพระมหาโมคคัลลานะเถระกลาววา      ดูกอนมาร       ทานจงเหน่ือย 
หนาย  ฯ ล ฯ  ในภิกษุทั้งหลาย.  บทวา  เภสกฬาวเน  ไดแก  ในปาอัน 
มีชื่ออยางนี้.  บทวา  ตโต  ไดแก  เหตุคุกคาม.   บทวา  โส   ทุมฺมโน 
ยกโข    ความวา    มารน้ันเสียใจไดหายไปในที่นั้นนั่นแหละ.    คือไดถึง 
การมองไมเห็น,        ก็คาถาน้ีทานต้ังไวในคราวสังคายนาพระธรรมวินัย. 
ก็คําใดในที่นี้ทานไมจําแนกความไวในระหวาง ๆ คําน้ันงายทั้งน้ัน  เพราะ 
อรรถวามีนัยดังกลาวไวในหนหลัง. 
         พระมหาเถระน้ี       คุกคามมารอยางนี้แลว      ไดกระทําอุปการะแก 
เหลาสัตวไมทั่วไปกับพระสาวกอ่ืน ๆ    เชนเที่ยวไปในเทวดา    และเท่ียว 
ไปในนรกเปนตน  ในเวลาหมดอายุก็ปรินิพพานไป  และเม่ือจะปรินิพพาน 
แมจะไดต้ังปณิธานไวที่ใกลบาทมูลของพระผูมีพระภาคเจาอโนมทัสสี   ต้ัง 
แตนั้นไดกระทําบุญอันใหญยิ่งไวในภพน้ัน ๆ    ดํารงอยูในที่สุดแหงสาวก- 
บารมี      กถ็กูพวกโจรท่ีเหลาเดียรถียสงไปเบียดเบียน      เพราะกรรมเกา 
ที่ต้ังข้ึนดวยอํานาจบาปกรรมที่ทําไวในระหวาง       กระทําความลําบากแก 
รางกายมิใชนอย      จึงไดปรินิพพาน.      ดวยเหตุนั้นทานจึงกลาวไวใน 
อปทานวา๑ :- 
 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๒/ขอ  ๔.  
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                      พระผูมีพระภาคเจาพระนามวาอโนมทัสสี         เปน 
        พระโลกเชษฐ    เปนนระผูองอาจ     อันเทวดาและภิกษุ 
        สงฆแวดลอม     ประทับอยู ณ ภเูขาหิมวันต.    พระผูม-ี  
        พระภาคเจาผูทรงเปนพระชินเจา         เสด็จลงจากภูเขา 
        หมิวันตนั้นแลวเสด็จเท่ียวจาริกไป      ทรงอนุเคราะหหมู 
        สัตวเสด็จเขาถึงกรุงพาราณสี.        พระมหามุนีผูนําโลก 
        แวดลอมดวยพระขณีาสพ  ๑,๐๐๐   ทรงสองทิศท้ังปวงให 
        สวางไสวไพโรจน. 
                         ในคราวนัน้    เราเปนคฤหบดีอันสหายผูมีมหิทธิฤทธิ์   
         นามวาสรทะสงไป    ไดเขารูปเฝาพระศาสดา.     ครั้นแลว 
        ไดทูลนิมนตพระตถาคตสัมพุทธเจานําเสด็จไปยังท่ีอยู 
        ของตน    ทําการบูชาพระมหามนุีอยู,      เวลาน้ันเรายัง 
        พระมหาวีรเจาผูประเสริฐกวาเทวดา      เปนนระผูองอาจ 
        ผูเสด็จเขามาพรอมท้ังภิกษุสงฆ  ใหอิ่มหนําดวยขาวและ 
        น้ํา. 
                          พระมหาวีรเจาผูเปนพระสยัมภูอคัรบุคคลทรงอนุ- 
        โมทนาแลว  ประทบัน่ังอยูในทามกลางภิกษสุงฆ   ไดตรัส 
        พระคาถาเหลาน้ีวา       ผูใดไดบชูาพระสงฆและไดบูชา 
        พระพทุธเจาผูนายกของโลก   ดวยจิตอันเลื่อมใส   ผูนั้น 
        จักไปสูเทวโลก    จกัเสวยเทวรัชสมบัติ  ๗๗  ครั้ง      จกั 
        เสวยราชสมบัติในแผนดิน   ครอบครองพสุธา  ๑๐๘  ครั้ง  
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         และจักเปนพระเจาจักรพรรดิ ๕๕  ครั้ง  โภคสมบัติอันนบั   
        ไมถวนจักบังเกิดแกผูนั้นในขณะนั้น.      ในกปัอันนับไม 
         ไดแตกัปนี้    พระศาสดาพระนามวาโคตมะโดยพระโคตร 
        ซึ่งสมภพในวงศของพระเจาโอกกากราช    จกัอุบัติขึ้นใน 
         โลก    ผูนั้นเคลื่อนจากนรกแลว    จักถึงความเปนมนุษย 
        จักเปนบุตรพราหมณ    มีนามวา   โกลิตะ   ภายหลังอัน 
           กุศลมูลกระตุนเตือนแลวเขาจกัออกบวช  จักไดเปนพระ- 
        สาวกองคที่สองของพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม. 
         จักปรารภความเพียร      มีใจสงบถึงความยอดเยี่ยมแหง 
        ฤทธิ์    กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว    เปนผูไมมีอาสวะจัก 
        ปรินิพพาน. 
                เราอาศัยมิตรชั่ว    ตกอยูในอํานาจของกามราคะ    ม ี
           ใจอันโทษประทุษรายแลว     ไดฆามารดาและบิดา.    เรา 
        เขาถึงกาํเนิดใด  ๆ  จะเปนนรกหรือมนุษยก็ตาม   เพราะ 
         ความเปนผูพรั่งพรอมดวยกรรมอันลามก       ตองเปนผูม ี
        ศีรษะแตกตาย   นี้เปนผลกรรมครั้งสุดทายของเรา    ภพ 
          สุดทายยอมดําเนินไป   ผลกรรมเชนนี้จักมแีกเราในเวลา 
        ใกลจะตายแมในท่ีนี้. 
                เราหมั่นประกอบในวิเวก      ยินดีในสมาธิภาวนา 
        กําหนดรูอาสวะท้ังปวงแลว     เปนผูไมมีอาสวะอยู.   แม 
        แผนดินอันลึกซึ้งหนา    ใคร ๆ กําจัดไดยาก    เราผูถึง  
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         ความยอดเยี่ยมแหงฤทธ์ิ   พึงทําใหไหวไดดวยน้ิวหัวแมมอื 
        ซาย.   เราไมเห็นอัสมิมานะ   เราไมมีมานะ   เรากระทํา 
         ความเคารพยําเกรง  แมที่สุดในสามเณร. 
                ในกัปอันประมาณมิไดแตกัปนี้      เราสัง่สมกรรมใด 
         เราไดบรรลุถึงภูมแิหงกรรมน้ัน   เปนผูถึงความส้ินอาสวะ 
        แลว.  คุณวิเศษเหลาน้ี  คือปฏิสมัภิทา  ๔  ฯ ล ฯ  คําสอน 
          ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว   ฉะนี้แล. 
                           จบอรรถกถามหาโมคคัลลานเถรคาถา 
                               จบปรมัตถทีปนี 
                              อรรถกถาเถรคาถา    สัฏฐินิบาต.    
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                                      เถรคาถา  มหานิบาต 
                     ๑.   วังคีสเถรคาถา 
                      วาดวยคาถาของพระวังคีสเถระ         
         พระวังคีสเถระ   เมือ่บวชแลวใหม ๆ   ไดเห็นสตรีหลายคนลวนแต 
แตงตัวเสียงดงาม   พากันไปวิหาร  ก็เกิดความกําหนัดยินดี   เมื่อบรรเทา 
ความกําหนัดยินดีไดแลว   จึงไดกลาวคาถา  ๙  คาถาสอนตนเอง   ความวา 
  [๔๐๑]   ความตรึกท้ังหลาย      กับความคะนองอยางเลวทราม 
        เหลาน้ีไดครอบงําเราผูออกบวชเปนบรรพชิต   เหมือนกับ 
        บุตรของคนสูงศักด์ิซึ่งมีธนูมาก   ทั้งไดศกึษาวิชาธนูศิลป 
        มาอยางเชี่ยวชาญ    ยิงลูกธนูมารอบ ๆ  ตัวเหลาศัตรู   ผู 
        หลบหลีกไมทันต้ังพันลูกฉะนั้น.  ถึงแมหญิงจะมามากยิ่ง 
        กวาน้ี    ก็จักทําการเบียดเบียนเราไมได    เพราะเราไดต้ัง 
        อยูในธรรมเสียแลว      ดวยวาเราไดสดับทางอันเปนที่ให 
        ถึงนิพพานของพระพุทธเจา       ผูเปนเผาพันธุแหงพระ- 
        อาทิตยอยางชัดแจง    ใจของเราก็ยินดีในทางน้ันแนนอน 
        ดูกอนมารผูชั่วราย     ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยู 
        อยางน้ี    ทานก็จะไมไดเห็นทางของเราตามท่ีเราทําไมให 
        ทานเหน็. 
        ภิกษุควรละความไมยินดี  ความยินดี  และความตรึก 
        อันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเปนตนเสียท้ังหมดแลว      ไม 
        ควรจะทําตัณหาดังปาชัฏในที่ไหน ๆ  อีก   เพราะไมมี  
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          ตัณหาดังปาชัฏ    ชือ่วาเปนภิกษุ.    รูปอยางใดอยางหนึ่ง  
        ซึ่งอาศัยแผนดินก็ดี  อยูในอากาศก็ดี  และมอียูใตแผนดิน 
        ก็ดี    เปนของไมเท่ียงลวนแตคร่ําคราไปท้ังน้ัน    ผูที่แทง 
        ตลอดอยางน้ีแลว  ยอมเที่ยวไปเพราะเปนผูหลุดพน   ปุถุ- 
        ชนท้ังหลายหมกมุนพัวพันอยูในรูปที่ไดเห็น  เสียงท่ีไดฟง 
        โผฏฐัพพะท่ีมากระทบ  และอารมณที่ไดทราบ  ภิกษุควร 
        เปนผูไมหว่ันไหว        กําจัดความพอใจในเบญจกามคุณ 
        เหลาน้ีเสีย  เพราะผูใดไมติดอยูในกามคุณเหลาน้ี  บัณฑิต  
        ทั้งหลายกลาวผูนั้นวาเปนมุนี.  มิจฉาทิฏฐิซึง่อิงอาศัยทิฏฐิ 
        ๖๒ ประการ   เปนไปกับดวยความตรึก   อันไมเปนธรรม 
        ต้ังลงมัน่    ในความเปนปุถุชน.   ในกาลไหน ๆ  ผูใดไม 
        เปนไปในอํานาจของกิเลส   ทั้งไมกลาวถอยคําหยาบคาย 
        ผูนั้นชือ่วาเปนภิกษุ.    ภิกษุผูเปนบัณฑิต   มใีจมั่นคงมา 
        นมนานแลว    ไมลวงโลก   มีปญญารักษาตน  ไมมีความ 
        ทะเยอทะยาน  เปนมุนี    ไดบรรลุสันติบทแลว  หวังคอย 
        เวลาเฉพาะปรินิพพาน. 
         เมื่อพระวังคีสเถระกําจัดมานะท่ีเปนไปแกตนไวแลว     เพราะอาศัย  
คุณสมบัติ  คือความมีไหวพริบของตน  จึงไดกลาวคาถา  ๔  คาถาตอไปอีก 
ความวา 
                    ดูกอนทานผูสาวกของพระโคดม   ทานจงละท้ิงความ 
        เยอหยิ่งเสีย   จงละท้ิงทางแหงความเยอหยิ่งใหหมดเสีย  
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         ดวย    เพราะผูหมกมุนอยูในทางแหงความเยอหยิ่ง    จะ   
        ตองเดือดรอนอยูตลอดกาลชานาน.    หมูสัตวผูยังมีความ 
        ลบหลูคุณทาน   ถูกมานะกําจัดแลวไปตกนรก  หมูชนคน 
         กิเลสหนา    ถูกความทะนงตัวกําจัดแลว    พากันตกนรก 
         ตองเศราโศกอยูตลอดกาลนาน  กาลบางครั้ง  ภิกษุปฏบิัติ 
        ชอบแลว    ชนะกิเลสดวยมรรค  จึงไมตองเศราโศก  ยังกลับ 
        ไดเกียรติคุณ   และความสุข   บัณฑิตท้ังหลายเรียกภิกษ ุ
        ผูปฏิบติัชอบอยางน้ันวา  เปนผูเห็นธรรม.  เพราะเหตุนั้น 
        ภิกษุในศาสนาน้ีไมควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจ      ควรมีแต 
        ความเพียรชอบ      ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธิ์      และละ 
        มานะโดยไมเหลือแลว     เปนผูสงบระงับ     บรรลุที่สุดแหง 
        วิชชาได.     ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ    และจิตใจ 
         ของขาพเจาก็เรารอนเพราะกามราคะเหมือนกัน     ดูกอน 
        ทานผูสาวกของพระโคดม  ขอพระคุณจงกรุณาบอกธรรม 
         เครื่องดับความเรารอนดวยเถิด. 
        ทานพระอานนทเถระกลาวคาถา  ความวา 
                          จิตของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด     เพราะ- 
        ฉะนั้น   ทานจงละท้ิงนิมิตอันงามซึ่งประกอบดวยราคะเสีย 
        ทานจงอบรมจิตใหมีอารมณอันเดียว       ต้ังมั่นเด็ดเด่ียว 
        ดวยการพิจารณาสิ่งท้ังปวงวาเปนของไมสวยงาม       จง 
        อบรมกายคตาสติ      จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย  
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          ทานจงเจริญอนิมิตคานุปสสนา  จงตัดอนุสัยคือมานะเสีย 
        แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับ    เท่ียวไป   เพราะละมานะ 
        เสียได. 
         คราวหน่ึง      พระวังคีสเถระเกิดความปลาบปลื้มใจในสุภาษิตสูตร 
ที่พระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงไวแลว       จึงกราบทูลข้ึนในที่เฉพาะพระ- 
พักตรดวยคาถา ๔ คาถา   ความวา                                                  
                   บุคคลควรพูดแตวาจา   ที่ไมยังตนใหเดือดรอนเทาน้ัน 
        อนึ่ง  วาจาใดท่ีไมเบียดเบียนคนอื่น  วาจาน้ันแลเปนวาจา 
        สุภาษิต    บุคคลควรพูดแตวาจาที่นารักใคร   ทั้งเปนวาจา  
        ที่ทําใหราเริงได    ไมพึงยึดถือวาจาชั่วชาของคนอื่น   พึง 
        กลาวแตวาจาอันเปนที่รัก        คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย 
        ธรรมนีเ้ปนของเกา   สัตบุรุษท้ังหลายตั้งอยูแลวในคําสัตย 
        ทั้งท่ีเปนอรรถเปนธรรม    พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด 
        เปนพระวาจาปลอดภัย  เปนไปเพ่ือบรรลุนิพพาน  เพ่ือทํา 
        ซึ่งท่ีสุดแหงทุกข       พระวาจาน้ันแลเปนวาจาสูงสุดกวา 
        วาจาท้ังหลาย. 
         ครั้งหนึ่ง   พระวังคีสเถระกลาวคาถา  ๓  คาถา  ดวยอํานาจสรรเสริญ 
พระสารีบุตรเถระ   ความวา 
               ทานพระสารีบตุรมีปญญาลึกซึ่ง  เปนนกัปราชญ  เปน 
        ผูฉลาดในทางและมใิชทาง   มีปญญามากแสดงธรรมแก 
        ภิกษุทั้งหลาย  ยอบาง  พิสดารบาง  เสียงของทานผูกําลัง  
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           แสดงธรรมอยูไพเราะ     เหมือนกับเสียงนกสาริกา    มี  
        ปฏิภาณปรากฏรวดเร็ว       เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร 
        เมื่อทานแสดงธรรมดวยเสียงอันนายินดี        นาสดับฟง 
        ไพเราะจับใจ    ภิกษทุั้งหลายไดฟงคําอันไพเราะ   ก็มใีจ 
        ราเริงเบิกบาน  พากันต้ังใจฟง. 
         ในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณา    ครั้งหนึ่ง  พระวังคีส- 
เถระเห็นพระบรมศาสดาซ่ึงกําลังประทับอยู   มีภิกษุหมูใหญหอมลอม  จึง 
กลาวคาถาชมเชยพระองคข้ึน  ๔  คาถา  ความวา 
                    วันนี้วัน  ๑๕  คํ่า  เปนวันปวารณาวิสุทธิ์   ภิกษุประมาณ 
        ๕๐๐  รปูมาประชุมกัน    ลวนแตเปนผูตัดเคร่ืองเกาะเกี่ยว 
        ผูกพันเสียไดสิ้น    ไมมีความทุกข    สิ้นภพสิ้นชาติแลว 
        เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐท้ังน้ัน   พระเจาจักร- 
        พรรดิมหีมูอํามาตยหอมลอม        เสด็จเลียบแผนดินอัน 
        ไพศาลน้ี   มมีหาสมุทรเปนอาณาเขตไปรอบ ๆ ไดฉันใด 
        พระสาวกท้ังหลายผูมีวิชชา  ๓  ละมัจจุราชไดแลว   พา 
        กันเขาไปหอมลอมพระผูมีพระภาคเจา  ผูทรงชนะสงคราม  
        แลว   ผูนําพวกช้ันเย่ียมฉันนั้น   พระสาวกทั้งมวลลวนแต 
        เปนพุทธชิโนรส   ก็ในพระสาวกเหลาน้ีไมมีความวางเปลา 
        จากคุณธรรมเลย      ขาพระองคขอถวายบังคมพระองคผู 
        เผาพันธุแหงพระอาทิตย  ผูทรงประหารลูกศร  คือตัณหา 
        ไดแลว.  
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         ครั้งหนึ่ง  ทานพระวังคีสเถระไดกลาวคาถา ๔  คาถา  ชมเชยพระ-   
ผูมีพระภาคเจา    ซึ่งกําลงัทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรื่องนิพพานแกภิกษุ 
ทั้งหลาย    ความวา 
               ภิกษุมากกวาพัน      ไดเขาไปเฝาพระสุคตเจาผูกําลัง 
        ทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลี      คือนิพพานอันไมมีภยั 
        แตที่ไหน ๆ         ภิกษุทั้งหลายกพ็ากันต้ังใจฟงธรรมอัน 
        ไพบูลย    ที่พระสมัมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว    พระ- 
        สมัมาสมัพุทธเจาอันหมูภิกษุสงฆหอมลอม   เปนสงางาม 
        แทหนอ    พระผูมพีระภาคเจาทรงพระนามวานาคะ     ผู 
        ประเสรฐิ     ทรงเปนพระฤาษีสูงสุดกวาบรรดาฤาษี     คือ 
        พระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา    ทรงโปรยฝนอมฤต- 
        ธรรมรดพระสาวกท้ังหลาย     คลายกับฝนหาใหญฉะนัน้ 
        ขาแตพระมหาวีรเจา     พระวังคีสสาวกของพระองคออก  
        จากท่ีพักกลางวัน    มาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระ- 
        องคอยู  ดวยประสงคจะเฝาพระองค.                        
         คราวหน่ึง   พระผูมพีระภาคเจาทรงสดับภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา 
พระวังคีสะไมต้ังใจจะศึกษาเลาเรียน    พระองคจึงตรัสพระคาถา  ๔   พระ- 
คาถา   ความวา                                                                           
               พระวังคีสะครอบงําทางผิดแหงกิเลสมารไดแลว    ทั้ง 
        ทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจไดสิ้นแลว   จึงเท่ียวไปอยู   เธอ 
        ทั้งหลายจงดูพระวังคีสะผูปลดเปลื้องเครื่องผูกเสียแลว  ผู  
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          อันตัณหามานะทิฏฐิไมอิงแอบเลย    ทั้งจําแนกธรรมเปน 
        สวน ๆ ไดดวยน้ัน    เปนตัวอยางเถิด  พระวังคีสะไดบอก 
        ทางไวหลายประการ     เพ่ือใหขามหวงนําคือกามเปนตน 
        เสีย    กใ็นเมื่อพระวงัคีสะไดบอกทางอันไมตายนั้นไวให 
        แลว  ภกิษุทั้งหลายที่ไดฟงแลว  ก็ควรเปนผูต้ังอยูในความ 
        เปนผูเห็นธรรม   ไมงอนแงนคลอนแคลนในธรรม. พระ- 
        วังคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดขึ้น      แทงตลอดแลวซ่ึง 
        ธรรมฐติิทั้งปวง   ไดเห็นพระนิพพาน   แสดงธรรมอันเลิศ 
        ตามกาลเวลาไดอยางฉับพลัน   เพราะรูมาเอง   และทําให 
        แจงมาเอง.   เมื่อพระวังคีสะแสดงธรรมดวยดีแลวอยางน้ี  
        จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา    เพราะเหตุ 
        นั้นแหละ    ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในคําสอนของพระ- 
        ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้น      ต้ังใจศึกษาไตรสิกขาดวย 
        ปฏิปทาอันเลิศในกาลทุกเมื่อเถิด. 
         ครั้งหนึ่ง   พระวังคีสเถระ   กลาวคาถาชมเชยทานพระอัญญาโกณ- 
ฑัญญะ  ๓  คาถา  ความวา                                           
              พระอัญญาโกณฑัญญเถระ      เปนผูตรัสรูตามพระ- 
        พุทธเจา  มีความเพียรอยางแกกลา    ไดวิเวกอันเปนธรรม 
        เครื่องอยู    เปนสุขเปนนิตย    สิง่ใดท่ีพระสาวกผูกระทํา 
        ตามคําสอนของพระศาสดาพึงบรรล ุ สิ่งน้ันทั้งหมด ทาน  
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          พระอญัญาโกณฑัญญเถระ  ผูไมประมาทศกึษาอยู  ก็บรรลุ 
        ตามไดแลว     ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพ 
        มาก   มวีิชชา  ๓  ฉลาดในการรูจิตของผูอื่น  เปนทายาท 
        ของพระพุทธเจา        ไดมาถวายบังคมพระยคุลบาทของ 
        พระบรมศาสดาอยู. 
         ครั้งหนึ่ง    พระวิ่งคีสเถระ    เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคเจา 
และพระเถระทั้งหลาย    มีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน      จึงไดกลาว 
คาถา ๓ คาถา   ความวา 
                   เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ     เสด็จถึง 
        ฝงแหงความทุกข   กําลังประทับอยูเหนือยอดเขากาลสิลา 
        แหงอิสคิิลิบรรพต    มีหมูสาวกผูมีวิชชา  ๓  ละมัจจุราช 
        ไดแลวนั่งเฝาอยู     พระมหาโมคคัลลานเถระผูเรื่องอิทธิ- 
        ฤทธิ์มาก       ตามพิจารณาดูจิตของภิกษุผูมหาขีณาสพ 
        เหลาน้ันอยู   ทานก็กําหนดไดวาเปนดวงจิตที่หลุดพนแลว 
        ไมมีอุปธิ     ดวยใจของทาน    ดวยประการฉะนี้.    ภิกษ ุ
        ทั้งหลายจึงไดพากันหอมลอมพระผูมีพระภาคเจาพระนาม 
        วา  โคดม ผูทรงสมบูรณดวยพระคุณธรรมทกุอยาง  ทรง 
        เปนจอมปราชญ    เสด็จถึงฝงแหงทุกข    ทรงเต็มเปยม 
        ดวยพระอาการเปนอันมาก. 
         คราวหน่ึง      ทานพระวังคีสเถระกลาวคาถาสรรเสริญพระผูมีพระ- 
ภาคเจา     ซึง่กําลังประทับอยูในทามกลางสงฆหมูใหญ     เทวดาและนาค  
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นับจํานวนพัน     ที่ริมสระโบกขรณีชือ่คัคครา    ใกลเมืองจัมปา  ๑  คาถา 
ความวา 
               ขาแตพระมหามุนีอังคีรส   พระองคไพโรจนลวงโลก 
        นี้กบัท้ังเทวโลกท้ังหมดดวยพระยศ   เหมือนกับพระจันทร 
        และพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน   สวางจาอยูบนทองฟา 
        อันปราศจากเมฆหมอกฉะนั้น.  
         คราวหน่ึง     ทานพระวังคีสเถระพิจารณาดูขอปฏิบัติที่ตนไดบรรล ุ
แลว   เมื่อจะประกาศคุณของตน   จึงกลาวคาถา  ๑๐  คาถา   ความวา 
                   เมื่อกอนขาพระองครูกาพยกลอน     เที่ยวไปในบาน 
        โนนเมอืงน้ี   แตเด๋ียวน้ี   ขาพระองค ไดเห็นพระสัมพุทธ-  
        เจาผูถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง  พระองคผูเปนมหามุนี  เสด็จ 
        ถึงฝงแหงทุกข    ไดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค    ขา- 
        พระองคฟงธรรมแลวเกิดความเล่ือมใส        เกิดศรัทธา 
        ขาพระองคไดฟงพระดํารัสของพระองคแลว  จึงรูแจงขันธ 
        อายตนะ และธาตุแจมแจงแลว  ไดออกบวชเปนบรรพชิต 
        พระตถาคตเจาท้ังหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา    เพ่ือประโยชน 
        แกสตรแีละบุรุษเปนอันมากหนอ  ผูกระทําตามคําส่ังสอน 
        ของพระองค      พระองคผูเปนมุนีไดทรงบรรลุโพธิญาณ 
        เพ่ือประโยชนแกภิกษุและภิกษุณ ี   ซึ่งไดบรรลุสัมมัตต- 
        นิยามหนอ     พระพทุธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย  
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          มีพระจักษุทรงแสดงอริยสัจ  ๔    คือทุกข    เหตุเกิดทุกข 
        ความดับทุกข  และอริยมรรคประกอบดวยองค  ๘  ประการ 
        อันใหถึงความสงบระงับทุกข   เพ่ือทรงอนุเคราะหแกสตัว 
        ทั้งปวง   อริยสัจธรรมเหลาน้ี    พระองคทรงแสดงไวแลว 
        อยางไร    ขาพระองคก็เห็นอยางน้ัน    มิไดเห็นผิดเพ้ียน 
        ไปอยางอื่น   ขาพระองคบรรลปุระโยชนของตนแลว  ทํา 
        คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว     การที่ขาพระองค 
        ไดมาในสํานักของพระองค   เปนการมาดีของขาพระองค 
        หนอ   เพราะขาพระองคไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ   ใน 
        บรรดาธรรมท่ีพระองคทรงจําแนกไวดีแลว      ขาพระองค 
        ไดบรรลุถึงความสูงสุดแหงอภิญญาแลว      มโีสตธาตุอัน 
        หมดจด   มีวิชชา   ๓  ถึงความเปนผูมีอิทธิฤทธิ์     เปนผู 
        ฉลาดในการกําหนดรูจิตของผูอื่น. 
        ครั้งหนึ่ง   ทานพระวังคีสเถระนึกถึงพระนิโครธกัปปเถระ   ผูเปน 
พระอุปชฌายของตน     ที่มรณภาพแลววา    จะไดสําเร็จนิพพานหรือไม 
จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาดวย  ๑๒  คาถา  ความวา 
                    ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา   ผูมีพระปญญาไม 
        ทราบวา   ภกิษุรูปใดมีใจไมถูกมานะทําใหเรารอน   เปนผู 
        เรืองยศ     ตัดความสงสัยในธรรมท่ีตนเห็นมาไดแลว   ได 
        มรณภาพลงท่ีอัคคาฬววิหาร      ขาแตพระผูมีพระภาคเจา 
        ภิกษุรูปนั้นเปนพราหมณมาแตกําเนิด    มีนามตามท่ีพระ-  
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        องคทรงประทานต้ังใหวา  พระนโิครธกัปปเถระ  ผูมุงแต   
        ความหลุดพน    ปรารภความเพียร    เห็นธรรมอันมั่นคง 
          ไดถวายบังคมพระองคแลว  ขาแตพระองคผูศากยะทรงม ี
        พระจักษุรอบคอบ       แมขาพระองคทั้งหมดปรารถนาจะ 
        ทราบพระสาวกองคนั้น       โสตของขาพระองคทั้งหลาย 
        เตรียมพรอมท่ีจะฟงพระดํารัสตอบ.     พระองคเปนพระ- 
        ศาสดาของขาพระองคทั้งหลาย  ซึ่งจะหาศาสดาอ่ืนเทียม 
         เทามิได    ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง     ขอ 
        พระองคทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัย   ของขาพระองค 
         ทั้งหลายเถิด   และขอไดโปรดตรัสบอกพระนโิครธกัปป- 
        เถระผูปรินิพพานไปแลวแกขาพระองคดวย   ขาแตพระ- 
        องคผูมพีระจักษุรอบคอบ  ขอพระองคโปรดตรัสบอก  ใน 
        ทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลายเถิด   เหมือนทาวสักก- 
        เทวราชผูมีพระเนตรต้ังพัน    ตรัสบอกแกเทวดาท้ังหลาย 
        ฉะนั้น   กิเลสเครื่องรอยรัดชนิดใดชนิดหน่ึงในโลกนี้   ที ่
        เปนทางกอใหเกิดความหลงลืม     เปนฝายแหงความไมรู 
          เปนมลูฐานแหงความเคลือบแคลงสงสัย      กิเลสเครื่อง 
        รอยรัดเหลาน้ัน      พอมาถึงพระตถาคตเจายอมพินาศไป 
         พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุยิ่งกวานรชนทั้งหลาย      กถ็า 
        พระผูมพีระภาคเจา จะเปนบุรุษชนิดท่ีทรงถือเอาแตเพียง 
        พระกําเนิดมาเทาน้ันไซร      ก็จะไมพึงทรงประหารกิเลส  
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         ทั้งหลายได  คลายกับลมท่ีรําเพยพัดมาครั้งเดียว  ไมอาจ   
        ทําลายกลุมหมอกท่ีหนาไดฉะนั้น      โลกท้ังปวงที่มืดอยู 
         แลว   ก็จะยิ่งมืดหนักลง    ถึงจะมีสวางมาบาง  ก็ไมสุกใส 
        ได   นักปราชญทั้งหลายเปนผูกระทําแสงสวางใหเกิดขึ้น 
          ขาแตพระองคผูทรงปรีชา   เหตุนั้น   ขาพระองคจึงขอเขา 
        ถึงพระองค     ผูที่ขาพระองคเขาใจวาทรงทําแสงสวางให 
          เกิดขึน้ไดเองเชนน้ัน    ผูเห็นแจง   ทรงรอบรูสรรพธรรม 
        ตามความเปนจริงได    ขอเชิญพระองคโปรดทรงประกาศ 
         พระนิโครธกัปปเถระ        ผูอุปชฌายะของขาพระองคที่ 
        ปรินิพพานไปแลว    ใหปรากฏในบริษัทดวยเถิด.  พระผู- 
         มีพระภาคเจา    เมือ่ทรงเปลงพระดํารัส   กท็รงเปลงดวย 
        พระกระแสเสียงกังวาน   ที่เกิดแตพระนาสิก   ซึ่งนับเขา 
        ในมหาบุรุษลักษณะดวยประการหนึ่ง  อันพระบุญญาธิการ 
        ตบแตงมาดี        ทั้งเปลงไดอยางรวดเร็วและแผวเบาเปน 
        ระเบียบ  เหมือนกบัพญาหงสทองทองเท่ียวหาเหย่ือ  พบ 
        ราวไพรใกลสระน้ํา    ก็ชูคอปองปกท้ังสองขึ้นสงเสียงอยู 
         คอย ๆ ดวยจะงอยปากอันแดงฉะน้ัน    ขาพระองคทั้งหมด 
        ต้ังใจตรง     กําลังจะฟงพระดํารัสของพระองคอยู    ขา- 
         พระองคจักเผยการเกิดและการตาย    ที่ขาพระองคละมา 
        ไดหมดสิ้นแลว     จกัแสดงบาปธรรมท้ังหมดท่ีเปนเครื่อง  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 496 

        กําจัด    เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน  ๓  จําพวก   
        มีปุถุชนเปนตน  ไมอาจเพ่ือจะรูธรรมที่ตนปรารถนาหรือ 
        แสดงได    สวนผูกระทําความไตรตรอง    พิจารณาตาม 
        เหตุผลของตถาคตเจาท้ังหลาย     สามารถจะรูธรรมที่ตน 
        ปรารถนาท้ังแสดงได  พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยา- 
        กรณอนัสมบูรณ     พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญา 
        ที่ตรง  ๆ  โดยไมมีการเสียดสีใครเลย       การถวายบังคม 
        ครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย      อันขาพระองคถวายบังคมดีแลว  
        ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม   พระองคทรงทราบ 
        แลวจะทรงหลงลมไปก็หามิได     ขาแตพระองคผูมีพระ- 
        วิริยะอนัไมตํ่าทราม      พระองคตรัสรูอริยธรรมอันประ- 
        เสริฐกวาโลกิยธรรมมาแลว     กท็รงทราบพระเญยยธรรม 
        ทุกอยางไดอยางไมผิดพลาด     ขาพระองคหวังเปนอยาง 
        ยิ่งซ่ึงพระดํารัสของพระองค   เหมือนกบัคนท่ีมีรางอันชุม 
        เหง่ือคราวหนารอน  ปรารถนาน้าํเย็นฉะนั้น   ขอพระองค 
        ทรงยังฝน   คือพระธรรมเทศนาที่ขาพระองคเคยฟงมาแลว 
        ใหตกลงเถิด   พระเจาขา   ทานนิโครธกัปปะไดประพฤติ 
        พรหมจรรย   เพ่ือประโยชนใด    ประโยชนของทานน้ัน 
        เปนประโยชนไมเปลาแลหรือ     ทานนิพพานดวยอนุปา- 
        ทิเสสนิพพานแลวหรือ  ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธ 
          



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 497 

          เหลืออยู   หรือวาทานเปนพระอเสขะผูหลดุพนแลว  ขา- 
        พระองคขอฟงพระดํารัสท่ีขาพระองคมุงหวังน้ัน   พระเจา- 
        ขา.                                                                    
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาจะทรงพยากรณ   จึงตรัสพระคาถา  ๑ พระ- 
คาถา   ความวา                                       
                     พระนิโครธกัปปะไดตัดขาด     ซึ่งความทะยานอยาก 
        ในนามและรูปน้ี      กับท้ังกระแสแหงตัณหาอันนอนเน่ือง 
        อยูในสันดานมาชานานแลว    ขามพนชาติและมรณะได 
        หมดสิน้แลว  พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐสุดดวยพระ- 
        จักษุทั้ง ๕  ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทาน้ี.                    
         เมื่อพระผูมีพระภาคเจาตรัสตอบอยางนี้แลว      ทานพระวังคีสเถระ 
ก็ชื่นชมยินดพีระพุทธภาษิตเปนอยางยิ่ง    จึงไดกราบทูลดวยอวสานคาถา 
๔  คาถา   ความวา 
                    ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีองคที่  ๗   ขาพระองคนี้  
        ไดฟงพระดํารัสของพระองคแลวก็เลื่อมใส        ทราบวา 
        คําถามที่ขาพระองคทูลถามแลว   ไมไรประโยชน  พระ- 
        องคไมหลอกลวงขาพระองค.                                  
                    สาวกของพระพุทธเจา    มีปกติกลาวอยางใด     ทาํ 
        อยางน้ัน   ไดตัดขายคือตัณหาอันกวางขวาง  มั่นคง  ของ 
        พญามจัจุราชผูเจาเลห  ไดเด็ดขาด.  
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                    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา   ทานพระนิโครธกัปปเถระ 
        กัปปายนโคตร  ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน ขามบวงมาร 
        ที่ขามไดแสนยากไปไดแลวหนอ. 
                    ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบรรดาสรรพสัตว      ขา- 
        พระองคขอนมัสการทานพระนิโครธกัปปเถระ       ผูเปน 
        วิสุทธิเทพ   ลวงเสยีซ่ึงเทพดา  อนุชาตบุตรของพระองค 
        มีความเพียรมาก     เปนผูประเสริฐ     ทั้งเปนโอรสของ 
        พระองคผูประเสริฐ. 
         ไดทราบวา     ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมดน้ี      ดวย 
ประการฉะน้ีแล. 
                       จบวังคีสเถรคาถาที่   ๑ 
                                จบมหานิบาต         
 
                   ในมหานิบาตนี้       ปรากฏวาพระวังคีสเถระผูมีเชาว 
        เฉียบแหลมองคเดียว    ไมมีรูปอ่ืน    ไดภาษิตคาถาไว   ๗๑ 
        คาถา 
                    พระเถระ  ๒๖๔  รูป    ผูพระพุทธบุตร    ไมมีอาสวะ 
        บรรลุนพิพานอันเปนแดนเกษมแลว   พากันบันลือสีหนาท  
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          ประกาศคาถาไวรวม ๑,๓๖๐  คาถาแลว     ก็พากันนิพพาน 
        ไป  เหมือนกองไฟท่ีสิ้นเชื้อแลวดับไป   ฉะนีแ้ล. 
                     จบเถรคาถา 
 

                                    อรรถกถามหานิบาต 
            อรรถกถาวังคีสเถรคาถาท่ี  ๑         
         ในสัตตตินิบาต๑       คาถาของทานพระวังคีสเถระ      มีคําเริ่มตนวา 
นิกฺขนฺต   วต  ม  สนฺต  ดงัน้ี.   เรื่องนี้มีเหตุเกิดข้ึนอยางไร  ? 
         ไดยินวา  ในกาลแหงพระปทุมุตตรพุทธเจา   พระเถระนี้บังเกิดใน 
ตระกูลมีโภคะมาก  ในนครหังสวดี ไปวิหารฟงธรรม โดยนัยอันมีในกอน  
นั่นแล       ไดเห็นพระศาสดาทรงทั้งภิกษุรูปหน่ึงไวในตําแหนงผูเลิศแหง 
ภิกษุผูมีปฏิภาณ  จึงกระทํากรรมคือบุญญาธิการแดพระศาสดา  แลวกระทํา 
ความปรารถนาวา      แมเราก็พึงเปนผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณใน 
อนาคตกาล   อันพระศาสดาทรงพยากรณแลว    การทํากุศลจนตลอดชีวิต 
ทองเท่ียวไปในเทวดาและมนุษยทั้งหลายในพุทธุปบาทกาลน้ี   บังเกิดใน 
ตระกูลพราหมณในเมืองสาวัตถี    ไดนามวา  วังคีสะ    เรียนจบไตรเพท 
ไดทําใหอาจารยโปรดปรานแลว   ศึกษามนตชื่อวา  ฉวสีสะ   เอาเล็บเคาะ 
ศีรษะศพ  ยอมรูไดวาสัตวนี้บังเกิดในกําเนิดโนน.  
 
๑.   บาลีเปนมหานิบาต.  
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         พวกพราหมณรูวา    ผูนี้จะเปนทางหาเลี้ยงชีพของพวกเรา    จึงพา   
วังคีสะใหนั่งในยานพาหนะอันมิดชิด      แลวทองเท่ียวไปยังคามนิคมและ 
ราชธานี.  ฝายวังคีสะก็ใหนําศีรษะแมของคนท่ีตายไปแลวถึง ๓ ปมา   เอา 
เล็บเคาะแลวกลาววา   สัตวนี้บังเกิดในกําเนิดโนน    เพ่ือจะตัดความสงสัย 
ของมหาชน    จึงใหไปพาเอาชนนั้นมาเลาคติ    คือความเปนไปของตน ๆ 
ดวยเหตุนั้น  มหาชนจึงพากันเลื่อมใสยิ่งในวังคีสะน้ัน. 
         วังคีสะนั้น    อาศัยมนตนั้น   ไดทรัพยรอยหน่ึงบาง   พันหน่ึงบาง 
จากมือของมหาชน.        พราหมณทั้งหลายพาวังคีสะเท่ียวไปตามชอบใจ 
แลว  ไดกลบัมาเมืองสาวัตถีอีกตามเดิม.    วังคีสะไดสดับพระคุณท้ังหลาย 
ของพระศาสดาไดมีความประสงคจะเขาเฝา.    พวกพราหมณพากันหามวา 
พระสมณโคดมจักทําทานใหวนเวียนดวยมายา.       วังคีสะไมสนใจคําของ 
พวกพราหมณ    จึงเขาเฝาพระศาสดากระทําปฏิสันถารแลวน่ัง  ณ  สวนสุด 
ขางหน่ึง. 
         พระศาสดาตรัสถามวังคีสะวา   ทานรูศิลปะบางอยางไหม ?  วังคีสะ 
ทูลวา  พระเจาขา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ   ขาพระองครูมนตชื่อฉวสีสะ, 
ดวยมนตนั้น      ขาพระองคเอาเล็บเคาะศีรษะแมของคนท่ีตายไปถึง ๓  ป 
แลวก็จักรูทีท่ี่เขาเกิด.       พระศาสดาทรงแสดงศีรษะของผูบังเกิดในนรก 
ศีรษะหน่ึงแกเขา    ของผูเกิดในมนุษยศีรษะหน่ึง    ของผูเกิดในเทวโลก 
ศีรษะหน่ึง   และของทานผูปรินิพพานแลวศีรษะหน่ึง.   วังคีสะน้ัน   เคาะ 
ศีรษะแรกแลวกราบทูลวา   ขาแตพระโคดมผูเจริญ     สัตวนี้บังเกิดในนรก 
พระเจาขา.   พระศาสดาตรัสวา  ถูกตองวังคีสะ  ทานเห็นถูกตอง  จึงตรัส 
ถาม (ศีรษะตอไป) วา  สัตวนี้บังเกิดที่ไหน ?  เขาทูลตอบวา  บังเกิดใน  
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มนุษยโลก.    ตรัสถามศีรษะตอไปอีกวา   สัตวนี้บังเกิดที่ไหน  ?   เขาทูล   
ตอบวา    บังเกิดในเทวโลก   รวมความวา   เขาทูลบอกสถานท่ีที่สัตวแม 
ทั้งหลายบังเกิดได.    แตเขาเอาเล็บเคาะศีรษะของทานผูปรินิพพานไมเห็น 
เบื้องตน     ไมเห็นที่สุดเลย. 
         ลําดับนั้น พระศาสดาตรัสถามเขาวา วังคีสะ ทานไมสามารถหรือ ? 
เขากราบทูลวา  ขาพระองคขอใครครวญดูกอน   แมจะรายมนตซ้ํา ๆ  แลว 
เคาะ  จักรูไดอยางไรถึงคติของพระขีณาสพ   ดวยการงานภายนอก   ทีนั้น 
เหง่ือก็ไหลออกจากกระหมอมของเขา   เขาละอายใจจึงไดนิ่งอยู.  
         ลําดับนั้น  พระศาสดาตรัสถามเขาวา  ลําบากไหม วังคีสะ.  วังคีสะ 
กราบทูลวา   พระเจาขา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ขาพระองคไมสามารถ 
จะรูที่ที่เกิดของทานผูนี้  ถาพระองคทรงทราบ โปรดตรัสบอก.  พระศาสดา 
ตรัสวา   วังคีสะ   เรารูขอน้ีดวย   ทั้งรูยิ่งไปกวาน้ีดวย    แลวไดตรัสคาถา  ๒ 
คาถาน้ีวา 
                บคุคลใดรูแจงจุติและอุปบัติของสัตวทั้งหลาย    โดย 
         ประการทั้งปวง  เรากลาวบุคคลนั้นผูไมของ   ผูไปดีแลว 
         ผูรูแลววา   เปนพราหมณ. 
                เทวดา  คนธรรพ   และมนษุยทั้งหลาย  ไมรูคติของ 
         บุคคลใด  เราเรียกบคุคลนั้น   ผูหมดอาสวะ  ผูเปนพระ- 
         อรหันตวา  เปนพราหมณ. 
         วังคีสะกราบทูลวา    ขาแตพระโคดมผูเจริญ    ถาอยางนั้น      ขอจง 
ประทานวิชชานั้นแกขาพระองค    ดงัน้ีแลวแสดงความยําเกรงน่ังอยู  ณ  ที่  
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ใกลพระศาสดา.    พระศาสดาตรัสวา    เราใหแกคนผูมีเพศเหมือนกับเรา 
วังคีสะคิดวา   เราควรจะกระทําอยางใดอยางหน่ึง        แลวเรียนเอามนตนี้ 
จึงไดกลาวกะพราหมณทั้งหลายวา    ทานท้ังหลาย   เมื่อขาพเจาบวชก็อยา 
เสียใจ   ขาพเจาเรียนเอามนตนี้แลว  จักเปนผูเจริญที่สุดในชมพูทวีปทั้งส้ิน 
แมทานทั้งหลายก็จักเจริญไดเพราะมนตนั้น  จึงเขาไปเฝาพระศาสดาทูลขอ 
บรรพชา  เพ่ือตองการมนตนั้น.  กใ็นเวลาน้ัน ทานพระนิโครธกัปปเถระ 
ไดอยูในที่ใกลพระผูมีพระภาคเจา,      พระผูมีพระภาคเจาจึงทรงส่ังพระ- 
นิโครธกัปปะเถระวา    นโิครธกัปปะ    เธอจงใหวังคีสะน่ันบวช.     ทาน 
นิโครธกัปปะไดใหวังคีสะน้ันบวชตามอาณัติของพระศาสดา. 
         ลําดับนั้น   พระศาสดาไดตรัสวา   เธอจงเรียนบริวารของมนตกอน 
แลวจึงตรัสบอกทวัตติงสาการกรรมฐาน   และวิปสสนากรรมฐาน แกพระ 
วังคีสะน้ัน.  พระวังคีสะน้ันสาธยายทวัตติงสาการอยูแล   จึงเริ่มต้ังวิปสสนา 
พวกพราหมณไดพากันเขาไปหาพระวังคีสะแลวถามวา  ทานวังคีสะผูเจริญ 
ทานไดศึกษาศิลปะในสํานักของพระสมณโคดมแลวหรือ.       พระวังคีสะ 
กลาววา  ประโยชนอะไรดวยการศึกษาศิลปะ  พวกทานไปเสียเถิด  ขาพเจา 
ไมมีกิจท่ีจะตองทํากับพวกทาน  พราหมณทั้งหลายกลาววา  บัดนี้  แมทาน 
ก็ตองตกอยูในอํานาจของพระสมณโคดม    งงงวยดวยมายา    พวกเราจัก 
กระทําอะไรในสํานักของทาน  ดังนี้แลว  พากันหลีกไปตามหนทางที่มาแลว 
นั้นแล.     พระวังคีสเถระเจริญวิปสสนา   ไดทําใหแจงพระอรทัต.   ดวย 
เหตุนั้น   ทานจึงกลาวไวในอุปทานวา๑ 

 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/ขอ  ๑๓๔.  
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                       ในกัปท่ีแสนแตภัทรกัปนี้   พระพิชติมาร  พระนามวา   
              ปทุมุตตระ  ผูมจีักษุในธรรมท้ังปวง ทรงเปนผูนํา  ไดเสด็จ 
        อบุัติขึน้แลว       พระศาสนาของพระองควิจิตรดวยพระ- 
              อรหันตทั้งหลาย   เหมือนคลื่นในสาคร   และเหมือนดาว 
        ในทองฟา    พระพชิิตมารผูสูงสุด    อันมนษุยพรอมทั้ง 
              ทวยเทพ    อสูรและนาคหอมลอม.    ในทานกลางหมูชน 
        ซึ่งเกล่ือนกลนไปดวยสมณพราหมณ   พระพิชิตมารผูถึง 
             ที่สุดโลก ทรงทําโลกท้ังหลายใหยินดีดวยพระรัศมี   พระ- 
        องคทรงยังดอกปทุม   คือเวไนยสัตวใหเบิกบานดวยพระ- 
              ดํารสั   ทรงสมบรูณดวยเวสารัชธรรม  ๔    เปนอุดมบรุุษ 
               ทรงละความกลัวและความยินดีไดเด็ดขาด     ถึงซ่ึงธรรม 
        อันเกษม    องอาจกลาหาญ    พระผูเลิศโลกทรงปฏิญาณ 
        ฐานะของผูเปนโลกอันประเสริฐ  และพุทธภมูิทั้งส้ิน  ไม 
             มีใครจะทักทวงไดในฐานะไหน ๆ   เมื่อพระพุทธเจาผูคง 
        ที่พระองคนั้น   บันลือสีหนาทอันนากลัว  ยอมไมมีเทวดา 
              และมนุษยหรือพรหมบันลือตอบได  พระพุทธเจาผูแกลว- 
        กลาในบริษัท   ทรงแสดงธรรมอนัประเสริฐ   ชวยมนษุย 
              พรอมท้ังเทวดาใหขามสงสาร  ทรงประกาศพระธรรมจักร 
              พระผูมีพระภาคเจาตรัสสรรเสริญคุณเปนอันมาก     ของ 
        พระสาวกผูไดรับสมมติดีวา       เลิศกวาภิกษุผูมีปฏิภาณ 
               ทั้งหลาย   แลวทรงต้ังไวในตําแหนงเอคทัคคะ. 
 
๑.  ขุ.  อ.  ๓๓/ขอ  ๑๓๔.  
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                      ครั้งน้ัน เราเปนพราหมณชาวเมืองหงัสวดี  เปนผูไดรับ 
        สมมติวาเปนคนดี  รูแจงพระเวททุกคัมภีร  มนีามวาวังคีสะ 
        เปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ     เราเขาไปเฝาพระมหา- 
         วีรเจาพระองคนั้น  สดับพระธรรมเทศนานั้นแลว   ไดปติ 
        อันประเสริฐ     เปนผูยินดีในคุณของพระสาวก     จึงได 
        นมินตพระสุคตผูทําโลกใหเพลิดเพลิน   พรอมดวยพระ- 
        สงฆ  ใหเสวยและฉนั  ๗ วันแลว  นมินตใหครองผา  ใน 
         ครั้งน้ัน      เราไดหมอบกราบลงแทบพระบาทท้ังสองดวย 
        เศียรเกลา      ไดโอกาสจึงยืนประนมอัญชลีอยู  ณ  ที่ควร 
         สวนขางหนึ่ง   เปนผูราเริงกลาวสดุดีพระชินเจาผูสูงสุดวา 
                ขาแตพระองคผูเปนที่ไหลออกแหงนักปราชญ   ขา- 
         พระองคขอนอบนอมแดพระองค      ขาแตพระองคผูเปน 
        ฤาษีสูงสุด    ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค   ขาแต 
        พระองคผูเลิศกวาโลกทั้งปวง  ขาพระองคขอนอบนอมแด 
        พระองค   ขาแตพระองคผูทําความไมมีภัย   ขาพระองค 
             ขอนอบนอมแดพระองคผูทรงย่ํายีมาร     ขาแตพระองคผู 
        ทรงทําทิฏฐิใหไหลออก        ขาพระองคขอนอบนอมแด 
        พระองค  ขาแตพระองคผูทรงประทานสันติสุข  ขาพระ- 
        องคขอนอบนอมแดพระองค.   ขาแตพระองคผูทรงทําให 
        เปนที่นบัถือ  ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค. 
                พระองคเปนที่พ่ึงของชนท้ังหลาย  ผูไมมีที่พ่ึง  ทรง 
        ประทานความไมมภีัยแกคนท้ังหลายผูกลัว  เปนผูที่คุนเคย  
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        ของคนทั้งหลาย  ผูมีภูมิธรรมสงบระงับ  เปนที่พ่ึงท่ีระลึก 
        ของคนทั้งหลาย    ผูแสวงหาท่ีพ่ึงท่ีระลึก      เราไดชมเชย 
        พระสมัมาสัมพุทธเจาดวยคํากลาวสดุดี       มีอาทิอยางน้ี 
        แลวไดกลาวสรรเสริญพระคุณอันยิ่งใหญ   จึงไดบรรลุคติ 
        ของภิกษุผูกลากวานักพูด. 
                ครัง้น้ัน   พระผูมีพระภาคเจาผูมีปฏิภาณไมมีที่สิ้นสุด 
        ไดตรัสวา  ผูใดเปนผูเลื่อมใส  นมินตพระพุทธเจาพรอม 
        ดวยพระสาวก   ใหฉันตลอด  ๗   วัน   ดวยมอืท้ังสองของ 
          ตน      และไดกลาวสดุดีคุณของเรา       แลวไดปรารถนา 
        ตําแหนงแหงภิกษุผูกลากวานักพูด   ในอนาคตกาล  ผูนั้น 
        จักไดตําแหนงน้ีสมดังมโนรถความปรารถนา    เขาจักได 
        เสวยทิพยสมบัติและมนุษยสมบติั     มีประมาณไมนอย. 
        ในกัปท่ีแสนแตกัปนี้ไป     พระศาสดามีพระนามวาโคดม 
        ซึ่งสมภพในวงศแหงพระเจาโอกกากราช    จกัเสด็จอุบัติ  
        ขึ้น      พราหมณนี้จกัไดเปนธรรมทายาทของพระศาสดา 
        พระองคนั้น   จักเปนโอรสอันธรรมนิรมิต   จักเปนสาวก 
        ของพระศาสดา  มีนามวา วังคีสะ. 
               เราไดสดับพระพุทธพยากรณนั้นแลว       เปนผูมีจิต 
        เบิกบาน    มีจิตประกอบดวยเมตตา    บํารุงพระพิชิตมาร 
        ดวยปจจัยท้ังหลาย   ในกาลน้ันจนตราบเทาส้ินชีวิต เพราะ 
          กรรมที่ทําไวดีนั้น  และเพราะการต้ังเจตนจํานงไว  เราละ 
        รางมนษุยแลว   ไดไปสวรรคชั้นดาวดึงส.  
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                      ในภพสุดทายในบัดน้ี  เราเกิดในสกุลปริพาชก  เมื่อ   
        เราเกิดในครั้งหลัง   มีอายุได  ๗  ปโดยกําเนิด   เราไดเปน 
           ผูรูเวททุกคัมภีร  แกลวกลาในเวทศาสตร  มีเสียงไพเราะ 
        มีถอยคําวิจิตร   ย่ํายีวาทะของผูอื่นได.    เพราะเราเกิดท่ี 
          วังคชนบท  และเพราะเราเปนใหญในถอยคํา  เราจึงชื่อวา 
        วังคีสะ   เพราะฉะน้ัน  ถึงแมชื่อของเราจะเปนเลิศ  ก็เปน 
        ชื่อตามสมมติตามโลก. 
                ในเวลาท่ีเรารูเดียงสา    ต้ังอยูในปฐมวัย   เราไดพบ 
         พระสารีบุตรเถระ  ในพระนครราชคฤหอันรื่นรมย  ทาน 
        ถือบาตร สํารวมดี  ตาไมลอกแลก  พูดพอประมาณ   แลดู 
            ชั่วแอก    เท่ียวบณิฑบาตอยู   ครั้นเราเห็นทานแลวก็เปน 
        ผูอัศจรรยใจ     ไดกลาวบทคาถาอันวิจิตร   เปนหมวดหมู 
         เหมือนดอกกรรณิการ     เหมาะสม    ทานบอกแกเราวา 
        พระสมัพุทธเจาผูนําโลกเปนศาสดาของทาน. 
                ครัง้น้ัน    ทานพระสารีบุตรเถระผูฉลาด    ผูเปนนัก- 
        ปราชญนั้น    ไดพูดแกเราเปนอยางดียิ่ง   เราอนัพระเถระ 
         ผูคงท่ี   ใหยินดีดวยปฏิภาณอันวิจิตร   เพราะทําถอยคําท่ี 
         ปฏิสังยุตดวยวิราคธรรม     เหน็ไดยาก   สงูสุด   จึงซบ 
        ศีรษะลงแทบเทาของทาน   แลวกลาววา   ขอไดโปรดให 
         กระผมบรรพชาเถิด. 
                ลําดับน้ัน ทานพระสารีบุตรผูมีปญญามาก  ไดนําเราไป 
        เฝาพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด   เราซบเศียรลงแทบพระ-  
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         บาทแลว  นั่งลงในท่ีใกลพระศาสดา.  
                พระพุทธเจาผูประเสริฐกวานักปราชญทั้งหลาย    ได 
        ตรัสถามเราวา   ดูกอนวังคีสะ   ทานรูศีรษะของคนท่ีตาย 
        ไปแลววา   จะไปสคุติหรือทุคติ   ดวยวิชาพิเศษของทาน 
         จริงหรอื  ถาทานสามารถก็ขอใหทานบอกมาเถิด.  เมื่อเรา 
        ทูลรบัแลว    พระองคก็ทรงแสดงศีรษะ ๓  ศีรษะ    เราได 
          กราบทูลวา       เปนศีรษะของคนท่ีเกิดในนรกและเทวดา. 
        ครั้งน้ัน พระผูมีพระภาคเจาผูนําของโลก  ไดแสดงศีรษะ 
         ของพระขีณาสพ. 
                ลําดับน้ัน  เราหมดมานะ   จงึไดออนวอนขอบรรพชา 
         ครั้นบรรพชาแลว   ไดกลาวสดุดีพระสุคตเจาโดยไมเลือก 
        สถานท่ี   ทีนั้นแหละภิกษุทั้งหลายพากันโพนทะนาวา  เรา 
         เปนจินตกวี. 
                ลําดับน้ัน  พระพุทธเจาผูนําชั้นวิเศา   ไดตรัสถามเรา 
           เพ่ือทดลองวา    คาถาเหลาน้ียอมแจมแจงโดยควรแกเหตุ 
        สําหรับคนท้ังหลายผูตรึกตรองแลวมิใชหรือ      เราทูลวา 
         ขาแตพระองคผูมีความเพียร  ขาพระองคไมใชนักกาพย- 
        กลอน         แตวาคาถาท้ังหลายแจมแจงโดยควรแกเหตุ 
         สําหรบัขาพระองค.    พระผูมพีระภาคเจาตรัสวา   ดูกอน 
        วังคีสะ  ถาถระน้ันทานจงกลาวสดุดีเรา    โดยควรแกเหตุ 
        ในบัดน้ี. 
                  ครั้งน้ัน    เราไดกลาวคาถาสดุดีพระธีรเจาผูเปนพระ-  
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               ฤาษีสูงสุด   พระพิชิตมารทรงพอพระทัยในคราวนั้น   จึง 
        ทรงต้ังเราไวในตําแหนงเอตทัคคะ    เราดูหมิ่นภิกษุอื่น ๆ 
        ก็เพราะปฏิภาณอันวิจิตร  เรามีศลีเปนที่รัก   จึงเกิดความ 
        สลดใจ   เพราะเหตุนั้น   จึงไดบรรลุพระอรหัต.     
                  พระผูมีพระเจาภาคไดตรัสวา     ไมมีใครอ่ืนที่จะเลิศ 
        กวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ      เหมือนดังวังคีสะภิกษุนี้  
        ดูกอนภกิษุทั้งหลาย  ทานท้ังหลายจงทรงจําไวอยางน้ี. 
                  กรรมที่เราไดทําไวในกัปท่ีแสน      ไดแสดงผลแกเรา 
        ในอัตภาพนี้  เราหลดุพนจากกิเลส  เหมือนลกูศรพนจาก 
        แลงฉะนั้น     เราเผากิเลสของเราไดแลว   กิเลสท้ังหลาย 
        เราเผาเสียแลว   ภพท้ังปวงเราถอนไดแลว    เราตัดเครื่อง 
        ผูกเหมอืนชางทําลายปลอก    ไมมีอาสวะอยู.   เราเปนผู 
        มาดีแลว  ในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐ   วิชชา ๓ 
        เราบรรลุแลวโดยลําดับ     คําสอนของพระพุทธเจาเราได  
        ทําเสร็จแลว.  คุณวิเศษเหลาน้ี  คือปฏิสัมภิทา ๔  วิโมกข ๘ 
        และอภญิญา ๖   เราไดทําหําใหแจงแลว   คําสอนของพระ- 
        พุทธเจา   เราไดทําเสร็จแลว.                                         
         ก็พระเถระครั้นเปนพระอรหันตแลว   เมื่อจะไปเฝาพระบรมศาสดา 
ไดสรรเสริญ (คุณ) พระศาสดาดวยบทหลายรอย  เปรียบเทียบกับสิ่งน้ัน ๆ 
ต้ังแตตาเห็นไดไป    คือเปรียบดวยพระจันทร,    พระอาทิตย,    อากาศ, 
มหาสมุทร,   ขุนเขาสิเนรุ,   พระยาสีหราช   และพระยาชาง  แลวจึงเขาไป 
เฝา  ดวยเหตุนั้น พระศาสดาประทับนั่งในทามกลางสงฆ  จึงทรงสถาปนา  
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ทานไวในตําแหนงผูเลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีปฏิภาณ.  ครั้งน้ัน พระสังคีติ- 
กาจารย    ไดรวบรวมคาถาน้ีที่พระเถระอาศัยความคิดนั้น ๆ    กลาวไวใน 
กาลกอนและภายหลัง    แตการบรรลพุระอรหัต     และที่พระอานันทเถระ 
เปนตนกลาวไวเฉพาะพระเถระ   แลวยกข้ึนสังคายนา   ความวา 
                       ความตรึกทั้งหลายกับความคะนองอยางเลวทรามเหลาน้ี  
               ไดครอบงําเราผูออกบวชเปนบรรพชิต      เหมือนกบับุตร 
               ของคนผูยิ่งใหญ   เปนนักแมนธนมูาก   ทั้งไดศึกษาวิชา 
               ธนศูิลปมาอยางเชี่ยวชาญ    ต้ังพันคนยิงลูกธนูมารอบตัว 
               ใหศัตรูหนีไปไมไดฉะนั้น.    ถึงแมพวกหญิงจักมามากย่ิง 
               กวาน้ี    ก็จักทําการเบียดเบียนเราไมได    เพราะเราไดต้ัง 
               อยูในธรรมเสียแลว.    ดวยวาเราไดสดับทางอันเปนที่ให 
               ถึงนิพพานของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย 
               อยางชัดแจง   ใจของเราก็ยินดีในทางน้ัน.   ดูกอนมารผู 
               ชั่วราย  ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยูอยางน้ี  ทานก็ 
               จะไมไดเห็นทางของเรา  ตามท่ีเรากระทาํไมใหทานเห็น. 
                       ภิกษุควรละความไมยินดี    ความยินดีและความตรึก 
               อันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเสียท้ังหมด   ไมควรทําตัณหา 
               ดังปาชัฏในที่ไหน ๆ อีก   เพราะผูนั้นไมมีตัณหาเพียงดัง 
               ปาชัฏ    จึงชื่อวาเปนภิกษุ.  รูปอยางใดอยางหนึ่ง   ซึง่อาศัย 
               แผนดินก็ดี  อากาศก็ดี   อยูใตแผนดินก็ดี   ทั้งหมดลวน 
               ไมเที่ยง    ยอมคร่ําคราไป    ผูแทงตลอดอยางน้ีแลวยอม 
               เท่ียวไป  เพราะเปนผูหลุดพนแลว.   ปุถุชนท้ังหลายหมก  
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         มุนพัวพันอยูในรูปที่ไดเห็น     เสียงท่ีไดฟง     กลิ่นที่มา 
        กระทบ  และอารมณที่ไดทราบ,   ภิกษุควรเปนผูไมหว่ัน- 
         ไหว  กาํจัดความพอใจในเบญจกามคุณเหลาน้ีเสีย  เพราะ 
        ผูใดไมติดอยูในเบญจกามคุณเหลาน้ี     บัณฑิตท้ังหลาย 
         กลาวผูนั้นวาเปนมุนี.    ที่นั้น  มิจฉาทิฏฐิซึง่อิงอาศัยทิฏฐิ 
        ๖๐ ประการ  เปนไปกับดวยความตรึกอันไมเปนธรรม  จงึ 
         ต้ังมั่นลงในความเปนปุถุชน.   ในกาลไหน  ๆ ผูใดไมเปน 
        ไปตามอํานาจของกิเลส       ทั้งไมกลาวถอยคําหยาบคาย 
         ผูนั้นชื่อวาเปนมุนี.   ภิกษุผูเปนบัณฑิต  มีจติมั่นคงตลอด 
        กาลนาน    ไมลวงโลก     มีปญญารักษาตน    ไมมีความ 
         ทะเยอทะยานเปนมุนี     ไดบรรลุสันติบทแลว    หวังคอย 
        เวลาเฉพาะปรินิพพานเทาน้ัน. 
                          ดูกอนทานผูสาวกของพระโคดม   ทานจงละท้ิงความ 
        เยอหยิ่งเสีย   จงละท้ิงทางแหงความเยอหยิ่งใหหมดดวย 
         เพราะผูหมกมุนอยูในทางแหงความเยอหยิ่ง        จะตอง 
        เดือดรอนอยูตลอดกาลนาน.    หมูสัตวผูมีความลบหลูคุณ 
         ทาน  ถูกมานะกําจัดแลว  ยอมตกนรก.  หมูชนถูกความ 
        ทะนงตัวกําจัดแลว   พากันตกนรก   ยอมเศราโศกตลอด 
         กาลนาน.   ในกาลบางครั้ง  ภิกษผูุปฏิบัติชอบแลว    ชนะ 
        กิเลสดวยมรรค   ยอมไมเศราโศก   ลับจะไดเกียรติคุณ 
         และความสุข    บัณฑิตท้ังหลายเรียกภิกษุผูประพฤติชอบ 
        อยางน้ันวา    เปนผูเห็นธรรม.   เพราะเหตุนั้น   ภิกษใุน  
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         ศาสนาน้ี      ไมควรมีกิเลสเครื่องตรึงใจ     ควรมีแตความ 
        เพียรชอบ     ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธิ์      และละมานะ 
         โดยไมเหลือแลว     เปนผูสงบระงับ     บรรลุถึงท่ีสุดแหง 
        วิชชาได. 
                ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ  และจิตใจของขาพเจา 
         ก็เรารอนเพราะกามราคะเหมือนกัน      ดูกอนทานผูสาวก 
        พระโคดม    ขอพระคุณจงกรุณาบอกธรรมเครื่องดับความ 
          เรารอนดวยเถิด. 
                จติของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด     เพราะ- 
        ฉะนั้น  ทานจงละสุภนิมิตอันประกอบดวยราคะเสีย  ทาน 
        จงอบรมจิตใหมอีารมณเปนอันเดียว  ต้ังมั่นเด็ดเด่ียว   ดวย 
        การพิจารณาส่ิงท้ังปวงวาไมสวยงาม  จงอบรมกายคตาสติ 
        จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย       ทานจงเจริญอนิ- 
        มิตตานุปสสนา  (คืออนิจจานุปสสนา)    จงตัดอนุสัยคือ 
        มานะเสีย   แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับเท่ียวไป   เพราะ 
        ละมานะได. 
                บคุคลควรพูดแตวาจาท่ีไมทําตนใหเดือดรอน     อนึง่ 
         วาจาใดไมเบียดเบียนผูอื่น    วาจาน้ันแลเปนวาจาสุภาษิต 
        บุคคลควรพูดแตวาจาที่นารัก  ทัง้เปนวาจาท่ีทําใหราเริงได 
          ไมพึงยึดถือวาจาท่ีชั่วชาของคนอื่น    พึงกลาวแตวาจาอัน 
        เปนที่รกั.   คําสัตยแลเปนวาจาท่ีไมตาย    ธรรมนี้เปนของ 
         เกา   สตับุรุษท้ังหลายต้ังอยูแลวในคําสัตย        ทั้งท่ีเปน  
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        อรรถเปนธรรม.     พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด     เปน 
        พระวาจาปลอดภัย  เปนไปเพ่ือบรรลุนิพพาน  และเพ่ือทํา 
         ที่สุดทุกข     พระวาจาน้ันแลเปนพระวาจาสูงสุดกวาวาจา 
        ทั้งปวง. 
                          ทานพระสารีบุตรมีปญญาลึกซึ้ง       เปนนักปราชญ 
         ฉลาดในทางและมิใชทาง   มีปญญามาก   แสดงธรรมแก 
        ภิกษุทั้งหลาย  ยอบาง  พิสดารบาง  เสียงของทานผูกําลัง 
         แสดงธรรมอยู   ไพเราะเหมือนกบัเสียงนกสาริกา   เปลง 
        ขึ้นไดชัดเจน  รวดเรว็  เหมือนกบัคลื่นในมหาสมุทร  เมื่อ 
         ทานแสดงธรรมอยูดวยเสียงอันนายินดี         นาสดับฟง 
        ไพเราะจับใจ   ภกิษทุั้งหลายไดฟงคําไพเราะ  กม็ีใจราเรงิ 
         เบิกบาน  พากันต้ังใจฟง. 
                ในวันขึ้น ๑๕  คํ่าวันนี้    เปนวันปวารณาวิสุทธิ์     ภกิษ ุ
         ประมาณ  ๕๐๐  รูปมาประชุมกนั   ลวนแตเปนผูตัดเครื่อง 
        เกาะเกีย่วผูกพันเสียไดสิ้น   ไมมีความทุกข  สิ้นภพ  สิ้น 
          ชาติแลว        เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐท้ังน้ัน 
        พระเจาจักรพรรดิมหีมูอํามาตยหอมลอม        เสด็จเลียบ 
         แผนดินอันไพศาลนี้   มมีหาสมุทรเปนขอบเขต   ไปรอบ ๆ 
        ไดฉันใด  พระสาวกทั้งหลาย   ผูมีวิชชา  ๓   ละมัจจุราช 
         ไดแลว   พากันเขารปูหอมลอมพระผูมีพระภาคเจาผูชนะ 
        สงครามแลว    เปนพระผูนําชั้นเย่ียมฉันนั้น     พระสาวก  
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               ทั้งมวลลวนแตเปนพระชิโนรส       ก็ในพระสาวกเหลาน้ี 
               ไมมีความวางเปลาจากคุณธรรมเลย   ขาพระองคขอถวาย 
               บังคมพระองคผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย       ผูทรง 
               ประหารลูกศรคือตัณหาไดแลว. 
                      ภิกษุนากกวาพัน      ไดเขารูปเฝาพระสุคตเจาผูกําลัง 
               ทรงแสดงธรรมอันปราศจากธุลี   คือพระนิพพาน   อนัไม 
               มีภยัแตที่ไหน ๆ     ภิกษุทั้งหลายพากันต้ังใจฟงธรรมอนั 
               ไมมีมลทิน  ทีพ่ระสัมมาสมัพุทธเจาทรงแสดงแลว  พระ- 
               สัมมาสัมพุทธเจาอันหมูภิกษุหอมลอม    เปนสงางามแท 
               หนอ.    พระผูมพีระภาคเจา    ทรงพระนามวา   นาคะผู 
               ประเสริฐ  ทรงเปนพระฤาษีผูสูงสุดกวาฤาษีทั้งหลาย ทรง 
               โปรยฝนคืออมฤตธรรมใดพระสาวกท้ังหลายคลายกับฝน 
               หาใหญฉะนั้น.  ขาแตพระมหาวีรเจา พระวังคีสะผูสาวก 
               ของพระองค   ออกจากที่พักกลางวันมาถวายบังคมพระ- 
               ยุคลบาทอยู   ดวยประสงคจะเขาเฝาพระองค.              
พระศาสดาตรัสวา 
                     พระวังคีสะครอบงําทางแหงกิเลสมารไดแลว        ทั้ง 
               ทําลายกิเลสเครื่องตรึงใจดีแลว     จึงเท่ียวไปอยู     เธอ 
               ทั้งหลายจงดูพระวังคีสะผูปลดเปลื้องเครื่องผูกไดแลว   ผู 
               อันตัณหามานะและทิฏฐิ    ไมอิงแอบแลว  ทั้งจําแนกธรรม 
               เปนสวน ๆ  ไดดวยน้ัน  เปนตัวอยางเถิด.  อันที่จริง  พระ- 
               วังคีสะ  ไดบอกทางไวหลายประการ   เพ่ือใหขามหวงนํ้า  
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               คือกามเปนตน   ก็ในเมื่อพระวังคีสะไดบอกทางอันไมตาย 
               นั้นไวใหแลว    ภิกษุทั้งหลายผูไดฟงแลว    ก็ควรเปนผูต้ัง 
               อยูในความเปนผูเห็นธรรม     ไมงอนแงนคลอนแคลนใน 
               ธรรม     พระวงัคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดขึ้น    แทง 
               ตลอดแลวซ่ึงธรรมฐิติทั้งปวง       แสดงธรรมอันเลิศตาม 
               กาลเวลาไดอยางฉับพลัน  เพราะรูมาเองและเพราะทําให 
               แจงมาเอง    เมือ่พระวังคีสะแสดงธรรมดวยดีแลวอยางน้ี 
               จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา   เพราะเหตุ 
               นั้นแหละ    ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในคําสอนของพระ- 
               ผูมพีระภาคเจาพระองคนั้น    ต้ังใจศึกษาไตรสิกขา   ใน 
               กาลทุกเมื่อเถิด. 
พระวังคีสะกลาวชมพระอัญญาโกณฑัญญะวา 
                       พระอัญญาโกณฑัญญเถระ    เปนผูตรัสรูตามพระ- 
               พุทธเจา       มคีวามเพียรอยางแรงกลา     ไดวิเวกอันเปน 
               ธรรมเครื่องอยูเปนสุขเปนนิตย  สิ่งใดท่ีพระสาวกผูกระทํา 
               ตามคําสอนของพระศาสดาจะพึงบรรลุ  สิ่งน้ันทั้งหมดทาน 
        พระอญัญาโกณฑัญูเถระ   ไมประมาทศกึษาอยู  ก็บรรลุ 
               ตามไดแลว     ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพ 
               มาก  มีวิชชา  ๓  ฉลาดในการรูจิตของผูอื่น  เปนทายาท 
               ของพระพุทธเจา  ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระบรม- 
               ศาสดาอยู.                                                      
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พระวังคีสะกลาวชมพระพุทธเจาและพระสาวกเปนตนวา 
                        เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ  เสด็จถึงฝง 
               แหงความทุกข     กําลังประทับอยูเหนือยอดเขากาลสิลา 
               แหงอิสิคิลิบรรพต  มีหมูสาวกผูมีวิชชา  ๓  ละมัจจรุาชได 
               แลวน่ังเฝาอยู        พระมหาโมคคัลลานะผูเรื่องฤทธิ์ตาม 
               พิจารณาดูจิตของภิกษุผูมหาขีณาสพเหลาน้ันอยู    ทานก็ 
               กําหนดไดวาเปนดวงจิตที่หลุดพนแลวไมมีอุปธ ิ    ดวยใจ 
               ของทาน    ดวยประการฉะนี ้    ภิกษุทั้งหลายจึงไดพากัน 
               หอมลอมพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาโคดม       ผูทรง 
               สมบูรณดวยพระคุณธรรมทกุอยาง    ทรงเปนจอมปราชญ 
               เสด็จถึงฝงแหงทุกข   ทรงเต็มเปยมดวยพระอาการกิริยา 
               เปนอันมาก. 
                       ขาแตพระมหามุนีอังคีรส  พระองคไพโรจนลวงโลกนี้ 
               กับท้ังเทวโลกท้ังปวง   ดวยพระยศ   เหมือนกับพระจันทร 
               และพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน   สวางจาอยูบนทองฟา 
               อันปราศจากเมฆหมอกฉะนัน้. 
                       เมื่อกอน  ขาพระองครูกาพยกลอน   เท่ียวไปบานโนน 
               เมอืงน้ี    แตเด๋ียวน้ี     ขาพระองคไดเห็นพระสัมพุทธเจา 
               ผูถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง  พระองคผูเปนพระมหามุน ี  ทรง 
               ถึงฝงแหงทุกข   ไดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ๆ  ได 
               ฟงธรรมแลวเกิดความเล่ือมใสศรัทธา   ขาพระองคไดฟง 
               พระดํารัสของพระองคแลว      จึงรูแจงขันธ     อายตนะ  
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         และธาตุไดแจมแจง     ไดออกบวชเปนบรรพชิต    พระ-   
        ตถาคตเจาท้ังหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา     เพ่ือประโยชนแก 
         สตรีและบุรุษเปนอนัมากผูกระทําตามคําสอนของพระองค 
        พระองคผูเปนมุนี    ไดบรรลุพระโพธิญาณเพ่ือประโยชน 
         แกภิกษุและภิกษุณเีปนอันมากหนอ     ผูไดบรรลุสมัมัต- 
        นิยาม    พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย   ม ี
         จักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔   คือทุกข  เหตุเกิดทุกข  ความ 
        ดับทุกข  และอริยมรรคประกอบดวยองค  ๘      อันใหถึง 
         ความสงบระงับทุกข      เพ่ือทรงอนุเคราะหสัตวทั้งหลาย 
        อริยสัจธรรมเหลาน้ี       พระองคทรงแสดงไวแลวอยางไร 
         ขาพระองคก็เห็นแลวเหมือนอยางน้ัน    ขาพระองคบรรล ุ
        ประโยชนของตนแลว    กระทําตามคําสอนของพระพุทธ- 
         เจาเสร็จแลว   การที่ขาพระองคไดมาในสํานักของพระองค 
        เปนการมาดีของขาพระองคหนอ      เพราะขาพระองคได 
         เขาถึงธรรมอันประเสริฐในบรรดาธรรมทีพ่ระองคทรงจํา- 
          แนกไวดีแลว       ขาพระองคไดบรรลุถึงความสูงสุดแหง 
        อภิญญาแลว    มีโสตธาตุอันหมดจด   มีวชิชา  ๓     ถึง 
        ความเปนผูมีอิทธิฤทธิ์  เปนผูฉลาดในการกําหนดรูจิตของ 
        คนอื่น. 
               ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา   ผูมพีระปญญาอัน 
         ไมทรามวา ภิกษรุูปใดมีจิตไมถูกมานะทําใหเรารอน    เปน 
        ผูเรื่องยศ  ตรัสความสงสัยในธรรมท่ีตนเห็นไดแลว  ได  
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         มรณภาพลง  ณ อัคคาฬววิหาร         ขาแตพระผูมีพระ-   
        ภาคเจา  ภิกษุรูปน้ัน   เปนพราหมณโดยกําเนิด   มีนาม 
         ตามท่ีพระองคทรงต้ังใหวา   พระนิโครธกัปปเถระ   ผูมุง 
        ความหลุดพน     ปรารภความเพียร    เห็นธรรมอันมั่นคง 
           ไดถวายบังคมพระองคแลว.        ขาแตพระองคผูศากยะ 
        ทรงมีพระจักษุรอบคอบ    แมขาพระองคทั้งปวงปรารถนา 
        จะทราบพระสาวกองคนั้น    โสตของขาพระองคทั้งหลาย 
         เตรียมพรอมท่ีจะฟงพระดํารัสตอบ     พระองคเปนพระ- 
        ศาสดาของขาพระองคทั้งหลาย   พระองคทรงเปนผูยอด 
         เย่ียม.      ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง     ขอ 
        พระองคทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของขาพระองค 
         ทั้งหลายเถิด   และขอไดโปรดตรัสบอกพระนโิครธกัปป- 
        เถระ     ผูปรินิพพานแลวน้ันแกขาพระองคดวย    ขาแต 
        พระองคผูมีจักษุรอบคอบ     ขอพระองคไดโปรดตรัสบอก 
        ในทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลายเถิด      เหมือนทาว 
         สักกเทวราชผูมีพระเนตรต้ังพันดวง     ตรสับอกแกเทวดา 
        ทั้งหลายฉะน้ัน    กิเลสเครื่องรอยรัดชนิดใดชนิดหน่ึงใน 
        โลกนี้  ซึ่งเปนทางกอใหเกิดความหลงลืม   เปนฝายแหง 
         ความไมรู       เปนมูลฐานแหงความเคลือบแคลงสงสัย 
        กิเลสเครื่องรอยรัดเหลาน้ัน      พอมาถึงพระตถาคตเจาก็ 
         พินาศไป    พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุนี้อันยิ่งกวานรชน 
        ทั้งหลาย     ก็ถาพระผูมีพระภาคเจาจะเปนบุรุษชนิดท่ีทรง  
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        ถือเอาแตเพียงพระกําเนิดมาเทานั้นไซร   ก็จะไมพึงทรง 
        ประหารกิเลสท้ังหลายได  คลายกับลมท่ีรําเพยพัดมาครั้ง 
         เดียว  ไมอาจทําลายกลุมเมฆหมอกท่ีหนาไดฉะนั้น  โลก 
        ทั้งปวงท่ีมืดอยูแลวก็จะยิ่งมืดหนักลง     ถึงจะมีแสงสวาง 
        มาบางก็ไมสุกใสได     นักปราชญทั้งหลายเปนผูกระทํา 
        แสงสวางใหเกิดขึ้น  ขาแตพระองคผูทรงพระปรีชา  เหตุ 
        นั้น  ขาพระองคจึงขอเขาถึงพระองคผูที่ขาพระองคเขาใจ 
            วา   ทรงทํา        แสงสวางใหเกิดขึ้นไดเองเชนนั้น   ผูเห็นแจง 
        ทรงรอบรูสรรพธรรมตามความเปนจริงได   ขอเชิญพระ- 
         องคโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปเถระ   ผูอุปชฌายะ 
        ของขาพระองคที่ปรินิพพานไปแลว    ใหปรากฏในบรษิทั 
         ดวยเถิด.    พระผูมพีระภาคเจาเมื่อจะทรงเปลงพระดํารัส 
        ก็ทรงเปลงดวยพระกระแสเสียงกังวานท่ีเกิดแตนาสิก ซึ่ง 
        นับเขาในมหาปุริสลกัษณะประการหน่ึง   อันพระบุญญา- 
        ธิการแตงมาดี       ทั้งเปลงไดรวดเร็ว      และแผวเบาเปน 
         ระเบียบ    เหมือนกบัพญาหงสทองทองเท่ียวหาเหย่ือ พบ 
        ราวไพรใกลสระน้ํา    ก็ชูคอปองปกท้ังสองขึ้น   สงเสียง 
        รองคอย ๆ  ดวยจะงอยปากอันแดงฉะน้ัน.   ขาพระองค 
        ทั้งหมดต้ังใจตรง    กําลังจะฟงพระดํารัสของพระองคอยู 
         ขาพระองคจักเผยการเกิดและการตายท่ีขาพระองคละมา 
        ไดหมดสิ้นแลว    จักแสดงบาปธรรมทั้งหมดท่ีเปนเครื่อง 
        กําจัด    เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน  ๓  จําพวก   
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        มีปุถุชนเปนตน    ไมอาจรูธรรมที่ตนปรารถนาหรือแสดง   
        ได สวนผูกระทําตามความไตรตรอง    พิจารณาตามเหตุ 
        ผลของพระตถาคตเจาท้ังหลาย     สามารถจะรูธรรมที่ตน 
        ปรารถนาท้ังแสดงได พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยา- 
        กรณอนัสมบูรณ   พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญาท่ี 
        ตรง ๆ   โดยไมมีการเสียดสีใครเลย      การถวายบังคม 
        ครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย      อันขาพระองคถวายบังคมดีแลว 
        ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม   พระองคทรงทราบ 
         แลวจะทรงหลงลืมไปก็หามิได    ขาแตพระองคผูมีวิริยะ 
        อันไมตํ่าทราม    พระองคตรัสรูอริยธรรมอันประเสริฐกวา 
        โลกิยธรรมแลว     ก็ทรงทราบไญยธรรมทุกอยางไดอยาง 
        ไมผิดพลาด  ขาพระองคหวังเปนอยางย่ิงซ่ึงพระดํารัสของ 
        พระองค    เหมือนกบัคนท่ีมีรางกายอันชุมเหงื่อคราวหนา 
        รอน  ยอมปรารถนาน้ําเย็นฉะนั้น   ขอพระองคทรงยังฝน 
         คือพระธรรมเทศนาที่ขาพระองคเคยฟงมาแลวใหตกลงมา 
        เถิด พระเจาขา ทานพระนิโครธกัปปะ  ไดประพฤติพรหม- 
         จรรยเพ่ือประโยชนใด    ประโยชนของทานน้ันเปนประ- 
        โยชนไมเปลาแลหรอื   ทานนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพ- 
         พานแลวหรือ   ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธเหลืออยู 
        หรือวาทานเปนพระอเสขะผูหลดุพนแลว   ขาพระองคขอ 
         ฟงพระดํารัสท่ีขาพระองคมุงหวังน้ัน  พระเจาขา.  
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          พระผูมีพระภาคเจาทรงพยากรณวา 
                       พระนิโครธกัปปะไดตัดขาดความทะเยอทะยานอยาก 
               ในนามและรูปนี้      กบัท้ังกระแสแหงตัณหาอันนอนเน่ือง 
               อยูในสันดานมาชานานแลว     ขามพนชาติและมรณะได 
              หมดส้ินแลว  พระผูมีพระภาคเจาผูประเสริฐสุดดวยพระ- 
               จักษุ ๕   ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทาน้ี. 
          พระวงัคีสะกราบทูลวา 
                       ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีองคที่  ๗     ขาพระองคนี้ 
               ไดฟงพระดํารัสของพระองคแลวก็เสื่อมใส        ทราบวา 
               คําถามท่ีขาพระองคทูลถามแลวไมไรประโยชน  พระองค 
               ไมหลอกลวงขาพระองค   ขาพระองคเปนสาวกของพระ- 
               พุทธเจา  มีปกติกลาวอยางใดทําอยางน้ัน   ไดตัดขายคือ 
               ตัณหาอันสรางขวาง  มั่นคง ของพระยามัจจุราชผูมากเลห 
               ไดเด็ดขาด  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ทานพระนิโครธ-  
              กัปปเถระกัปปายนโคตร       ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน 
               ขามบวงมารท่ีขามไดแสนยากไดแลวหนอ ขาแตพระองค 
               ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย      ขาพระองคขอนมัสการทาน 
               พระนิโครธกัปปเถระ ผูเปนวิสุทธิเทพผูลวงเสียซ่ึงเทพดา 
               ผูเปนอนุชาตบุตรของพระองค    ผูมีความเพียรมาก    ผู 
               ประเสริฐสุด  ทัง้เปนโอรสของพระองคผูประเสริฐ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   คาถา ๕ คาถา   มีอาทิวา  เราเปนผูออกบวช 
แลว  ดังน้ี  ทานพระวังคีสะยังเปนผูใหม  บวชยังไมนาน   เห็นพวกหญิง  
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มากหลายผูไปวิหารตกแตงรางกายสวยงามก็เกิดความกําหนัด         เมื่อจะ 
บรรเทาความกําหนัดที่เกิดข้ึนนั้น  จึงไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน บทวา  นิกฺขนฺต  วต  ม   สนฺต   อคารสฺมานคาริย 
ความวา  เราผูออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมีเรือนอยู. 
         บทวา  วิตกฺกา  ไดแก วิตกอันลามกมีกามวิตกเปนตน. 
         บทวา  อุปธาวนฺติ    ความวา   ยอมเขาถึงจิตของเรา.  
         บทวา ปคพฺภา    ไดแก  ผูประกอบดวยความคะนอง    คือทําวาง 
อํานาจ.  ชื่อวาผูหมดความอาย    เพราะไมบริหารอยางน้ีวา   ผูนีอ้อกจาก 
เรือนบวช  ไมควรตามกําจัดผูนี้. 
         บทวา  กณฺหโต  แปลวา โดยความดํา  อธิบายวา  โดยความลามก. 
                ความท่ีบุตรของคนสูงศักดิ์เหลาน้ันประจักษแกตน      พระเถระจึง 
กลาววา  อิเม  แปลวา  เหลานี้. 
         พวกมนุษยผูเลี้ยงชีวิตไมบริสุทธิ์      มีสมัครพรรคพวกมาก    ทาน 
เรียกวา    อุคคะ    เพราะเปนผูมีกิจยิ่งใหญ.    บุตรท้ังหลายของอุคคชน 
เหลาน้ัน  ชื่อวาอุคคบุตร. 
         บทวา มหิสฺสาสา  แปลวา  ผูมีลกูธนูมาก. 
         บทวา สิกฺขิตา  ไดแก  ผูเรียนศลิปะในตระกูลของอาจารยถึง ๑๒  ป 
         บทวา ทฬฺหธมฺมิโน  ไดแก เปนผูมีธนูแข็ง.  เรี่ยวแรง  ๒,๐๐๐  แรง 
ทานเรียกทัฬธนู  ธนูแข็ง.    ก็เครื่องผูกสายธนูที่ตนสาย     ใชหัวโลหะ 
เปนตนหนัก  คนที่จับดามแลวยกข้ึนพนจากแผนดินชั่วประมาณหน่ึงลูกศร 
ชื่อวาทวิสสหัสสถามะ  เรี่ยวแรงยก   ๒,๐๐๐  แรง.  
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         บทวา สมนฺตา  ปรกิิเรยฺยุ  ไดแก  ปลอยลูกศรไปรอบดาน.   หาก 
จะมีคําถามวา  มีลูกศรเทาไร ตอบวา ลูกศรพันหน่ึงทําใหศัตรูหนีไมทัน 
อธิบายวา  ลูกศรหนึ่งพันไมทรงหนาคนอ่ืนในสนามรบ.  
         บุตรของคนผูยิ่งใหญประมาณ  ๑,๐๐๐  ไดศึกษามาเชี่ยวชาญ  เปน 
ผูยิ่งใหญมีธนูแข็งผูแมนธนู      แมในกาลไหน ๆ   ก็ไมพายแพในการรบ 
เปนผูไมประมาท    ยืนพิงเสารอบดาน     แมถาจะพึงยิงสาดลูกศรไปไซร 
แมนักแมนธนูพันคนแมผูเชนนั้น   ยงิลูกศรมารอบดาน   คนทีศ่ึกษามาดี 
แลว   จับคันศร  ทําลกูศรทั้งหมดไมใหตกลงในรางกายของตน  ใหตกลง 
แทบเทา.   บรรดานักแมนธนูเหลาน้ัน   นักแมนธนูแมคนหน่ึง   ชื่อวายิง 
ลูกศร ๒ ลูกไปรวมกัน   ยอมไมมี,  แตหญิงท้ังหลายยิงลูกศรคราวละ ๕ ลูก 
ดวยอํานาจรูปารมณเปนตน,  เมื่อยิงไปอยางน้ัน.  
         บทวา  เอตฺตกา  ภิยฺโย   ความวา   หญิงเปนอันมากแมยิ่งกวาหญิง 
เหลาน้ี   ยอมขจัดโดยภาวะที่ราเริงดวยกิริยาอาการแหงหญิงเปนตนของตน. 
         บทวา  สกฺขี  ห ิ  เม   สุต  เอต  ความวา  เรื่องนี้เราไดยินไดฟงมา 
ตอหนา. 
         บทวา  นิพฺพานคมน  มคฺค        ทานกลาวดวยอํานาจลิงควิปลาส, 
อธิบายวา    ทางเปนเครื่องดําเนินไปสูพระนิพพาน.    ทานกลาวหมายเอา 
วิปสสนา. 
         บทวา  ตตฺถ  เม  นิรโต  มโน  ความวา   จิตของเรายินดีแลว     ใน 
วิปสสนามรรคนั้น. 
         บทวา  เอวฺเจ  ม  วิหรนฺต   ไดแก เราผูอยูอยางนี้     ดวยการเจริญ 
ฌานมีอนิจจลักษณะ  และอสุภเปนอารมณ  และดวยการเจริญวิปสสนา.  
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         พระเถระเรียกกิเลสมารวา ปาปมะ  ผูลามก. 
         บทวา  ตถา  มจฺจุ  กริสฺสามิ  น   เม   มคฺคมฺป   ทกฺขส ิ    มวีาจา 
ประกอบความวา  เราจักกระทํามัจจุ  คือท่ีสุด    โดยประการท่ีทานไมเห็น 
แมแตทางที่เราทําไว. 
         คาถา ๕ คาถา    มอีาทิวา  อรติฺจ  ดังนี้     พระเถระเม่ือบรรเทา 
ความไมยินดีเปนตน ที่เกิดข้ึนในสันดานของตน  ไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา อรตึ      ไดแก ผูกระสันในธรรม  คือ 
อธิกุศล  และในเสนาสนะอันสงัด. 
         บทวา รตึ   ไดแก ความยินดีในกามคุณ ๕. 
         บทวา  ปหาย   แปลวา   ละแลว. 
         บทวา สพฺพโส เคหสิตฺจ  วิตกฺก    ความวา    ละไดโดยสิ้นเชิง 
ซึ่งมิจฉาวิตก   อันอาศัยเรือน   คือท่ีปฏิสังยุตดวยบุตรและทาระ  และความ 
ตริถึงญาติเปนตน.                                 
         บทวา วนถ  น  กเรยฺย  กหุิฺจิ  ความวา  ไมพึงทําความอยากใน 
วัตถุทั้งปวง  ทั้งประเภทท่ีเปนไปในภายในและภายนอก. 
         บทวา นิพฺพนโถ อวนโถ  ส  ภกิขฺุ  ความวา  ก็บุคคลใดไมมีความ 
อยากโดยประการท้ังปวง     เพราะความเปนผูไมมีความอยากน้ันนั่นแหละ 
ชื่อวาเปนผูไมมีกิเลส         เพราะไมมีความเพลิดเพลินในอารมณไหน ๆ 
บุคคลชื่อวาเปนภิกษุ     เพราะเห็นโดยชอบซึ่งภัยในสงสาร     และเพราะ 
ทําลายกิเลสไดแลว. 
         บทวา  ยมิธ  ปวิจฺ  เวหาส  รปูคต   ชคโตคธ  กิฺจ ิ ความวา 
รูปอยางใดอยางหนึ่งในโลกนี้ที่อยูบนแผนดิน   คือที่อาศัยแผนดิน   ที่อยู  
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ในอากาศ  คือที่ต้ังในอากาศ   ไดแกทีอ่าศัยเทวโลก   มีสภาวะผูพัง   ซึ่ง   
อยูในแผนดิน     คือมีอยูในโลก    อันนับเนื่องในภพทั้ง  ๓     อันปจจัย 
ปรุงแตง. 
         บทวา ปริชียติ  สพฺพมนิจฺจ ความวา รูปทั้งหมดน้ันถูกชราครอบ- 
งํา   แตนั้นแหละเปนของไมเที่ยง     แตนั้นแล     เปนทุกข    เปนอนัตตา 
พระเถระกลาวถึงการยกข้ึนสูไตรลักษณ  ดวยประการฉะน้ี.    บางอาจารย 
กลาววา   นี้เปนวิปสสนาของพระเถระ. 
         บทวา  เอว  สเมจฺจ  จรนฺติ. มุตตฺตา   ความวา  บัณฑิตท้ังหลาย 
ตรัสรู     คือตรัสรูเฉพาะอยางนี้     ไดแกดวยมรรคปญญาอันประกอบดวย 
วิปสสนา  มีตนอันหลุดพนแลว    คือมีอัตภาพอันกําหนดรูแลว   เที่ยวไป 
คืออยู.                                                           
         บทวา อุปธีสุ  ไดแก ในอุปธิคือขันธทั้งหลาย.   
         บทวา  ชนา  ไดแก ปุถุชนผูบอด. 
         บทวา   คธิตาเส  ไดแก มีจิตปฏิพัทธ.  ก็ในท่ีนี้    พระเถระเม่ือจะ 
แสดงโดยพิเศษวา    พึงนําออกไปซ่ึงความพอใจในอุปธิคือกามคุณ    จึง 
กลาววา  ในรูปท่ีไดเห็น     และเสียงท่ีไดยิน  และในส่ิงท่ีมากระทบ 
และในอารมณที่ไดทราบ.  
         บทวา ทิฏสุเต  ไดแก ในรูปที่เห็น  และเสียงท่ีไดฟง  อธิบายวา 
รูปและเสียง. 
         บทวา ปฏิเฆ   ไดแก ในสิ่งท่ีกระทบ  คือในโผฏฐัพพะ. 
         บทวา  มุเต     ไดแก ในอารมณที่ไดทราบ    ทีเ่หลือจากอารมณที่ 
กลาวแลว  อธิบายวา  ในกลิ่นและรสท้ังหลาย.  ในสารัตถปกาสินี   ทาน  
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กลาววา  ถือเอากลิ่นและรสดวยบทวา ปฏิฆะ   ถือเอาโผฏฐัพพารมณดวย 
บทวา มุตะ. 
         บทวา เอตฺถ  วิโนทย  ฉนฺทมเนโช    ความวา    ทานจงบรรเทา 
กามฉันทะในเบญจกามคุณอันมีรูปที่เห็นเปนตนเปนประเภทนี้    เมื่อเปน 
อยางนั้น    ทานจะเปนผูไมหว่ันไหว  คือไมกําหนดในอารมณทั้งปวง. 
         บทวา  โย  เหตฺถ  น  ลิมฺปติ  มุน ิ ตมาหุ  ความวา  ก็บุคคลใดยอม 
ไมฉาบทาดวยเครื่องฉาบทาคือตัณหาในกามคุณนี้       บัณฑิตทั้งหลายยอม 
เรียกบุคคลน้ันวา   มุนี   เพราะเปนผูต้ังอยูในโมไนยธรรม  ธรรมของมุนี. 
ดวยการอธิบายวา  พระบาลีวา  อถ  สฏ ิสิตา   ถาวาอาศัยทิฏฐิ  ๖๐  ดังนี ้
อาจารยบางพวกจึงกลาวความหมายวา      อาศัยธรรมารมณ  ๖๐ ประการ. 
ก็พระบาลีมีวา    เปนไปกับดวยวิตกอันอาศัยทิฏฐิ  ๖๘  ประการ,   จริงอยู 
อารมณมีประมาณนอย   คือหยอนหรือเกินไป  ยอมไมนับเอาแล. 
         อาจารยบางพวกกลาววา  บทวา  อฏสฏ ิสิตา    ความวา มิจฉา- 
วิตกอันอาศัยทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  และบุคคลผูเปนไปในคติแหงทิฏฐิ   เปน 
ผูเชื่อลัทธิวาไมมีสัตตาวาสภูมิเปนที่อยูของสัตว  ๗  ชั้น       เพราะเหตุนั้น 
จึงเวนอธิจจสมุปปนนวาทะวา   เกิดผุดข้ึนโดยไมมีเหตุ   แลวจึงกลาวดวย  
อํานาจวาทะนอกน้ีวา    ถาวาอธรรมทั้งหลายเปนไปกับดวยวิตก     อาศัย  
ทิฏฐิ  ๖๐ ประการดังนี้.    เพ่ือจะแสดงวา    เหมือนอยางวาท่ีเรียกวาภิกษุ 
เพราะไมมีเครื่องฉาบทาคือกิเลสฉันใด     ที่เรียกวาภิกษุ     แมเพราะไมมี 
เครื่องฉาบทาคือทิฏฐิก็ฉันนั้น  ทานจึงกลาววา   ถาอาศัยทิฏฐิ  ๖๐   ดังน้ี 
เปนตน.  
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         บทวา  ปุถุชฺชนตาย  อธมมฺา  นิวฏิา    ความวา  ก็มิจฉาวิตกเหลา 
นั้น    มิใชธรรม    คือปราศจากธรรม    ดวยอํานาจยึดถือวาเที่ยงเปนตน 
ต้ังลงแลว  คือต้ังลงเฉพาะแลวในความเปนปุถุชน  คือในคนอันธพาล. 
         บทวา น  จ  วคฺคคตสฺส  กุหิฺจ ิ   ความวา  ไมพึงเปนไปในพวก 
มิจฉาทิฏฐิมีสัสสตวาทะวาเที่ยงเปนตนในวัตถุนั้น ๆ      คือไมถือลัทธินั้น. 
สวนในอรรถกถาทานยกบทข้ึนดังวา   ถาวาอธรรมทั้งหลายเปนไปกับวิตก 
อาศัยทิฏฐิ  ๖๐   ต้ังม่ันในความเปนปุถุชน   ดังน้ีแลวกลาววา   ถาวาวิตก 
ที่ไมเปนธรรมเปนอันมากอาศัยอารมณ  ๖  ต้ังลงมั่น          เพราะทําใหเกิด 
และกลาววาไมพึงเปนพรรคพวกในอารมณไหน ๆ อยางนั้น     อธิบายวา 
ไมพึงเปนพวกกิเลสในอารมณไหนๆ  ดวยอํานาจวิตกเหลาน้ัน. 
         บทวา โน  ปน  ทุฏุลฺลคาหี  ส  ภิกฺขุ    ความวา  บุคคลใดไมพึง 
เปนผูมักพูดคําหยาบ   คือพูดผิด   เพราะถูกกิเลสประทุษราย   และเพราะ 
เปนวาทะหยาบเหลือหลาย  บุคคลน้ันชื่อวาเปนภิกษุ. 
         บทวา   ทพฺโพ  ไดแก ผูมีชาติฉลาด  คือเปนบัณฑิต. 
         บทวา  จิรรตฺตสมาหิโต    แปลวา   ผูมีจิตเปนสมาธิต่ังแตกาลนาน 
มาแลว. 
         บทวา อกุหโก  แปลวา  เวนจากความโกหก   คือไมโออวด  ไมม ี
มายา. 
         บทวา นิปโก แปลวา ผูละเอียดละออ  คือผูเฉลียวฉลาด.   บทวา 
อปหาลุ  แปลวา ผูหมดตัณหาความอยาก. 
         บทวา  สนฺต  ปท  อชฺฌคมา   ไดแก บรรลุพระนิพพาน.   ชื่อวา 
มุนี  เพราะเปนผูประกอบดวยธรรนอันเปนที่ต้ังแหงความเปนมุนี.  
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         บทวา ปรินิพฺพุโต  ความวา  อาศัยพระนิพพาน โดยกระทําใหเปน 
อารมณ  แลวปรินิพานดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ. 
         บทวา  กงฺขติ   กาล     ความวา  รอเวลาเพื่อตองการอนุปาทิเสส 
นิพพานในกาลบัดนี้.  อธิบายวา  พระเถระนั้นไมมีกิจอะไรท่ีจะพึงทํา  จึง 
เตรียมพรอมดวยประการที่จักเปนผูเชนนี้. 
         คาถา ๔ คาถามีอาทิวา  มาน  ปชหสฺสุ    จงละมานะ    พระเถระ 
อาศัยปฏิภาณสมบัติบรรเทามานะที่เปนไปแกตนกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา มาน   ปชหสฺสุ  ความวา จงสละมานะ 
๙ ประการ  มีมานะวา  เราเปนผูประเสริฐกวาเปนตน. 
         ดวยบทวา โคตม  นี้ พระเถระกลาวถึงตนใหเปนโคตมโคตร เพราะ 
ตนเปนสาวกของพระผูมีพระภาคเจาผูโคตมโคตร. 
         บทวา  มานปถ   ความวา  ทานจงละ   คือจงละขาดซ่ึงชาติเปนตน 
อันหุมหอตัวดวอโยนิโสมนสิการ    การใสใจโดยไมแยบคาย    อันเปนฐาน 
ที่ต้ังใหมานะแพรไป   โดยการละกิเลสที่เน่ืองดวยชาติเปนตนน้ัน. 
         บทวา  อเสส   แปลวา ทั้งหมดเลย. 
         บทวา  มานปถมฺหิ  ส  มุจฺฉิโต   ความวา  ผูถึงความสยบอันมีวัตถุ 
ที่ต้ังแหงมานะเปนเหตุ. 
         บทวา  วิปฺปฏิสารีหุวา  จิรรตฺต    ความวา  เมื่อขณะแหงการขวน- 
ขวายในทางมานะน้ีลวงไปแลว     จักบรรลุพระอรหัตในกาลกอนแท   คือ 
ไดเปนผูเดือดรอนวา   เราฉิบหายเสียแลว.  
         บทวา  มกฺเขน   มกขฺิตา  ปชา   ความวา  ชื่อวา  มีมักขะลบหลูคุณ 
ทาน   เพราะยกตนขมผูอ่ืนดวยความกลาเปนตน    แลวบดขย้ีดวยมักขะอัน  
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มีลักษณะลบหลูคุณของผูอ่ืน,    จริงอยู    บุคคลลบหลูคุณของคนอ่ืนดวย 
ประการใด ๆ  ชื่อวา ยอมเช็ด  คือละทิ้งคุณของตนดวยประการนั้น  ๆ. 
         บทวา   มานหตา  ไดแก  ผูมีคุณความดี   ถูกมานะขจัดเสียแลว. 
         บทวา  นิรย  ปปตนติฺ  ไดแก ยอมเขาถึงนรก. 
         บทวา มคฺคชิโน  ไดแก ชํานะกิเลสดวยมรรค. 
         บทวา  กิตฺติฺจ   สขฺุจ   ไดแก  เกียรติที่วิญูชนสรรเสริญ     และ 
สุขอันเปนไปทางกายและทางจิต.                                           
         บทวา  อนุโภติ  แปลวา  ไดเฉพาะ. 
                บทวา   ธมมฺทโสติ   ตมาห ุ ตถตฺต   ความวา บัณฑิตท้ังหลายกลาว 
บุคคลน้ัน   ผูปฏิบัติชอบอยางน้ันวาเปนผูเห็นธรรม  ตามเปนจริง. 
         บทวา   อขิโล   ไดแก  ผูเวนจากกิเลสเครื่องตรึงใจ  ๕  ประการ. 
         บทวา   ปธานวา  ไดแก ผูถึงพรอมดวยสัมมัปปธานความเพียรชอบ. 
         บทวา  วิสุทฺโธ     ความวา  ชื่อวา ผูมีใจบริสุทธิ์     เพราะปราศจาก 
เมฆ  คือนิวรณ. 
         บทวา  อุเสส  ไดแก ละมานะท้ัง  ๙  อยางดวยอรหัตมรรค. 
         บทวา วิชฺชายนฺตกาโร  สมิตาวี  ความวา  พระเถระกลาวสอนตน 
วา    เปนผูมกีิเลสสงบระงับแลวโดยประการท้ังปวง    ถึงท่ีสุดแหงวิชชา  ๓ 
ประการ. 
         ครั้นวันหน่ึง  ทานพระอานนท  อันราชมหาอํามาตยคนหนึ่งนิมนต 
ในเวลาเชา    จึงไปเรือนของราชมหาอํามาตยนั้นแลวนั่งบนอาสนะท่ีเขาตก 
แตงไว  โดยมีทานพระวังคีสะเปนปจฉาสมณะ.   ลําดับนั้น  หญิงท้ังหลาย   
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ในเรือนน้ัน  ประดับดวยอลังการท้ังปวง  พากันเขาไปหาพระเถระ  ไหว 
แลวถามปญหา  ฟงธรรม. 
         ลําดับนั้น     ความกําหนัดในวิสภาคารมณเกิดข้ึนแกทานพระวังคีสะ 
ผูยังบวชใหมไมอาจกําหนดอารมณได   ทานพระวังคีสะน้ัน    เปนกุลบุตร 
ผูมีศรัทธา   มีชาติเปนคนตรง   คิดวาราคะน้ีเพ่ิมมากแกเราแลว   จะพึงทํา 
ประโยชนปจจุบัน    ทั้งประโยชนภายภาคหนา    ใหพินาศท้ัง ๆ ที่นั่งอยูแล 
เมื่อจะเปดเผยความเปนไปของตนแกพระเถระ       จึงกลาวคาถาวา กาม- 
ราเคน  ดังนี้เปนตน. 
         ในขอน้ัน     เพ่ือจะแสดงวา     แมถาความเรารอนอันเกิดจากความ 
กําหนัด    เพราะกิเลสเบียดเบียนแมกายได   แตเมื่อจะเบียดเบียนจิต   ยอม 
เบียดเบียนไดนานกวา    พระเถระจึงกลาววา   ขาพเจาถูกกามราคะแผดเผา 
แลวกลาววา   จิตของขาพเจาก็ถูกแผดเผา   ดังน้ี.         
         บทวา นิพฺพาปน  ความวา   ขอทานจงใหโอวาทอันเปนเหตุทําราคะ 
ใหดับ  คือท่ีสามารถทําความเรารอนเพราะราคะใหดับ. 
         คาถามีวา  สฺาย วิปริเยสา  เพราะความสําคัญผิด  ดังนี้เปนตน 
อันทานพระอานนทถูกพระวังคีสะขอรอง  จึงกลาวไว. 
         บทวา  วิปริเยสา   ความวา เพราะความวิปลาส   คือเพราะถือผิด- 
แผก   ซึ่งเปนไปในสิ่งท่ีไมงามวางาม.                                               
         บทวา  นิมิตฺต    ไดแก  มีอันทํากิเลสใหเกิดเปนนิมิต.        บทวา 
ปริวชฺเชหิ   แปลวา  จงสละเสีย. 
         บทวา  สุภ  ราคูปสหิต    ความวา  เมื่อจะเวนสุภะ   อันเปนเหตุทํา 
ราคะใหเจริญเปนอารมณ   พึงเวนดวยอสุภสัญญา   กําหนดหมายวาไมงาม  
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พึงเวนดวยอนภิรติสัญญา   กําหนดหมายวาไมนายินดี   ในอารมณทุกอยาง 
เพราะเหตุนั้น    ทานพระอานนทเมื่อจะแสดงสัญญา   แมทั้งสองน้ัน   จึง 
กลาวคํา  มีอาทิวา อสุภาย  ดังนี้.                 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  อสภุาย   ไดแก  ดวยอสุภานุปสสนา 
การพิจารณาเห็นเนือง ๆ วาไมงาม. 
         บทวา  จิตฺต  ภาเวหิ  เอกคฺค   สสุมาหิต   ความวา ทานจงเจริญ 
กระทําใหมีอารมณเลิศเปนอันเดียว   คือใหต้ังม่ัน   ใหแอบแนบในอารมณ 
ทั้งหลาย    โดยไมมีความฟุงซานแหงจิตของตน    คือเราจักบอกอสุภานุ- 
ปสสนาที่พึงการทําไดงายแกทาน.                                                  
         บทวา สติ  กายคตา   ตฺยตฺถุ  ความวา การเจริญกายคตาสติที่กลาว 
แลว   ทานจงอบรมกระทําใหมาก. 
         บทวา  นิพฺพิทาพหุโล  ภว   ความวา  ทานจงเปนผูมากดวยความ 
หนายในอัตภาพและในส่ิงท้ังปวง. 
         บทวา อนิมิตฺตฺจ  ภาเวหิ  ความวา โดยพิเศษ  อนิจจานุปสสนา 
ชื่อวา อนิมิต    เพราะเพิกนิมิตวาเท่ียงเปนตน    แตนั้นทานจงละมานานุสัย  
กิเลสอันนอนเน่ืองคือมานะเสีย    อธบิายวา   เมื่อจะเจริญอนิจจานุปสสนา 
นั้น   จงตัดอยางเด็ดขาดซึ่งมานานุสัย  โดยการบรรลุอรหัตมรรคตามลําดับ 
มรรค. 
         บทวา  มานาภิสมยา    ไดแก   ตรัสรูเพราะเห็นมานะและเพราะละ 
มานะ. 
         บทวา อุปสนฺโต  ความวา  ทานชื่อวาเขาไปสงบ   เพราะสงบราคะ 
เปนตนไดทั้งหมด  จักเท่ียวไป   คือจักอยู.  
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         คาถา ๔  คาถามีอาทิวา   ตเมว  วาจ   ดังนี้    เมื่อพระผูมีพระภาคเจา 
ทรงแสดงสุภาสิตสูตร   พระเถระเกิดความโสมนัส   เมื่อจะชมเชยพระผูมี- 
พระภาคเจาเฉพาะพระพักตร  จึงไดกลาวไว.                               
         บทวา  ยายตฺตาน  น   ตาปเย    ความวา  ไมพึงทําตนใหเดือดรอน 
คือใหลําบากดวยความเดือดรอน  ดวยวาจาใดอันเปนเหตุ. 
         บทวา  ปเร   จ  น  วหิึเสยฺย    ความวา  ไมพึงเบียดเบียนทําลายคน 
อ่ืนใหแตกกับคนอ่ืน. 
         บทวา  สา   เว    วาจา  สุภาสิตา  มีวาจาประกอบความวา  วาจานั้น  
ชื่อวาเปนสุภาษิตโดยสวนเดียว  เพราะฉะนั้น  พึงกลาวแตวาจาน้ันเทาน้ัน  
พระเถระสดุดีพระผูมีพระภาคเจา   โดยมีพระวาจาไมสอเสียดดวยคาถานี้. 
         บทวา ปฏินนฺทิตา  ความวา  ยินดี  คือรักใครโดยเฉพาะหนา   คือ 
ในเดี๋ยวน้ัน   และในกาลตอไป   ผูสดบัฟงรับเอา. 
         บทวา   ย   อนาทาย   ความวา  บุคคลเมื่อจะกลาววาจาใด   อยาได 
ถือเอาคําหยาบคายอันไมนารัก   ไมนาปรารถนาของคนอ่ืน   ยอมแสดงแต 
วาจาที่นารัก   อันไพเราะดวยอรรถและพยัญชนะ. 
         บทวา   ตเมว   ปยวาจ   ภาเสยฺย    ไดแก  ชมเชยดวยอํานาจวาจา 
ที่นารัก. 
         บทวา  อมตา  ไดแก ดุจนํ้าอมฤต   เพราะเปนวาจายังประโยชนให 
สําเร็จ      สมจริงดังท่ีตรัสไววา      คําสัตยแลยังประโยชนใหสําเร็จกวารส 
ทั้งหลาย.    อีกอยางหนึ่ง    ไดแกวาจาท่ีเปนประโยชน    คือเปนปจจัยแก 
อมตะ  คือพระนิพพาน  ชื่อวาเปนวาจาอมตะ.  
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         บทวา  เอส   ธมฺโม  สนนฺตโน   ความวา ชื่อวาสัจวาจานี้เปนธรรม   
ของเกา คือพระพฤติเปนประเพณี  จริงอยู  ขอท่ีคนเกากอนไมพูดคําเหลาะ 
แหละน้ีแหละ  เปนความประพฤติของคนเกากอน   ดวยเหตุนั้น    ทานจึง 
กลาววา  สัตบุรุษเปนผูต้ังอยูในคําสัตย  อันเปนอรรถเปนธรรม. 
         ในคําน้ัน  พึงทราบวา ชื่อวาต้ังอยูในประโยชนตนและคนอ่ืน  เพราะ 
เปนผูต้ังอยูในสัจจะ     ชือ่วาเปนผูต้ังอยูในธรรม     เพราะเปนผูต้ังอยูใน 
ประโยชนเทาน้ัน.   อีกอยางหนึ่ง  คําวา  อตฺเถ   ธมเฺม  นี้เปนวิเสสนะของ 
สัจจะน่ันแหละ.   สมจริงดังท่ีทานกลาวไววา   ผูต้ังอยูในคําสัจ,   ในคําสัจ 
เชนไร ?     ในคําสัจท่ีเปนอรรถเปนธรรม    ซึ่งเปนที่ใหสําเร็จประโยชน 
คือไมทําการขัดขวางใหแกคนอ่ืน      เพราะไมปราศจากอรรถ (และ) ให 
สําเร็จธรรม  คือประโยชนอันเปนไปในธรรมเทาน้ัน   เพราะไมปราศจาก 
ธรรม.    พระเถระสดุดีพระผูมีพระภาคเจา     โดยทรงมีพระวาจาสัตยดวย 
คาถาน้ี. 
         บทวา  เขม  แปลวา ปลอดภัย  คือไมมีอันตราย  หากมีคําถามสอด 
เขามาวา    เพราะเหตุไร ?    ขอเฉลยวา    เพราะไดบรรลุพระนิพพานอัน 
กระทําท่ีสุดแหงทุกข    อธิบายวา    ชื่อวาปลอดภัย    เพราะเปนเหตุใหถึง 
กิเลสนิพพาน  และเปนไปเพ่ือทําท่ีสุดแหงวัฏทุกข. 
         อีกอยางหนึ่ง    พึงเห็นความในขอน้ีอยางนี้วา     พระพุทธเจาตรัส 
พระวาจาใด   ชื่อวาปลอดภัย   เพราะทรงประกาศทางอันเกษม  เพ่ือประ- 
โยชนแกนิพพานธาตุทั้งสองคือ  เพ่ือบรรลุพระนิพพาน   หรือเพ่ือทําท่ีสุด 
แหงทุกข   วาจาน้ันเทาน้ัน     เปนวาจาสูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย   อธิบายวา 
วาจานั้นประเสริฐที่สุดกวาวาจาทั้งปวง      พระเถระเม่ือสดุดีพระผูมีพระ-  
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ภาคเจา   โดยมีพระดํารัสดวยพระปรีชา  ดวยคาถานี้   จึงใหจบการสดุดีลง 
ดวยยอดคือพระอรหัต. 
         คาถา ๓ คาถามีอาทิวา  คมฺภีรปฺโ นี้  พระเถระกลาวดวยอํานาจ 
การสรรเสรญิทานพระสารีบุตร. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  คมฺภรีปฺโ ความวา ชื่อวาผูมีปญญา 
ลึกซ้ึง     เพราะเปนผูประกอบดวยปญญาอันละเอียด    ซึ่งเปนไปในขันธ 
และอายตนะเปนตนอันลึกล้ํา.  ชื่อวามีปญญา  เพราะประกอบดวยปญญา 
อันมีโอชาเกิดแตธรรม   กลาวคือเมธาปญญา. 
         ชื่อวา  ผูฉลาดในทางและมิใชทาง  เพราะความเปนผูฉลาดในทาง 
และมิใชทางอยางนี้วา   นีท้างทุคติ  นี้ทางสุคติ   นีท้างพระนิพพาน. 
         ชื่อวาผูมีปญญามาก  ดวยอํานาจปญญาอันถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมี- 
ญาณอันใหญ.                              
         บทวา  ธมฺม  เทเสติ  ภิกฺขูน     ความวา  ประกาศปวัตติ  (ทุกข) 
และนิวัตติ  (นิโรธ)   โดยชอบ    แสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย    ก็เพ่ือจะ 
แสดงอาการเปนไปแหงเทศนาน้ัน    ทานจึงกลาวคํามีอาทิวา  โดยยอบาง      
ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  สงฺขตฺิเตนป  ความวา แสดงแมโดยยอ 
อยางนี้วา     ดูกอนผูมีอายุ    อริยสัจ  ๔  เหลาน้ี.    อริยสัจ  ๔ เปนไฉน  ? 
ทุกขอริยสัจ  ๑ ฯ ล ฯ   ดกูอนผูมีอายุ  อริยสัจ  ๔ เหลาน้ีแล,  เพราะเหตุนั้น 
แล   ผูมีอายุพึงกระทําความเพียรวา   นี้ทุกข.    เมือ่จําแนกอริยสัจเหลาน้ัน 
นั่นแหละออกแสดงแมโดยพิสดาร  โดยนัยมีอาทิวา ก็ผูมีอายุ ทุกขอริยสัจ  
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เปนไฉน  ?   แมความเกิดก็เปนทุกข  ดังน้ี.  แมในเทศนาเรื่องขันธเปนตน 
ก็นัยนี้เหมือนกัน. 
         บทวา  สาลิกายิว   นิคฺโฆโส    ความวา เมื่อพระเถระแสดงธรรม 
ยอมมีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกสาลิกา   ตัวไดลิ้มรสมะมวงสุกหวาน   จึง 
กระพือปกทั้งสองแลวเปลงเสียงรองอันไพเราะฉะนั้น.   จริงอยู  พระธรรม 
เสนาบดีมีคําพูดไมพราเครือดวยอํานาจดีเปนตน,     เสียงเปลงออกประดุจ 
กังสดาลท่ีเขาเคาะดวยทอนเหล็กฉะน้ัน. 
         บทวา ปฏิภาณ   อทุิยฺยติ  ความวา ปฏิภาณความแจมแจง  ยอมต้ัง 
ข้ึนพรั่งพรูประดุจลูกคลื่นต้ังข้ึนจากมหาสมุทร       ในเมื่อทานประสงคจะ 
กลาว. 
         บทวา   ตสฺส  ไดแก พระสารีบุตร.   บทวา  ต  ไดแก กําลังแสดง 
ธรรมอยู. 
         บทวา  สุณนฺตี    ไดแก เกิดความเอ้ือเฟอวา   พระเถระกลาวคําใด 
แกพวกเรา ๆ จักฟงคําน้ัน   ดังน้ี    จึงฟงอยู. 
         บทวา  มธุร  แปลวา นาปรารถนา.   บทวา  รชนีเยน  ไดแก อัน 
นาใคร.     บทวา  สวนีเยน   ไดแก มคีวามสบายหู.     บทวา   วคฺคุนา 
ไดแก  มีความกลมกลอมเปนที่จับใจ. 
         บทวา อุทคฺคจิตฺตา    ไดแก เปนผูมีจิตเบิกบาน    คือมีจิตไมหดหู 
ดวยอํานาจปติอันประกอบความฟูใจ.                                          
         บทวา  มุทิตา ไดแก บันเทิงใจ  คือประกอบดวยความปราโมทย. 
         บทวา  โอเธนฺติ   ไดแก  เง่ียหูลง   คือเขาไปต้ังจิตเพ่ือความรูทั่วถึง 
จึงเง่ียหูคอยฟงอยู.                                                          
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         คาถา  ๔  คาถามีอาทิวา  อชฺช  ปณฺณรเส  ดังน้ี    พระเถระไดเห็น 
พระศาสดาประทับนั่ง     ภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอม     เพ่ือจะทรงแสดง 
พระธรรมเทศนาปวารณาสูตร   เมื่อจะสดุดี  จึงกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา ปณฺณรเส  ความวา ก็สมัยหน่ึง พระ- 
ผูมีพระภาคเจาประทับนั่งในบุพพาราม   ในเวลาเย็นทรงแสดงพระธรรม- 
เทศนา  อันเหมาะแกกาลสมัยแกบริษัทที่ถึงพรอมแลว  จึงโสรจสรงพระ- 
วรกายในซุมสรงน้ําแลวครองผา       ทรงกระทํามหาจีวรเทาสุคตประมาณ 
เฉวียงบา    ทรงประทับพิงเสากลาง    ประทับนั่งบนบวรพุทธอาสนที่เขา 
ตกแตงไวในปราสาทของมิคารมารดา    ทรงชําเลืองดูภิกษุสงฆผูนั่งหอม- 
ลอม  ประทับนั่งในวันปวารณา  ในวันอุโบสถน้ัน  ในวันอุโบสถข้ึน ๑๕ 
คํ่าน้ี. 
         บทวา วิสุทฺธิยา  ไดแก  เพ่ือตองการความบริสุทธิ์   คือเพ่ือวิสุทธิ- 
ปวารณา. 
         บทวา  ภิกฺขู   ปฺจสตา  สมาคตา   ความวา ภิกษุประมาณ  ๕๐๐ 
รูปมาประชุมกัน   ดวยการน่ังหอมลอมพระศาสดา  และดวยอัธยาศัย. 
         บทวา  เต  จ  สโยชนพนฺธนจฺฉิทา    ความวา  ผูตัดกิเลสทั้งหลาย 
อันเปนเครื่องผูกสันดาน   กลาวคือสังโยชนดํารงอยู   เพราะเหตุนั้นแหละ 
จึงเปนผูไมมีทุกข   หมดสิ้นภพใหม  เปนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ  อธิบาย 
วา ชื่อวาเปนผูไมมีทุกข  เพราะไมมีทุกขอันเกิดจากกิเลส  เปนผูมีภพใหม 
สิ้นไปแลว     ชื่อวาเปนผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ     เพราะแสวงหาศีลขันธ 
เปนตนอันเปนของพระอเสขะ.  
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         บทวา วิชิตสงฺคาม  ความวา ชื่อวาผูทรงชนะสงคราม  เพราะทรง 
ชนะสงครามคือกิเลส  คือเพราะทรงชนะมารและพลของมารไดเเลว.   
         บทวา  สตฺถวาห   ความวา  พระผูมีพระภาคเจา   ชื่อวาสัตถวาหะ 
ผูนํากองเกวียน    เพราะทรงยกข้ึนรถ   คืออริยมรรคประกอบดวยองค  ๘ 
แลวชนพาเวไนยสัตวทั้งหลายไป   คือใหขามพนจากสงสารกันดาร.   ดวย  
เหตุนั้น   สหัมบดีพรหมจึงกราบทูลวา   ขาแตพระองคผูแกลวกลา   ผูชนะ 
สงคราม  ผูนําหมูเกวียน  ขอพระองคโปรดเสด็จลุกข้ึน,  พระสาวกท้ังหลาย 
เขาไปน่ังใกลพระศาสดาพระองคนั้น  ผูทรงนําหมูเกวียน   ผูยอดเย่ียม. 
         บทวา  เต  วิชฺชา   มจฺจุหายิโน  มวีาจาประกอบความวา ผูอันพระ- 
สาวกท้ังหลายเห็นปานน้ันหอมลอม   เสด็จตามลําดับรอบ ๆ ไป  ดวยการ 
เสด็จจาริกไปยังชนบท  เหมือนพระเจาจักรพรรดิ  อันหมูอํามาตยหอมลอม 
ฉะน้ัน. 
         บทวา   ปลาโป     แปลวา  วางเปลา      คือเวนจากสาระในภายใน 
อธิบายวา  เวนจากศีล. 
         บทวา   วนฺเท   อาทิจฺจพนฺธุน   ความวา  พระเถระกลาววา   ขา- 
พระองคขอถวายบังคมพระทศพลบรมศาสดา      ผูเปนเผาพันธุแหงพระ- 
อาทิตย. 
         คาถา ๔  คาถามีอาทิวา  ปโรสหสฺส  ดังนี้      พระเถระเม่ือจะสดุดี 
พระผูมีพระภาคเจาผูทรงแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย     ดวยธรรมีกถาอัน 
ปฏิสังยุตดวยพระนิพพาน  จึงไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  ปโรสหสฺส    แปลวา  เกินกวาพัน, 
พระเถระกลาวหมายเอาภิกษุ  ๑,๒๕๐  องค.  
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         บทวา  อกุโตภย   ความวา  ในพระนิพพาน    ไมมีภัยแตที่ไหน ๆ 
และทานผูบรรลุนิพพานแลว    ยอมไมมีภัยแมแตที่ไหน ๆ   เพราะเหตุนั้น 
พระนิพพานจึงชื่อวาไมมีภัยแตที่ไหน. 
         พระผูมีพระภาคเจา  บัณฑิตเรียกวานาค  เพราะเหตุทั้งหลายดังกลาว 
แลว  โดยนัยมีอาทิวา  พระองคไมทรงทําบาป  เพราะเหตุนั้น  พระผูมี-  
พระภาคเจาจึงมีพระนามวานาค   แล.                                             
         บทวา อิสีน  อิสิสตฺตโม  ความวา  เปนพระฤาษีผูสูงสุดแหงพระ- 
ฤาษี    คือสาวกพุทธะและปจเจกพุทธะ,    อีกอยางหน่ึง    ไดแกเปนฤาษี 
องคที่ ๗ แหงพระฤาษีทั้งหลาย  นับต้ังแตพระวิปสสีสัมมาสัมพุทธเจา. 
         บทวา  มหาเมโฆว     ไดแก  เปนเสมือนมหาเมฆอันต้ังข้ึนในทวีป 
ทั้ง  ๔.  
         บทวา  ทิวา  วิหารา   แปลวา จากท่ีเรน. 
         บทวา  สาวโก   เต  มหาวีร  ปาเท  วนฺทติ  วงฺคีโส  นี้     พระเถระ 
บรรลุพระอรหัตแลว  เมือ่จะประกาศการบรรลุคุณวิเศพของตน   จึงกลาว 
ไว. 
         คาถา  ๔  คาถามีคําเริ่มตนวา  อุมฺมคฺคปถ  ดงัน้ี   พระผูมพีระภาคเจา 
เมื่อจะทรงแสดงวา    พระองคตรัสถามวา   วังคีสะ   คาถาเหลาน้ีเธอตรึก 
มากอน   หรอืวาปรากฏข้ึนโดยพลันทนัใด,     พระวังคีสะทูลวา    ปรากฏ  
แจมแจงข้ึนทันทีทันใด    จึงตรัสไว.    ก็เพราะเหตุไรจึงไดตรัสอยางนั้น  ? 
ไดยินมาวา    เพราะไดเกิดการสั่งสนทนาข้ึนในทามกลางสงฆวา    พระ- 
วังคีสะไมไดร่ําเรียน  ไมกระทํากิจดวยการอุเทศ  ดวยการสอบถาม   และ  
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ดวยโยนิโสมนสิการ     ไฉนจึงประพันธคาถา     เที่ยวพรรณนาบทกลอน. 
ลําดับนั้น        พระผูมีพระภาคเจาทรงพระดําริวา     พวกภิกษุเหลาน้ีไมรู 
ปฏิภาณสมบัติของพระวังคีสะ      เราจักใหรูจักปฏิภาณสมบัติของวังคีสะน้ี 
จึงตรัสถามโดยนัยมีอาทิวา  วังคีสะ  เหตุไรหนอ  ดังน้ี. 
         บทวา อุมฺมคฺคปถ    ไดแก ทางเกิดกิเลสมิใชนอย.    จริงอยู    ที ่
เรียกวา  ทาง  เพราะเปนทางที่วัฏฏะประกอบสรางไว.                 
         บทวา  ปภิชฺช     ขีลานิ    ไดแก  ทําลายตาปูตรึงใจมีราคะเปนตน 
๕ อยาง   เท่ียวไป.                                           
         บทวา  ต  ปสฺสถ  ความวา ทานทั้งหลายจงเห็นพระวังคีสะน้ัน   ผูรู 
แลว    ผูครอบงําและตัดกิเลสแลวเที่ยวไปอยางนั้น. 
         บทวา  พนฺธปมฺุจกร   แปลวา  กระทําการปลดเครื่องผูก. 
         บทวา  อสิต   แปลวา   ไมอาศัยแลว. 
         บทวา  ภาคโส  ปฏภิชฺช    ไดแก  กระทําการจําแนกธรรมโดยสวน 
มีสติปฏฐานเปนตน.   บาลีวา  ปวิภชฺช  ดังนี้ก็ม,ี    อธิบายวา    จําแนก 
แสดงธรรมโดยสวน ๆ มอุีเทศเปนตน   คือโดยประการ. 
         บทวา  โอฆสฺส  ไดแก  โอฆะ  ๔    มกีามโอฆะเปนตน. 
         บทวา  อเนกวิหิต  ความวา  บอก  คือไดกลาวทางอันนําไปสูอมตะ 
หลายประการดวยอํานาจสติปฏฐานเปนตน        หรือดวยอํานาจกรรมฐาน 
๓๘  ประการ. 
         บทวา  ตสฺมึ   จ  อมเต   อกขฺาเต  ความวา   เมื่อวังคีสะนั้นบอกทาง 
อมตะ   คืออันนําอมตะมาใหนั้น.                              
         บทวา   ธมมฺทสา  แปลวา  ผูเห็นธรรม.  
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         บทวา      ิตา  อสหริา  ไดแก  เปนผูอันใครๆ  ใหงอนแงนคลอน 
แคลนไมได   ดํารงอยู. 
         บทวา  อติวิชฺฌ   แปลวา   รูแจงแลว. 
         บทวา  สพฺพ ิตีน  ไดแก  ซึ่งที่ต้ังแหงทิฏฐิ   หรือท่ีต้ังแหงวิญญาณ 
ทั้งปวง. 
         บทวา  อติกฺกมมทฺทส    ไดแก ไดเห็นพระนิพพานอันเปนตัวลวง 
พน. 
         บทวา  อคฺค  ไดแก ธรรนอันเลิศ,   บาลีวา อคฺเค  ดังน้ีก็มี  อธิบาย 
วา  เปนที่หน่ึงกวาเขา. 
         บทวา  ทสทฺธาน  ความวา  แสดงธรรมอันเลิศแหงพระเบญจวัคคีย 
หรือแสดงกอนกวาเขา   คือแตเบื้องตน. 
         บทวา ตสฺมา  ความวา  เพราะเหตุที่ผูรูวา     ธรรมนี้ทานแสดงดี 
จึงไมควรทําความประมาท  ฉะนั้น  จึงควรสําเหนียกตาม  อธิบายวา  พึง 
ศึกษาสิกขา ๓  ตามลําดับวิปสสนา  และตามลําดับมรรค. 
         คาถา  ๓  คาถา    มคีาเริ่มตนวา  พุทฺธานุพุทฺโธ      พระวังคีสเถระ 
กลาวชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระ. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  พุทฺธานุพุทฺโธ    แปลวา  ตรัสรูตาม 
พระพุทธะทั้งหลาย.    จรงิอยู    พระพุทธเจาท้ังหลายตรัสรูสัจจะ ๔   กอน 
ภายหลังพระเถระตรัสรูกอนกวาเขาท้ังหมด   เพราะฉะนั้น  จึงชื่อวาเปนผู 
ตรัสรูตามพระพุทธะทั้งหลาย.  ชื่อวาเถระ  เพราะเปนผูประกอบดวยศีลขันธ 
เปนตนอันมั่น  อธิบายวา  เปนผูมีธรรมอันไมกําเริบ.  
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         บทวา  ติพฺพนิกฺกโม  แปลวา  ผูมีความเพียรมั่นคง. 
         บทวา สุขวิหาราน  แปลวา  ผูมี่ธรรมเครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน. 
         บทวา  วิเวกิาน   ไดแก   วิเวกท้ัง  ๓. 
         บทวา  สพฺพสฺสต  ความวา  สิ่งใดอันสาวกท้ังปวงจะพึงบรรล ุ   สิ่ง 
นั้นอันทานพระอัญญาโกณฑัญญะนี้บรรลุตามแลว. 
         บทวา อปฺปมตฺตสฺส  สิกขฺโต  แปลวา  เปนผูไมประมาทศึกษาอยู. 
         บทวา   เตวิชฺโช   เจโตปริยโกวิโท   ความวา   บรรดาอภิญญา ๖ 
พระอัญญาโกณฑัญญเถระกลาวแตอภิญญา  ๔  อภิญญา  ๒    นอกน้ีพระ- 
เถระไมกลาวไวก็จริง  ถงึอยางนั้น  พระเถระก็เปนผูมีอภิญญา  ๖  ทีเดียว. 
เพราะเหตุที่ทานพระวังคีสะเห็นพระเถระผูมาจากสระฉัททันตะ       ในปา 
หิมวันต    แสดงความเคารพอยางยิ่งในพระผูมีพระภาคเจาแลวถวายบังคม 
อยู    มีใจเลือ่มใส    เมื่อจะชมเชยพระเถระเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระ- 
ภาคเจาจึงกลาวคาถาน้ี     เพราะฉะนั้น  จึงกลาววา พระโกณฑัญญะผูเปน 
ทายาทของพระพุทธเจา   ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดา  ดังนี้. 
         คาถา  ๓  คาถามีคําเริ่มตนวา  นคสฺส  ปสฺเส  ดังน้ี    เมื่อพระผูมี- 
พระภาคเจาพรอมกับภิกษุ  ๕๐๐  รูป   ลวนเปนพระอรหันต   ประทับอยู 
ณ  ประเทศกาลศิลา   ทานพระมหาโมคคัลลานเถระพิจารณาดูจิตของภิกษุ 
เหลาน้ันอยู    จึงเห็นวิมุตติ    คืออรหัตผล.    ทานพระวังคีสะเห็นดังน้ัน 
เมื่อจะชมเชยพระผูมีพระภาคเจาและพระเถระทั้งหลาย   จึงไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  นคสฺส  ปสฺเส   ความวา   ทีก่าลศิลา 
ประเทศขางภูเขาอิสิคิลิ. 
         บทวา  อาสีน   แปลวา   นั่งแลว.  
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         บทวา   เจตสา  ไดแก  ดวยเจโตปริยญาณของตน. 
         บทวา จิตฺต   เนส  สมเนฺวส    ไดแก  แสวงหาจิตของภิกษุขีณาสพ 
เหลาน้ัน. 
         บทวา  อนุปริเยติ  แปลวา   ยอมกําหนดโดยลําดับ. 
         ผูสมบูรณดวยองคทั้งปวงอยางนี้    คือผูถึงพรอม    ไดแกประกอบ 
ดวยองคทั้งปวง  คือดวยสัตถุสมบัติที่กลาววา  ผูเปนมุนี   ผูถึงฝงแหงทุกข 
และดวยสาวกสมบัติที่กลาววา  มีวิชชา ๓   ผูละมัจจุ  ดังน้ี. 
         จริงอยู  ดวยบทวา  มุนึ  นี้    ทานกลาวการตรัสรูไญยธรรมอยางส้ิน 
เชิงของพระศาสดา    ดวยญาณกลาวคือโมนะ    เพราะเหตุนั้น    ทานจึง 
สงเคราะหทศพลญาณเปนตนดวยอนาวรณญาณ,    ทานแสดงญาณสัมปทา 
ของพระศาสดานั้น   ดวยอนาวรณญาณน้ัน.                      
         ดวยบทวา  ทุกฺขสสฺ  ปารคุ  นี้     ทานแสดงปหานสัมปทา     และ 
แสดงอานุภาวสัมปทาเปนตนของพระศาสดาดวยบทท้ังสองนั้น. 
         ดวยบทท้ังสองวา  เตวิชฺชา  มจจฺุหายิโน  นี้    ทานแสดงสมบัติของ 
สาวกของพระศาสดา    โดยแสดงญาณสมบัติของสาวกท้ังหลาย     และโดย 
แสดงการบรรลุนิพพานธาตุของสาวก. 
         จริงอยางนั้น  เพ่ือจะกระทําเน้ือความตามที่กลาวใหปรากฏชัด  ทาน 
จึงกลาววา   พากันเขาไปน่ังใกลพระโคดมผูเปนมุนี    ผูถึงฝงแหงทุกข  
ผูทรงเต็มเปยมดวยพระอาการเปนอันมาก ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา  อเนกาการสมฺปนฺน   ไดแก ทรงถึง 
พรอมดวยพระอาการเปนอันมาก    อธิบายวา   ทรงประกอบดวยพระคุณ 
คืออาการมิใชนอย.  
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         คาถาวา  จนฺโท   ยถา  ดังนี้เปนตน   พระเถระไดเห็นพระผูมีพระ- 
ภาคเจาผูอันพระภิกษุสงฆหมูใหญ     กับพวกเทวดาและนาคหลายพันหอม 
ลอมอยูที่ฝงสระโบกขรณีคัคคราใกลจัมปานคร    ทรงไพโรจนดวยวรรณะ 
และพระยศของพระองค  เกิดความโสมนัส   เมื่อจะสดุดี  จึงไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน      บทวา      จนฺโท    ยถา  วิคตวลาหเก  นเภ 
ความวา ในฤดูใบไมรวง พระจันทรเพ็ญยอมไพโรจนในอากาศอันปราศ- 
จากเมฆฝน   คือพนจากส่ิงเศราหมองอ่ืน   เชนกับเมฆและน้ําคางเปนตน 
ฉันใด   (และ)  เหมือนพระอาทิตยปราศจากมลทิน    อธิบายวา   ภาณุ 
คือพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน       โดยปราศจากสิ่งเศราหมองมีเมฆฝน 
เปนตนนั้นนั่นแหละ  ยอมไพโรจน  ฉันใด. 
         บทวา  เอวมฺป  องฺคีรส  ตฺว   ความวา  ขาแตพระมหามุนีผูมีพระภาค- 
เจา  ผูทรงโชติชวง   ดวยความโชติชวงอันเปลงออกจากพระอวัยวะ    แม 
พระองคก็ฉันนั้น      ยอมรุงโรจนยิ่ง    คือยอมไพโรจนลวงโลกพรอมท้ัง 
เทวโลกดวยพระยศของพระองค. 
         คาถา  ๑๐  คาถา  มคํีาวา กาเวยฺยมตฺตา  ดังนี้เปนตน   พระวังคีสะ 
บรรลุพระอรหัต   พิจารณาขอปฏิบัติของตน   เมื่อจะประมาณพระคุณของ 
พระศาสดาและคุณของตน  ไดกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน   บทวา  กาเวยฺยนตฺตา  ความวา เปนผูประมาณ 
ได  คือผูอันเขานับถือยกยองทําใหเกิดคุณความดีดวยกาพย    คือดวยการ 
แตงกาพย. 
         บทวา  อทฺทสาม  แปลวา  ไดเห็นแลว.  
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         บทวา  อทฺธา๑  โน  อทุปชฺชถ    ความวา    ในพระรัตนตรัยเกิดข้ึน 
เพ่ืออุดหนุนแกพวกขาพระองคตลอดกาลนาน. 
         บทวา  วจน  ไดแก ธรรมกถาอันประกอบดวยสัจจะ. 
         บทวา  ขนฺเธ  อายตนานิ  จ  ธาตุโย  จ  ไดแก  ขันธ ๕  อายตนะ  ๑๒ 
และธาตุ  ๑๘.  ในฐานะน้ี   พึงกลาวกถาวาดวยขันธเปนตน   กถานั้นทาน 
ใหพิสดารแลวในวิสุทธิมรรคนั่นแล     เพราะเหตุนั้น    พึงทราบโดยนัย 
ดังกลาวไวในวิสุทธิมรรคน้ันนั่นแล. 
         บทวา วิทิตฺวาน  ไดแก รูดวยญาณอันเปนสวนเบื้องตน   โดยการ 
จําแนกรูปเปนตน    และโดยความไมเที่ยงเปนตน. 
         บทวา  เย  เต   สาสนการกา   ความวา   พระตถาคตท้ังหลายอุบัติ 
ข้ึนเพ่ือประโยชนแกเหลาสัตวเปนอันมาก        ผูกระทําตามคําสอนของ 
พระตถาคตท้ังหลาย. 
         บทวา  เย   นิยามคตทฺทสา    มีโยชนาวา    นิยามคตะ   ก็คือนิยาม 
นั่นเอง,  ภิกษุและภิกษุณีเหลาใดไดเห็น  คือไดบรรลุสัมมตนิยาม พระมุนี 
คือพระผูมีพระภาคเจา   ไดทรงบรรลพุระโพธิญาณ คือพระสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ  เพ่ือประโยชนแกภิกษุและภิกษุณีเหลาน้ันหนอ.                        
         บทวา  สุเทสิตา  ความวา  ทรงแสดงดีแลว    ทั้งโดยยอและพิสดาร 
สมควรแกอัธยาศัยของเวไนยสัตว. 
         บทวา จกขฺุมตา  ไดแก  ผูมีจักษุดวยจักษุ  ๕.  ชื่อวาอริยสัจ  เพราะ 
อรรถวาเปนธรรมอันไมมีขาศึก   อันผูใครประโยชนตน   พึงกระทํา  คือ 
คุณชาตอันกระทําความเปนพระอริยะ  หรือเปนสัจจะของพระผูมีพระภาค- 
เจาผูเปนอริยะ.                         
                                                     
๑.  บาลีวา   สทฺธา.  
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         บทวา  ทุกฺข   เปนตน   เปนบทแสดงสรุปอริยสัจเหลาน้ัน,   ในที่นี้  
พึงกลาวอริยสัจจกถา,  อริยสัจจกถาน้ัน    ทานใหพิสดารโดยประการท้ังปวง 
ในวิสุทธิมรรค   เพราะเหตุนั้น  พึงทราบโดยนัยดงักลาวไวในวิสุทธิมรรค 
นั้นนั่นแล. 
         บทวา  เอวเมเต   ตถา  ความวา อริยสัจธรรมมีทุกขเปนตนนี้   เปน 
ของจริง      คือของแทไมเปนอยางอ่ืน    โดยประการอยางนั้น    คือโดย 
ประการที่เปนทุกขเปนตน. 
         บทวา  วุตฺตา  ทิฏา  เม   เต   ยถา   ตถา    ความวา   พระศาสดา 
ตรัสแลวโดยประการใด    ขาพระองคก็เห็นแลวโดยประการน้ัน     เพราะ 
แทงตลอดอริยสัจเหลาน้ันอยางนั้นดวยอริยมรรคญาณ.   ประโยชนของตน 
ขาพระองคบรรลุแลวโดยลําดับ      คือขาพระองคกระทําใหแจงพระอรหัต  
แลว   และแตนั้น   ขาพระองคไดกระทําคําสอนของพระพุทธเจา   คือของ 
พระผูมีพระภาคเจาเสร็จแลว   ไดแกต้ังอยูแลวในพระโอวาทและอนุศาสน. 
         บทวา  สฺวาคต   วต  เม  อาสิ   ความวา    การมาดีหนอ    ไดมีแก 
ขาพระองคแลว. 
                บทวา  มม  พุทฺธสฺส  สนฺติเก   ไดแก  ในสํานัก   คือในท่ีใกลพระ- 
สัมพุทธเจา  คือพระผูมีพระภาคเจาของเรา.                                     
         บทวา  อภิฺาปารมิปฺปตฺโต  ไดแก  ไดบรรลุบารมี  คือความสูงสุด 
แหงอภิญญาท้ัง  ๖.    จริงอยู    เพ่ือจะเปดเผยเนื้อความที่กลาวไวนั่นแหละ 
ดวยบทน้ี  จึงกลาวคํามีอาทิวา  ชําระโสตธาตุใหหมดจด. 
         คาถา  ๑๒  คาถามีคําเริ่มตนวา  ปุจฺฉามิ  สตฺถาร  ดังนี้    พระวังคีส- 
เถระเมื่อจะทูลวาอุปชฌายของตนปรินิพพานแลว    จึงกลาวไว.    จริงอยู  
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ในเวลาท่ีทานพระนิโครธกัปปเถระปรินิพพาน    ทานพระวังคีสะไมไดอยู   
พรอมหนา.     ก็ความรําคาญทางมือเปนตนของทานพระนิโครธกัปปเถระ 
นั้น      พระวังคีสะน้ันเคยเห็นแลว    และก็ดวยอํานาจแหงวาสนาท่ีอบรมไว 
ในชาติกอน  ความรําคาญทางมือเปนตนเชนนั้น  ยอมมีแมแกพระขีณาสพ 
ทั้งหลาย  เหมือนอยางทานพระปลินทวัจฉะรองเรียกดวยวาทะวา   คนถอย 
ฉะน้ัน.   ดวยเหตุนั้น   พระวังคีสะเกิดความปริวิตกข้ึนวา   อุปชฌายของ 
เราปรินิพพานหรือไมหนอ.  จึงไดทูลถามพระศาสดา.  ดวยเหตุนั้น  ทาน 
จึงกลาววา  พระวังคีสะเม่ือจะทูลถามวา  พระอุปชฌายปรินิพพาน  (หรือ 
เปลา)   จึงกลาว (คาถา) ไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน     บทวา  สตฺถาร    ไดแก  ผูสั่งสอนเวไนยสัตว 
ทั้งหลายดวยทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนเปนตน. 
         บทวา  อโนมปฺ   ความวา   ความลามกเล็กนอย   ทานเรียกวา 
โอมะ  ตํ่าทราม,   ผูมีปญญาไมตํ่าทราม  ชื่อวาอโนมปญญะ   อธิบายวา  ผูมี 
ปญญามาก. 
                บทวา  ทิฏเว  ธมฺเม    ไดแก  เห็นประจักษชัด   อธิบายวา   ใน 
อัตภาพนี้ทีเดียว. 
         บทวา  วิจิกิจฺฉาน   ไดแก  ผูตัดความสงสัย   หรือความปริวิตกเห็น 
ปานน้ัน.                                  
         บทวา  อลฺคาฬเว  ไดแก ในวิหารกลาวคืออัตตาฬวเจดีย. 
         บทวา  าโต   แปลวา   ปรากฏแลว. 
         บทวา  ยุสสฺสี  ไดแก  ผูสมบูรณดวยลาภและสักการะ. 
                บทวา  อภินิพฺพุตตฺโต  ไดแก  ผูมีสภาพสงบระงับ  คือมีจิตไมเรารอน.  
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         บทวา  ตยา   กต     ไดแก  ผูมีนามอันทานต้ังวา     นิโครธกัปปะ 
เพราะเปนผูนั่งอยูโคนตนนิโครธอันพรอมดวยรมเงาเชนนั้น. ดังนั้น  ทาน 
จึงกลาวเอาโดยประการที่ตนกําหนดไว.   ก็พระผูมพีระภาคเจา   ตรัสเรียก 
ทานอยางนั้น    เพราะเปนผูนั่งเทาน้ันหามิได  โดยท่ีแทตรัสเรียก    แม 
เพราะทานบรรลุพระอรหัตท่ีโคนตนนิโครธน้ัน. 
         ดวยบทวา  พฺราหมฺณสฺส นี ้  พระเถระกลาวหมายชาติกําเนิด.   ได 
ยินวา ทานพระนิโครธกปัปเถระออกบวชจากตระกูลพราหมณมหาศาล. 
         บทวา  นมสฺส  อจรึ   แปลวา  นมสัการอยู. 
         บทวา  มุตฺยเปโข  ไดแก ผูดํารงอยูแลวในพระนิพพาน. 
         พระวังคีสะเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา  ทฬฺหธมมฺทสฺสี  ผูทรงเห็น 
ธรรมอันมั่นคง.   จริงอยู   พระนิพพาน  ชื่อวาธรรมอันมั่นคง    เพราะ 
อรรถวาไมแตกทําลาย        และพระผูมีพระภาคเจาทรงเห็นและทรงแสดง 
พระนิพพานน้ัน. 
         เรียกพระผูมีพระภาคเจาน่ันแหละ      โดยพระนามทางพระโคตรวา 
พระศากยะ  ดังนี้บาง. 
         ดวยบทวา  มยมฺป    สพฺเพ  นี้  พระเถระกลาวแสดงตนรวมท้ังบริษัท 
ทั้งหมด. 
         เรียกพระผูมีพระภาคเจาน้ันแหละวา    สมันตจักขุ     ผูมีพระจักษุ 
รอบคอบ  ดงัน้ีบาง  ดวยพระสัพพัญุตญาณ. 
         บทวา  สมวฏ ิตา  แปลวา  ต้ังลงโดยชอบ   คือทําความคํานึงต้ัง 
อยูแลว.  
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         บทวา โน  แปลวา  ของขาพระองคทั้งหลาย. 
         บทวา สวนาย  ไดแก เพ่ือตองการฟงการพยากรณปญหานี้. 
         บทวา  โสตา   ไดแก โสตธาตุ.                            
         คําวา   ตุว  โน   สตฺถา  ตฺวมนุตฺตโร  นี้   พระเถระกลาวดวยอํานาจ 
คําสดุดี.                                   
        คําวา  ฉนิฺท  โน  วิจิกจิฺฉ  นี ้   พระเถระกลาวหมายเอาความปริวิตก 
นั้นอันเปนตัววิจิกิจฉาเทียม.     ก็พระเถระเปนผูไมมีวิจิกิจฉาดวยวิจิกิจฉา 
อันเปนอกุศล. 
         บทวา  พฺรูหิ  เมต   ความวา   ขอพระองคจงตรัสบอกพระนิโครธ- 
กัปปเถระนั่น.    ขาแตพระองคผูมีปญญามาก     ขอพระองคจงประกาศ 
พราหมณที่ขาพระองคออนวอนพระองคเหมือนอยางเทวดาออนวอนทาว 
สักกะวา    ขาแตทาวสักกะ   แมขาพระองคทั้งหมดปรารถนาจะรูพระสาวก 
นั้นวาปรินิพพานแลว. 
         บทวา  มชฺเฌว  โน  ภาส    ความวา   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูมี 
ปญญามาก     พระองคทรงรูวาปรินิพพานแลว     จงตรัสบอกแกมวลขา- 
พระองคในทามกลางทีเดียว  โดยประการท่ีขาพระองคทั้งปวงจะพึงทราบ. 
         ก็คําวา  สกฺโกว   เทวาน   สหสฺสเนตฺโต   นี้      เปนคํากลาวสดุดี 
เทาน้ัน,  อีกอยางหนึ่ง  ในขอนี้  มีอธิบายดังตอไปน้ี :-   ทาวสักกะสหัสส- 
นัยน    ยอมตรัสพระดํารัสที่เทพเหลานั้นรับเอาโดยเคารพ    ในทามกลาง 
เทพทั้งหลาย  ฉันใด  ขอพระองคโปรดตรัสพระดํารัสที่ขาพระองคทั้งหลาย 
รับเอา  ในทามกลางขาพระองคทั้งหลาย  ฉันนั้น. 
         คาถาแมนี้วา   เย  เกจิ  เปนตน    พระเถระเม่ือจะสดุดีพระผูมีพระ- 
ภาคเจา   จึงกราบทูลเพ่ือใหเกิดความประสงคเพ่ือจะตรัส.          
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         ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา  กิเลสเครื่องรอยรัดเหลาใดเหลาหนึ่ง 
มีอภิชฌาเปนตน     เมื่อยังไมละกิเลสเครื่องรอยรัดเหลาน้ัน     ทานเรียกวา 
โมหมัคคะ  ทางแหงความหลงบาง  เรียกวา อัญญาณปกขะ  ฝายแหงความ 
ไมรูบาง   เรยีกวา  วิจิกิจฉฐาน    ที่ต้ังวิจิกิจฉาบาง    เพราะละโมหะและ 
วิจิกิจฉาทั้งหลาย (ไมได) กิเลสเครื่องรอยรัดทั้งหมดน้ัน พอถึงพระตถาคต 
เขาถูกกําจัดดวยเทศนาพละของพระตถาคต  ยอมไมมี   คือยอมพินาศไป. 
ถามวา  เพราะเหตุไร ?   ตอบวา  เพราะจักษุของพระตถาคตน้ี   เปนจักษุ 
ชั้นยอดเยี่ยมของนรชน   ทานอธิบายวา   เพราะพระตถาคตเปนบรมจักษุ 
ของเหลานรชน   เพราะทําใหเกิดปญญาจักษุดวยการกําจัดกิเลสเครื่องรอย  
รัดทั้งปวง.                             
         พระเถระสดุดีอยูนั่นแหละ      เม่ือจะทําใหเกิดความประสงคเพ่ือจะ 
ตรัส   จึงกลาวคาถาแมนี้วา  โน  เจ  ห ิ ชาตุ  ดังน้ี. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   ชาตุ  เปนคํากลาวโดยสวนเดียว. 
         ดวยบทวา  ปุริโส  พระเถระกลาวหมายเอาพระผูมีพระภาคเจา. 
         บทวา  โชติมนฺโต   ไดแก พระสารีบุตรเปนตนผูสมบูรณดวยความ 
โชติชวงแหงปญญา    ทานกลาวอธิบายไววา   หากพระผูมีพระภาคเจาพึง 
ฆากิเลสทั้งหลายดวยกําลังแหงเทศนา   เหมือนลมตางดวยลมทิศตะวันออก 
เปนตนทําลายกลุมหมอกฉะนั้น  แตนั้น    โลกท่ีถกูกลุมหมอกหุมหอ  ยอม 
เปนโลกมืดมนนอนการไปหมด  ฉันใด   ชาวโลกแมทั้งปวงก็ฉันนั้น     ถกู 
ความไมรูหุมหอ   ก็จะพึงเปนชาวโลกผูมืดมน.   ก็บัดนี้  พระเถระมีพระ- 
สารีบุตรเปนตนซึ่งปรากฏโชติชวงอยูแมนั้น  ไมพึงกลาว   คือไมพึงแสดง. 
         คาถาวา  ธีรา  จ  แมนี้   พระเถระกลาวโดยนัยอันมีในกอนน่ันแหละ.  
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         ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา     ก็นักปราชญทั้งหลาย     คือบุรุษ 
ผูเปนบัณฑิต  เปนผูกระทาํความโชติชวง  คือทําความโชติชวงแหงปญญา 
ใหเกิดข้ึน.   ขาแตพระผูมีพระภาคเจาผูแกลวกลา    คือผูทรงประกอบดวย  
ปธานความเพียร       เพราะฉะนั้น       ขาพระองคจึงเขาใจอยางนั้นแหละ 
คือยอมเขาใจวานักปราชญเปนผูกระทําความสวางโชติชวง,   แมขาพระองค 
ทั้งหลายก็รูอยูแท    จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาผูเห็นแจง     คือผูทรง 
เห็นธรรมท้ังปวงตามความเปนจริง.  เพราะฉะนั้น  ขอพระองคโปรดทรง 
กระทําใหแจงซ่ึง  ทานพระกัปปะแกพวกขาพระองคในทามกลางบริษัท คือ 
โปรดกระทําใหแจง   คือโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปะ   ดุจปรินิพ- 
พานแลวฉะน้ัน. 
         คาถาวา    ขิปฺป    แมนี้       พระเถระกลาวโดยนัยอันมีในกอนน่ัน  
แหละ. 
         เนื้อความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา  :-       พระผูมีพระภาคเจาทรง 
เปลงพระวาจาไดเร็ว    ไพเราะ     คือทรงเปลงไมชา     เปลงพระวาชาได 
ไพเราะจับใจ.   เหมือนหงส   คือหงสทองเม่ือหาเหยื่อ   ไดเห็นชัฏปาใกล 
ชาตสระ  จึงชูคอกระพือปก   ราเริงดีใจ  คอย ๆ  คือไมรีบดวน   สงเสียง 
คือเปลงเสียงไพเราะ   ฉันใด    พระองคก็เหมือนอยางนั้น     ขอจงคอย  ๆ 
ตรัสดวยพระสุรเสียงอันกลมกลอม  อันเปนพระมหาปุริสลักษณะอยางหน่ึง 
ซึ่งพระบุญญาธิการไดปรุงแตงมาดีแลว  ขาพระองคทั้งหมดน้ีต้ังใจ   คือมี 
ใจไมฟุงซาน   จะฟงพระดํารัสของพระองค. 
         แมคําวา  ปหีนชาติมรณ   นี ้   พระเถระไดกลาวแลวโดยนัยกอน 
เหมือนกัน.  
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         ในคําน้ัน  ทีช่ื่อวาอเสสะ    เพราะไมเหลือ,  ชาติและมรณะที่ละได 
แลวน้ัน   ไมมีเหลือ    อธิบายวา    ชาติและมรณะที่ละไดแลว     ไมเหลือ 
อะไร ๆ  เหมือนพระโสดาบันเปนตน. 
         บทวา  นิคฺคยฺห   ไดแก  ตระเตรยีม. 
         บทวา   โธน    ไดแก   กําจัดบาปท้ังปวงไดแลว. 
         บทวา   วเทสฺสามิ  ความวา   ขาพระองคจักขอใหตรัสธรรม. 
         บทวา   น   กามกาโร   โหติ   ปุถุชฺชนาน   ความวา  บุคคลผู 
กระทําตามความประสงคของบุคคล  ๓  จําพวก      มีปถุุชนและพระเสขะ 
เปนตน    ยอมไมมี   คนทัง้  ๓  พวกน้ันยอมไมอาจรูหรือกลาวธรรมตามท่ี 
ตนตองการได. 
         บทวา  สงฺเขยฺยกาโร  จ   ตถาคตาน  ความวา  สวนพระตถาคต 
ทั้งหลาย    มกีารกระทําดวยการพิจารณา   คือมีการกระทําอันมีปญญาเปน 
หัวหนา    อธิบายวา   พระตถาคตทั้งหลายนั้น  ยอมสามารถแทที่จะรูหรือ 
กลาวธรรมทีต่นตองการได.                                               
         บัดนี้   พระเถระเม่ือจะประกาศการกระทําดวยการพิจารณาน้ัน    จึง 
กลาวคาถาวา  สนฺปนฺนเวยฺยากรณ   ดงัน้ีเปนตน. 
         ความแหงคําอันเปนคาถานั้นวา    ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     จริง 
อยางนั้น    พระดํารัสนี้   พระองคผูมีพระปญญาตรงจริง   คือมีพระปญญา 
อันดําเนินไปตรง  เพราะไมกระทบกระท่ังในท่ีทุกสถาน  พระองคตรัสไว 
คือประกาศไวชอบแลว      เปนพระดํารัสมีไวยากรณสมบูรณ     ยึดถือได 
คือยึดถือไดโดยถูกตอง     เห็นไดอยางไมวิปริตผิดแผก     มีอาทิอยางนี้วา 
สันตติมหาอํามาตยเหาะข้ึนประมาณ  ๗  ชั่วลําตาลแลวจักปรินิพพาน,  สุปป-  
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พุทธศากยะ    จักถูกแผนดินสูบในวันที่  ๗,    พระเถระประนมอัญชลีอัน 
งดงามแลวจึงกราบทูลอีก. 
         บทวา  อยมฺชลิ  ปจฺฉิโม   สุปฺปณามิโต    ความวา  อัญชลนีี้  
แมจะเปนอัญชลีครั้งหลงั   ก็นอบนอมอยางดีทีเดียว.                    
         บทวา  มา   โมหยี    ชาน  ความวา    พระองคเมื่อทรงทราบคติ 
ของทานพระกัปปะน้ัน     โปรดอยาทรงลืม  เพราะยังไมตรัสแกขาพระองค. 
พระเถระเรียกพระผูมีพระภาคเจาวา    อโนมปฺ    ผูมีพระปญญาไมตํ่า 
ทราม. 
         ก็คาถาน้ีมีคําเริ่มตนวา  ปโรปร  ดังน้ี  พระเถระเม่ือจะทูลออนวอน 
มิใหทรงลืมโดยปริยายแมอ่ืนอีก   จึงกลาวไว. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา  ปโรปร ความวา  ดีและไมดี   คือไกล 
หรือใกล   ดวยอํานาจโลกิยะและโลกุตระ. 
         บทวา  อริยธมมฺ  ไดแก   สัจธรรมท้ัง  ๔.   บทวา  วิทิตฺวา   แปล 
วา   รูแจงแลว. 
         บทวา  ชาน   ไดแก  ทรงทราบไญยธรรมทั้งปวง. 
         บทวา    วาจาภิกงฺขามิ    ความวา     ขาพระองคหวังไดพระวาจา 
ของพระองค     เหมือนในฤดูรอน     คนมีรางกายรอนลําบากอยากไดน้ํา 
ฉะน้ัน. 
         บทวา   สุต  ปวสฺส   ความวา   ขอพระองคโปรดโปรยปราย   คือ 
หลั่งโปรย    ประกาศสัททายตนะ   กลาวคือ   เสียงที่ขาพระองคไดฟงแลว. 
บาลีวา  สุตสฺส  วสฺส  ดังน้ีก็มี  อธิบายวา  จงโปรยฝนแหงสัททายตนะ 
มีประการดังกลาวแลว.  
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         บัดนี้     พระเถระเม่ือจะประกาศวาจาเชนที่ตนจํานงหวัง    จึงกลาว 
คาถาวา  ยทตฺถิก  ดังนี้เปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา   กปฺปายโน  พระเถระกลาวถึงทาน- 
พระกัปปะน่ันแหละ  ดวยอํานาจความเคารพบูชา.                            
         บทวา  ยถา  วิมุตฺโต   ความวา   พระเถระทูลถามวา   ทานพระ- 
กัปปะนิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  เหมือนพระอเสขะ   หรือ 
วาดวยสอุปาทิเสสนิพพานธาตุ      เหมือนพระเสขะ.      คําท่ีเหลือในที่นี้ 
ปรากฏชัดแลว. 
         พระผูมีพระภาคเจาอันพระวังคีสเถระ   ทูลออนวอนดวยคาถา   ๑๒ 
คาถา  อยางนี้แลว   เมื่อจะทรงพยากรณทานพระนิโครธกัปปเถระ   จึงได 
ตรัสคาถามีอาทิวา  อจฺเฉจฺฉิ  ดังน้ี.  
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    อจฺเฉจฺฉิ   ตณฺห   อิธ   นามรูเป 
ตณฺหาย  โสต   ทีฆรตฺตานุสยิต   ความวา    ตัณหาตางดวยกามตัณหา 
เปนตน    ในนามรูปนี้อันนอนเน่ืองอยูนาน   เพราะอรรถวา   ยังละไมได 
ทานเรียกวา     กระแสแหงมารผูมีชื่อวา   กัณหะ   ดังน้ีบาง,     ทานพระ 
กัปปายนะไดตัดตัณหาในนามรูปนี้อันนอนเน่ืองอยู      ซึ่งเปนกระแสแหง 
มารชื่อวา  กณัหะ  นั้นแลว. 
         ก็คําวา  อิติ   ภควา   นี้   เปนคําของพระสังคีติกาจารยทั้งหลาย. 
         ดวยบทวา  อตาริ   ชาตึ   มรณ  อเสส  นี้   ทานแสดงวา  พระ- 
นิโครธกัปปะน้ันตัดตัณหานั้นไดแลว    ขามชาติและมรณะไดสิ้นเชิง   คือ 
ปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ         พระผูมีพระภาคเจาผู 
ประเสริฐดวยพระจักษุ  ๕  ไดตรัสเทาน้ี   อธิบายวา   พระผูมีพระภาคเจา  
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ผูประเสริฐดวยอินทรีย  ๕  มีสัทธินทรียเปนตน   หรือดวยพระจักษุทั้ง 
หลายอันไมทั่วไปแกผูอ่ืน    ถูกทานพระวังคีสะทูลถาม   จึงไดตรัสอยางนี้. 
อีกอยางหนึ่ง  บทวา  ปจฺเสฏโ  ไดแก  ผูประเสริฐคือสูงสุด  ล้ําเลิศ  
ดวยธรรมขันธ   ๕     มศีีลขันธเปนตน     หรือดวยเหตุสัมปทาเปนตน  ๕ 
ดังน้ัน  แมคํานี้ก็เปนคําของพระสังคีติกาจารย.   
         เมื่อตรัสอยางนี้แลว   ทานพระวังคีสะมีใจชื่นชมภาษิตของพระผูมี- 
พระภาคเจาจึงกลาวคาถาวา  เอส  สุตฺวา   ดังน้ีเปนตน.                
         บรรดาบทเหลาน้ัน  บทวา   น  ม  วฺเจสิ  ในคาถาแรก  มีความ 
วา  เพราะเหตุที่ทานพระนิโครธกัปปะปรินิพพานแลว  ฉะนั้น  พระองค 
จะไมลวงขาพระองคผูปรารถนาวา   ทานพระนิโครธกัปปะน้ันปรินิพพาน 
แลว      อธิบายวา   ไมตรัสใหเคลื่อนคลาด.      ความท่ีเหลือปรากฏชัด 
แลว.                                                                                                          
         ในคาถาท่ี  ๒    เพราะเหตุที่ทานพระนิโครธกัปปะมุงความหลุดพน 
อยู     เพราะฉะนั้น   พระวังคีสะหมายเอาพระนิโครธกัปปะน้ัน   จึงทูลวา 
สาวกของพระพุทธเจา  เปนผูมีปกติกลาวอยางใดทําอยางน้ัน. 
         บทวา   มจฺจุโน  ชาล   ตต   ไดแก   ขายคือตัณหาของมารอันแผ 
ไปในวัฏฏะอันเปนไปในภูมิ  ๓. 
         บทวา    มายาวิโน    แปลวา   ผูมีมายามาก.    บางอาจารยกลาววา 
ตถา  มายาวิโน  ดังนี้ก็มี.   อาจารยบางพวกน้ันอธิบายวา   มารผูเขาไป 
เฝาพระผูมีพระภาคเจาหลายครั้ง      ดวยมายาหลายประการน้ัน   มีมายา 
อยางนั้น. 
         ในคาถาท่ี  ๓   บทวา  อาทึ   ไดแก   มูลเหตุ.   บทวา  อุปาทานสฺส  
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ไดแก   แหงวัฏฏะ.  วัฏฏะทานเรียกวา  อุปาทาน  เพราะอรรถวาอันกรรม-   
กิเลสทั้งหลายท่ีรุนแรงยึดมั่น.                                                       
         ทานพระนิโครธกปัปเถระไดเห็นเบื้องตนแหงอุปาทานนั้น    ไดแก 
เหตุอันตางดวยอวิชชาและตัณหาเปนตน   ดวยญาณจักษุ. 
         พระเถระกลาวโดยประสงควา      ขาแตพระผูมีพระภาคเจา     ควร 
ตรัสอยางนี้วา  พระกัปปะผูกัปปยโคตร.  
         บทวา  อจฺจคา   วต    แปลวา   ลวงไปแลวหนอ. 
         บทวา  มจฺจุเธยฺย  ความวา  ชื่อวา   บวงมัจจุราช   เพราะเปนที่ 
ที่มัจจุราชดักไว  ไดแก   วัฏฏะอัน เปนไปในภูมิ  ๓.   พระเถระเกิดความ 
ปลื้มใจ    จึงกลาววา    ทานนิโครธกัปปะไดลวงพนบวงมัจจุราชท่ีขามได 
แสนยากไปแลวหนอ. 
         บัดนี้     พระวังคีสะมีใจเลื่อมใสในพระศาสดาและในอุปชฌายของ 
ตน  เมื่อจะประกาศอาการท่ีเลื่อมใส  จึงกลาวคาถาสุดทายวา   ต   เทวเทว 
ดังน้ีเปนตน. 
         บรรดาบทเหลาน้ัน    บทวา    ต    เทวเทว    วนฺทามิ    ความวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา      ผูเลิศกวาสัตว  ๒  เทา     ขาพระองคขอถวาย  
บังคมพระองคผูเปนเทพยิ่งกวาเทพ    เพราะเปนเทพดาผูสูงสุดกวาเทพแม 
ทั้งหมดเหลานั้น คือสมมติเทพ  อุปปตติเทพ  วิสุทธิเทพ.  จะถวายบังคม 
เฉพาะพระองคอยางเดียวเทาน้ันหามิได     โดยที่แท    ขาพระองคขอไหว 
พระนิโครธกัปปะดวย      ผูชื่อวาอนุชาตบุตร      เพระเกิดแตธรรมอัน 
สมควรแกการตรัสรูสัจจะของพระองค   ชื่อวา   ผูแกลวกลามาก   เพราะมี 
ความเพียรมากโดยไดชนะมาร   ชื่อวา   ผูประเสริฐ   เพราะอรรถวาไมทํา  
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ชั่วเปนตน    ชื่อวา   ผูเปนโอรสคือบุตร  เพราะมีชาติอันความพยายามให 
เกิดแลวท่ีพระอุระของพระองค. 
         พระมหาเถระ  ๒๖๔  องคเหลาน้ันมีพระสุภูติเปนองคแรก      มีพระ- 
วังคีสะเปนองคสุดทาย     ทานยกข้ึนไวในพระบาลี  ณ  ที่นี้ดวยประการฉะน้ี 
พระมหาเถระเหลาน้ันเปนอยางเดียวกัน    โดยความเปนพระอเสขะ    โดย 
เปนผูถอดกลอนแลว     โดยเปนผูมีความเห็นเขากันได     โดยเปนผูถอน 
เสาระเนียดข้ึนแลว        โดยเปนผูปลอดอุปสรรค      โดยเปนผูมีทางไกล 
อันถึงแลว    โดยเปนผูปลงภาระแลว    โดยเปนผูพรากไดแลว     และโดย  
เปนผูมีธรรมเครื่องอยูอันอยูแลวในอรยิวาส  ๑๐  ประการ       เหมือนเปน 
อยางเดียวกัน     โดยความเปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
         จริงอยางนั้น    พระมหาเถระเหลาน้ัน    ละองค ๕   ประกอบดวย  
องค ๖    มีธรรมเครื่องอารักขา  ๑    มธีรรมเครื่องอิงอาศัย  ๔    มีสัจจะ 
เฉพาะอยางบรรเทาแลว   มีการแสวงหา  ๖๐ ประการ   อันเปนไปรวมกัน 
มีความดําริไมขุนมัว    มกีายสังขารสงบระงับ     มีจิตพนดีแลว       และมี 
ปญญาพนดีแลว.    ทานเปนอยางเดียวกัน     โดยนัยมีอาทิดังพรรณนามา 
ฉะน้ี. 
         ทานเปน  ๒  อยาง     คืออุปสมบทดวยเอหิภิกขุ     กับไมอุปสมบท 
ดวยเอหิภิกขุ. 
         ในขอท่ีวาเปน  ๒  อยางนั้น        พระปญจวัคคียเถระมีพระอัญญา- 
โกณฑัญญะเปนประธาน   พระยสเถระ   สหายของทาน  ๔   คน  คือวิมละ 
สุพาหุ  ปุณณชิ  ควัมปติ  สหายของทานแมอ่ืนอีก  ๔๕ คน  ภัททวัคคีย  ๓๐  
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ปุราณชฎิล   ๑,๐๐๐   มีพระอุรุเวลกัสสปเปนประธาน,   พระอัครสาวก  ๒ 
ปริพาชกผูเปนบริวารของทาน   ๒๕๐,    โจรองคุลิมาลเถระ   รวมท้ังหมด 
๑,๓๕๐.   ดวยเหตุนั้น  ทานจึงกลาววา 
        พระเถระอื่น ๆ  อีกเหลาน้ี  จํานวน  ๑,๓๕๐๑   เปนผูมี 
        ปญญามาก  ทั้งหมดเปนเอหิภิกษุ. 
         มิใชพระเถระเหลาน้ีเทาน้ัน        โดยท่ีแทพระเถระแมเหลาอ่ืนก็มีอยู 
มาก.   คือเสลพราหมณ.   พราหมณ  ๓๐๐   ผูเปนศิษยของเสลพราหมณ, 
ทานมหากัปปนะ   บรุุษ  ๑,๐๐๐  ผูเปนบริวารของทาน,     บุรษุชาวเมือง 
กบิลพัสดุ   ๑๐,๐๐๐  คน   ที่พระเจาสุทโธทนมหาราชทรงสงไป,   มาณพ 
๑๖ คน   มีอชิตมาณพเปนตน   ผูเปนศิษยของมหาพาวรียพราหมณ   ม ี
ประมาณ  ๑,๐๐๐. 
         พระเถระอื่นจากท่ีกลาวแลวอยางนี้ไมไดอุปสมบทดวยเอหิภิกขุ   แต 
ทานไดรับการอุปสมบทดวยสรณคมน  ๑    อุปสมบทดวยรับการโอวาท  ๑ 
อุปสมบทดวยพยากรณปญหา  ๑  อุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม  ๑. 
         จริงอยู     พระเถระทั้งหลายขางตนเขาถึงความเปนเอหิภิกขุ,     แม 
การอุปสมบทดวยสรณคมน  ๓  นั่นแหละ         พระผูมีพระภาคเจาก็ทรง 
อนุญาตแกพระเถระเหลาน้ัน  เหมือนทรงอนุญาตการบรรพชาฉะน้ัน     นี้  
เปนการอุปสมบทดวยสรณคมน.       ก็การอุปสมบทที่ทรงอนุญาตแกพระ 
มหากัสสปเถระ     โดยการรับโอวาทน้ีวา    กัสสป    เพราะเหตุนั้นแหละ 
เธอพึงศึกษาอยางนี้วา      เราจักเขาไปต้ังหิริโอตตัปปะอยางแรงกลาไวใน 
พระเถระ    ผูใหมและปานกลาง,     กัสสป    เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ. 
กัสสป    เพราะเหตุนั้นแหละ    เธอพึงศึกษาอยางนี้วา     เราจักฟงธรรม 
 
๑.  นับตามอรรถกถาได  ๑,๓๔๘    ถารวมหัวหนาชฎิลท้ังสามจะได  ๑,๓๕๑.  
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อยางใดอยางหนึ่งอันประกอบดวยกุศล     จักกระทําธรรมทั้งหมดน้ันใหมี 
ประโยชน  กระทําไวในใจ  ประมวลไวดวยใจท้ังหมด   จักเง่ียหูฟงธรรม 
กัสสป   เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ.    กัสสป    เพราะเหตุนั้นแหละ    เธอ 
พึงศึกษาอยางนี้วา    เราจักไมละสติอันไปในกาย     อันไปพรอมกับความ 
ยินดี    กัสสป   เธอพึงศึกษาอยางนี้แหละ    นีช้ื่อวาอุปสมบทโดยการรับ 
โอวาท.    พระผูมีพระภาคเจาเมื่อเสด็จจงกรมอยูที่บุพพาราม     ตรัสถาม 
ปญหาอิงอสุภ  โดยนัยมอีาทิวา  โสปากะ  ธรรมเหลาน้ีที่วา  อุทธุมาตก- 
สัญญา   หรอืรูปสัญญา    มีอรรถตางกัน     มีพยญัชนะตางกัน     หรือวามี 
อรรถอยางเดียวกัน   พยัญชนะเทาน้ันตางกัน   ดังน้ี     โสปากสามเณรมี 
อายุ ๗ ขวบ    ผูเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลแกปญหาโดยนัยมีอาทิวา 
ขาแตพระผูมีพระภาคเจา    ธรรมเหลาน้ีที่วา   อุทธุมาตกสัญญา   หรือรูป 
สัญญา    มีอรรถอยางเดียวกัน     พยัญชนะเทาน้ันตางกัน     ดังน้ี    ทรงม ี
พระทัยโปรดปรานวา    โสปากะน้ี     เทียมกับพระสัพพัญุตญาณแลวแก 
ปญหานี้   จึงทรงอนุญาตการอุปสมบท  นีช้ื่อวาการอุปสมบทโดยพยากรณ 
ปญหา.  การอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกรรม  ปรากฏชัดแลว. 
         แมโดยประเภทอุปสมบทตอหนาและลับหลัง   ก็มี  ๒  อยาง  เหมือน 
อุปสมบทมี ๒ อยาง คืออุปสมบทโดยเปนเอหิภิกขุ  กับไมอุปสมบทโดยเปน 
เอหิภิกษุ.     จริงอยู     พระสาวกท้ังหลายผูเกิดในอริยชาติในเวลาท่ีพระ- 
ศาสดาทรงพระชนมอยู  มีพระอัญญาโกณฑัญญะเปนตน    ชื่อวาพระสาวก 
ตอพระพักตร.      สวนพระสาวกใดผูบรรลุคุณวิเศษภายหลังพระผูมีพระ- 
ภาคเจาปรินิพพาน    พระสาวกน้ัน      แมเม่ือพระสรีระ     คือธรรมของ  
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พระศาสดามีประจักษอยู   ก็ชื่อวา    พระสาวกลับหลัง    เพราะพระสรีระ 
รางของพระศาสดาไมประจักษแลว. 
         อน่ึง พึงทราบพระสาวก  ๒ พวก  คือเปนอุภโตภาควิมุตต ๑ เปน 
ปญญาวิมุตต  ๑  แตพระสาวกท่ีมาในพระบาลี  ในที่นี้   พึงทราบวา  เปน 
อุภโตภาควิมุตตเทาน้ัน,  สมจริงดังท่ีทานกลาวไวในอปทานวา 
                 คุณวิเศษเหลาน้ี   คือ   วิโมกข  ๘  อภิญญา  ๖   เราทํา 
         ใหแจงแลว. 
         โดยประเภทพระสาวกท่ีมีอปทาน       และไมมีอปทานก็เหมือนกัน 
ก็พระสาวกเหลาใดมีอปทาน      กลาวคือสาวกบารมีที่เปนไปดวยบุญกิริยา 
ในพระสัมมาสัมพุทธเจา   พระปจเจกพุทธเจา   และพุทธสาวกแตปางกอน 
พระสาวกเหลาน้ัน     ชื่อวาเปนผูมีอปทาน      เหมือนพระเถระทั้งหลาย 
ผูมาในบาลีอปทาน  สวนพระเถระเหลาใดไมมีอปทาน   พระเถระเหลาน้ัน 
ชื่อวาไมมีอปทาน. 
         ถามวา       ก็เวนจากความถึงพรอมแหงเหตุในชาติกอนเสียทั้งหมด 
การตรัสรูสัจจะจะมีไดไหม ?  ตอบวา มีไมได.  เพราะการบรรลุอริยมรรค 
ยอมไมมีแกผูเวนจากอุปนิสัยสมบัติ   เพราะการบรรลุอริยมรรคนั้นมีสภาพ 
กระทํายากและเกิดมีไดยากมาก. 
         สมจริงดังท่ีตรัสไววา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย    เธอจะสําคัญความขอ 
นั้นเปนไฉน   สิ่งไหนหนอแล   ทําไดยากกวาหรือเกิดมีไดยากกวา   ดังน้ี  
เปนตน.   ถาเมื่อเปนอยางนั้น    เพราะเหตุไร    จึงกลาววา    ก็พระเถระ 
ผูไมมีอปทานนั้น     ชื่อวาไมมีอปทานเรื่องราว.    คําน้ีแหละไมพึงเห็นวา 
พระเถระเหลาใดเวนจากอุปนิสัยสมบัติเสียโดยประการท้ังปวง     พระเถระ  



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 559 

เหลาน้ันไมมีอปทานเรื่องราว    ดังนี้     เพราะพระเถระเชนนั้นไมประสงค 
เอาในท่ีนี้. 
         สวนพระเถระเหลาใดไมมีเรื่องราวที่เดนจริง      พระเถระเหลาน้ัน 
ทานกลาวไวในที่นี้วา  ไมมีอปทานคือเรื่องราว, พระเถระที่เวนจากอุปนิสัย  
เสียทั้งหมดก็เหมือนกัน     ทานไมกลาววา    ไมมีอปทาน.    จรงิอยางนั้น 
ในพุทธุปบาทกาล   สัตวเหลาน้ีเมื่อเห็นอานุภาพของพระพุทธเจาท้ังหลาย 
อันแพรไปดวยความสงาผาเผยแหงพระคุณอันเปนอจินไตยนาอัศจรรย 
ยอมกลับไดความศรัทธาในพระศาสดา    เพราะทรงเปนผูนําความเลื่อมใส 
มาแมโดยประการท้ังปวง     แกชาวโลกผูถือประมาณ  ๔  จําพวก.    อน่ึง 
ยอมไดเฉพาะศรัทธาในพระสัทธรรม   ดวยการไดฟงพระสัทธรรม   ดวย 
การไดเห็นความปฏิบัติชอบของพระสาวกท้ังหลาย    ดวยการไดเห็นอภินิ- 
หารอันวิจิตรแหงพระสัมมาสัมโพธิญาณของพระมหาโพธิสัตวในกาลบาง- 
ครั้งบางคราว    และดวยไดรับโอวาทและอนุศาสนในสํานักของพระมหา- 
โพธิสัตวเหลาน้ัน     สัตวเหลาน้ันไดเฉพาะศรัทธาในการฟงพระสัทธรรม 
เปนตนนั้น     ถาแมเห็นโทษในสงสาร      และอานิสงสในพระนิพพาน 
แตเพราะยังมีกิเลสธุลีในดวงตามาก         จึงยังไมบรรลุธรรมอันเปนแดน 
เกษมจากโยคะ    ยอมปลูกพืชคือกุศลอันเปนนิสัยแกวัฏฏะลงไวในสันดาน 
ของตน ๆ   ในระหวาง ๆ    เพราะการคบหาสัปบุรุษเปนสิ่งมีอุปการะมาก 
ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา 
                    ผิวาเราพลาดศาสดาของพระโลกนาถพระองคนี้ไซร 
         ในอนาตกาล    เราจกัไดอยูพรอมหนาพระโพธิสัตวองคนี้ 
         มนุษยทั้งหลาย   เมือ่ขามแมน้ําพลาดจากทาตรงหนา  ก ็ 
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          ยึดทาขางใตไว   ยอมขามแมน้าํใหญไดฉันใด  เราท้ังหมด 
        ก็ฉันนัน้เหมือนกัน   ถาพนพระชินเจาพระองคนี้ไป   ใน 
        อนาคตกาลจักไดอยูพรอมหนาพระโพธิสัตวนี้. 
         ใคร  ๆไมอาจกลาวไดวา     กุศลจิตท่ีบุคคลใหเกิดข้ึนเฉพาะเจาะจง 
พระนิพพานอยางนี้  ยอมไมเปนอุปนิสัยแกการบรรลุวิโมกข   ในระหวาง 
กาลส่ือสงไขยแสนกัป.    จะปวยกลาวไปไยถึงกุศลจิตท่ีดําเนินไป    เพราะ 
ทําบุญญาธิการดวยอํานาจความปรารถนา.   พระสาวกเหลาน้ันแมมี  ๒  อยาง 
ดวยประการอยางนี้. 
        พระสาวกมี  ๓ อยาง  คืออัครสาวก   มหาสาวก   ปกติสาวก. 
        บรรดาพระสาวก  ๓  พวกน้ัน     พระสาวกเหลาน้ี     คือทานพระ- 
อัญญาโกณฑัญญะ   พระวัปปะ  พระภัททิยะ  พระมหานามะ  พระอัสสช ิ
พระนาลกะ  พระยสะ  พระวิมละ  พระสุพาหุ  พระปุณณชิ  พระควัมปติ 
พระอุรุเวลกัสสปะ     พระนทีกัสสปะ     พระคยากัสสปะ    พระสารีบุตร 
พระมหาโมคคัลลานะ   พระมหากัสสปะ   พระมหากัจจายนะ   พระมหา- 
โกฏฐิตะ   พระมหากัปปนะ   พระมหาจุนทะ  พระอนุรุทธะ   พระกังขา- 
เรวตะ  พระอานันทะ   พระนันทกะ  พระภคุ  พระนันทะ  พระกิมพิละ 
พระภัททิยะ  พระราหุล  พระสีวลี  พระอุบาลี  พระทัพพะ พระอุปเสนะ 
พระขทิรวนิยเรวตะ     พระปุณณมันตานีบุตร     พระปุณณสุนาปรันตะ 
พระโสณกุฏกิัณณะ    พระโสณโกฬิวิสะ   พระราธะ   พระสุภูติ   พระ- 
องคุลิมาล   พระวักกลิ    พระกาฬุทายี   พระมหาอุทายี  พระปลินทวัจฉะ 
พระโสภิตะ   พระกุมารกัสสปะ   พระรัฏฐปาละ   พระวังคีสะ  พระสภิยะ  
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พระเสละ  พระอุปวานะ   พระเมฆิยะ   พระสาคตะ   พระนาคิตะ   พระ- 
ลกุณฏกภัททิยะ   พระปณโฑลภารทวาชะ   พระมหาปนถกะ   พระจูฬ- 
ปนถกะ    พระพากุละ    พระกุณฑธานะ    พระทารุจีริยะ   พระยโสชะ 
พระอชิตะ   พระติสสเมตเตยยะ   พระปุณณกะ   พระเมตตคู  พระโธตกะ 
พระอุปสิวะ  พระนันทะ  พระเหมกะ   พระโตเทยยะ  พระกัปปะ  พระ- 
ชตุกัณณิ   พระภัทราวุธะ  พระอุทยะ  พระโปสาละ   พระโมฆราชะ 
พระปงคิยะ  ชื่อวาเปนพระอสีติมหาสาวก. 
         ถามวา    ก็เพราะเหตุไร     พระเถระเหลาน้ันเทาน้ัน     จึงเรียกวา 
มหาสาวก  ?  ตอบวา  เพราะเปนผูมีอภินิหารมาก  จริงอยางนั้น  แมพระ- 
อัครสาวกท้ังสองก็จัดเขาในพระมหาสาวกท้ังหลาย    ดวยวาพระอัครสาวก 
เหลาน้ัน    แมดํารงอยูในตําแหนงอันเลิศ    เพราะบรรลุธรรมอันเลิศใน  
พระสาวกท้ังหลาย   โดยถึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณ    ก็เรียกวามหาสาวก 
ดังน้ีบาง   เพราะความเสมอกันโดยความเปนผูมีอภินิหารมาก.   สวนพระ- 
มหาสาวกอ่ืน ๆ เปนผูมีอภินิหารมากยิ่งกวาปกติสาวกท้ังหลาย.   จริงอยาง 
นั้น  ในกาลแหงพระผูมีพระภาคเจาพระนามวาปทุมุตตระ  พระอัครสาวก 
ทั้งสองนั้นไดกระทําความปรารถนาไว  เพราะเหตุนั้นแล จึงเปนผูเชี่ยวชาญ 
ในอภิญญาและสมาบัติอยางดียิ่ง  กับทั้งเปนผูแตกฉานในปฏิสัมภิทา. 
         พระอรหันตแมทั้งปวง  ทําศีลวิสุทธิเปนตนใหสมบูรณ  มจิีตต้ังลง 
เฉพาะในสติปฏฐาน   ๔  เจริญโพชฌงค  ๗   ตามความเปนจริง   ทํากิเลส 
ทั้งหลายใหสิ้นไปอยางสิ้นเชิงตามลําดับมรรค      ยอมดํารงอยูในอรหัตผล 
โดยแท   แมถึงอยางนั้น   พระอรหันตเหลาน้ัน    ชือ่วาเปนพระมหาสาวก  
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เพราะเปนสาวกผูใหญดวยคุณมีศีลเปนตน  เพราะเปนผูสําเร็จดวยคุณวิเศษ 
อันดียิ่งในสันดานของตน    โดยความเปนใหญดวยอภินิหาร    และเปน 
ผูใหญดวยบุรพประโยค  เหมือนภาวนาพิเศษอันเปนสวนเบื้องตนของทาน 
ผูเปนทิฏฐิปตตะเปนคุณวิเศษที่ปรารถนาไดแน   เพราะเปนผูหลุดพนดวย 
ศรัทธา  และของผูเปนอุภโตภาควิมุตต   ก็เปนคุณวิเศษท่ีปรารถนาไดแน 
เพราะเปนผูหลุดพนดวยปญญาฉะน้ัน. 
         กับบรรดาพระมหาสาวกเหลาน้ันแหละ       พระสารีบุตรและพระ- 
โมคคัลลานะ      ดํารงอยูในความเลิศดวยคุณท้ังปวงพรอมดวยความวิเศษ 
เพ่ือบรรลุบารมีอันอุกฤษฎในปญญาและสมาธิตามลําดับ     ดวยการปฏิบัติ  
ชอบอันต้ังม่ันแลว   ตลอดกาลนานหาระหวางมิได  โดยความเคารพ  อัน 
นํามาเฉพาะอภินิหารอันเกิดแตเหตุนั้น    อันเปนเหตุแหงความสําเร็จในกิจ 
อ่ืนอันดียิ่ง      ของสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิอันเปนตัวธุระ      โดยเปน 
ประธานในโพธิปกขิยธรรมทั้งหลาย     แมเม่ือความเปนมหาสาวกจะมีอยู 
ก็เรียกวาอัครสาวก    เพราะเปนผูต้ังอยูในความเปนยอดแหงสาวกท้ังปวง 
อันเปนสุดแหงสาวกบารมี     เพราะเปนผูใหญดวยอภินิหาร     และเพราะ 
เปนผูใหญดวยบุรพประโยคความเพียรเครื่องประกอบในกาลกอน. 
         ก็พระอริยสาวกเหลาใด    เปรียบไมไดเลย    ดุจพระอัครสาวกและ 
มหาสาวก   โดยที่แทมีเปนหลายรอย   หลายพัน,   พระอริยสาวกเหลาน้ัน 
เปนปกติสาวก.    แตพระอริยสาวกท่ียกข้ึนสูบาลีในที่นี้    พอนบัจํานวนได 
เพราะกําหนดนับเอาดวยคาถา     แมถงึอยางนั้น     บรรดาพระมหาสาวก 
ทั้งหลาย  บางพวกก็ไมไดยกข้ึนสูบาลีในที่นี้.    
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         พระอรยิสาวกเหลานั้น    แมมี ๓ เหลาดังกลาวมานี้   กม็ีเปน  ๓  เหลา 
โดยประเภทอนิมิตตวิโมกขเปนตน  ทั้งมีเปน  ๓ เหลาดวยการบรรลุวิโมกข 
ก็มี. จริงอยู  วิโมกขมี  ๓ ดังน้ี  คือสุญญตวิโมกข  อนิมิตตวิโมกข  อัปป- 
ณิหิตวิโมกข.  ก็วิโมกข  ๓  เหลาน้ัน  มีสุญญตาเปนตน   พึงบรรลุดวยอน-ุ 
ปสสนา  ๓  มีอนิจจานุปสสนาเปนตน.  ก็เบ้ืองตน  ยอมมีการยึดเอาวิปสสนา 
ดวยอาการอยางใดอยางหนึ่ง  ในบรรดาอาการมีความไมเที่ยงเปนตน. 
         ก็ในกาลใด     เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี   พิจารณาสังขาร 
ทั้งหลายโดยอาการไมเที่ยง  การออกจากกิเลสดวยมรรคยอมมี  ในกาลน้ัน 
วิปสสนายิ่งไมไดชื่อวาอนิมิต    เพราะเม่ือการถอนราคะนิมิตเปนตนแมจะ 
มีอยู    แตวิปสสนานั้นยังไมละสังขารนิมิต     จึงไมอาจใหชื่อวาอนิมิตแก 
มรรคของตน. 
         ทานไมไดยกอนิมิตตวิโมกขข้ึนไวในอภิธรรมก็จริง      ถึงอยางนั้น 
ในพระสูตรยอมมีได  เพราะถอนนิมิตมีราคะเปนตนแล. 
         จริงอยู   ทานกลาวความที่วิปสสนาเปนอนิมิตตวิโมกข   และความ 
ที่ธรรมอันยอดเยี่ยมเปนอนิมิตวิโมกขไว  โดยนัยมีอาทิวา 
                ทานจงเจริญวิปสสนาอันหานิมิตมิได      และจงถอน 
        อนุสัยคือมานะ    แตนั้นเพราะละมานะได    ทานจักเปน 
        ผูสงบระงับเท่ียวไป   ดังนี้. 
         ในกาลใด    เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี     พิจารณาสังขาร 
ทั้งหลาย    โดยเปนทุกข   การออกจากกิเลสดวยมรรคยอมมี   ในกาลน้ัน 
วิปสสนายอมไดชื่อวาอัปปณิหิตะ       เพราะถอนปณิธิคือท่ีต้ังของราคะ  
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เปนตน   เพราะเหตุนั้น     จึงมีชื่อวาอัปปณิหิตวิโมกข   และมรรคในลําดับ  
แหงวิปสสนาอันเปนอัปปณิหิตวิโมกขนั้น  ก็เปนอัปปหิตวิโมกขมรรค. 
         ก็ในกาลใด  เมื่อวิปสสนาอันเปนวุฏฐานคามินี  พิจารณาสังขารโดย  
อาการเปนอนัตตา  ยอมมีการออกจากกิเลสดวยมรรค ในกาลนั้นวิปสสนา 
ยอมไดชื่อวาสุญญตะ  เพราะถอนอัตตทิฏฐิ  ความเห็นวาเปนตัวตน   เพราะ  
เหตุนั้น     จึงไดชื่อวาสุญญตวิโมกข    และมรรคในลําดับแหงวิปสสนาอัน 
เปนสุญญตะนั้น    ก็ไดชือ่วาสุญญตวิโมกขมรรค    บรรดาวิโมกข  ๓ อัน 
เปนอรหัตมรรคนี้   พระเถระเหลาน้ี  บางพวกหลุดพนดวยอนิมิตตวิโมกข, 
บางพวกหลุดพนดวยอัปปณิหิตวิโมกข,       บางพวกหลุดพนดวยสุญญต- 
วิโมกข  ดวยเหตุนั้น   ทานจึงกลาววา  มี ๓  พวกโดยประการแหงอนิมิตต- 
วิโมกขเปนตน  แมเพราะการบรรลุวิโมกขก็มี  ๓  พวก.                       
         มี   ๔ พวก  โดยวิภาคแหงปฏิปทา.  จริงอยู  ปฏิปทามี  ๔  คือทุกข- 
ปฏิปทา    ทนัธาภิญญา  ๑   ทกุขปฏปิทา    ขิปปาภิญญา  ๑   สุขปฏิปทา 
ทันธาภิญญา  ๑   สุขปฏิปทา   ขิปปาภิญญา  ๑.   ในปฏิปทา  ๔  อยางนั้น 
ในการยึดมั่นวิปสสนาในจิตสันดาน   อันมีรูปเปนประธานเปนตน    ผูใด 
มีจิตสันดานยึดมั่นวิปสสนามีรูปเปนประธาน      กําหนดเอามหาภูตรูป  ๔ 
แลวกําหนดเอาอุปาทารูป   กําหนดอรูป   ก็เม่ือกําหนดรูปและอรูป   ยอม 
อาจเปนผูเหน็ดเหน่ือยกําหนดไดโดยยาก   โดยลําบาก    สําหรบัทานผูนั้น 
ชื่อวามีปฏิปทา   คือการปฏิบัติลําบาก.   สวนสําหรับทานผูกําหนดรูปและ 
อรูป    ยอมชือ่วาตรัสรูไดชา    เพราะมรรคปรากฏไดชาในการกาํหนดอยู 
กับวิปสสนา.  
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         ฝายทานผูใดกําหนดเอารูปและอรูปแลว   เมือ่จะกําหนดนามและรูป 
ยอมเปนผูเหน็ดเหน่ือยกําหนดเอาโดยยาก    โดยลาํบาก    และเมื่อกําหนด 
นามและรูปไดแลว     เมื่ออบรมบมวิปสสนาอยู     ยอมอาจทํามรรคใหเกิด 
ข้ึนไดโดยเวลาเนิ่นนาน  แมสําหรับผูนั้น  ก็ยอมชือ่วา ทุกขปฏิปทา  ทันธา- 
ภิญญา  ปฏิบติัลําบากท้ังรูไดชา.                                               
         อีกทานหน่ึง กําหนดลงตรงนามและรูป  กก็ําหนดเอาปจจัยทั้งหลาย  
เปนผูเหน็ดเหนื่อย   กําหนดเอาไดโดยยาก   โดยลาํบาก.   ก็ครัน้กําหนด 
เอาปจจัยทั้งหลายไดแลว   อบรมบมวิปสสนาอยู   ยอมทํามรรคใหเกิดข้ึน 
โดยกาลชานาน  แมเมื่อเปนอยางนี้  ก็ยอมชื่อวา  ทุกขปฏิปทา  ทันธาภิญญา 
ปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา.                                                       
         อีกทานหน่ึง      แมปจจัยทั้งหลายก็กําหนดไดแลว     เมื่อจะรูแจง 
ลักษณะท้ังหลาย  ยอมรูแจงไดโดยาก  โดยลําบาก  และรูแจงลักษณะแลว 
อบรมบมวิปสสนาอยู    ทํามรรคใหเกิดข้ึนโดยเวลาเนิ่นนาน   แมเมื่อเปน 
อยางนี้   ก็ยอมชื่อวา ทุกขปฏิปทา ทันธาภิญญา  ปฏิบัติลําบากท้ังรูไดชา. 
         อีกทานหน่ึง    แมลักษณะท้ังหลายก็รูแจงแลว     เมื่อวิปสสนาญาณ 
แกกลาผองใสเปนไปอยู      เม่ือครอบงําความชอบใจในวิปสสนาที่เกิดข้ึน 
ลําบากอยู     ยอมรูแจงไดโดยยาก     โดยลําบาก     และรูแจงลักษณะแลว 
อบรมบมวิปสสนาอยู     ยอมทํามรรคใหเกิดข้ึนโดยเวลาชานาน    แมเม่ือ 
เปนอยางนี้   ก็ยอมชื่อวา  ทุกขปฏิปทา  ทันธาภิญญา   ปฏิบัติลําบากท้ังรู 
ไดชา.  
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         บรรดาปฏิปทาตามท่ีกลาวแลวน้ันแหละ    พึงทราบปฏิปทาท่ีปฏิบัติ 
ลําบาก   แตรูไดเร็ว  เพราะมรรคปรากฏไดเร็ว  แตในเมื่อปฏิปทาเหลาน้ัน 
สําเร็จไดโดยไมยาก   พึงทราบปฏิปทาท่ีปฏิบัติสะดวก   แตรูไดชา   เพราะ 
มรรคปรากฏชา   และปฏปิทาท่ีปฏิบัติสะดวก   ทั้งรูไดเร็ว    เพราะมรรค 
ปรากฏเร็ว   ตามลําดับ. 
         พึงทราบพระเถระ ๔  จําพวก       โดยการบรรลุพระอรหัตมรรค 
ดวยอํานาจปฏิปทา  ๔  ประการน้ี.   เพราะเวนจากปฏิปทาท้ังหลายเสีย   การ 
บรรลุอริยมรรคจะมีไมได. จริงอยางนั้น ในพระอภิธรรม  ทานจึงจําแนก 
อริยมรรคพรอมกับปฏิปทาเทาน้ัน โดยนัยมีอาทิวา สมัยใด  พระโยคาวจร 
เจริญโลกุตรฌาน    อันนาํออกจากโลก    เปนเครื่องนําไปสูพระนิพพาน 
ฯ ล ฯ   อันเปนทุกขปฏิปทา   ทันธาภิญญา  ดังนี.้  ดวยเหตุนั้น  ทานจึง 
กลาววา  พระอริยบุคคล  ๔ จําพวก  โดยจําแนกตามปฏิปทา  ๔. 
         พระอรยิบุคคลมี ๕ จําพวก  โดยการจําแนกผูยิ่งดวยอินทรีย.  พระ- 
อริยบุคคลเหลาน้ัน    แมมีความเสมอกันโดยการตรัสรูสัจจะ   แตพระเถระ 
บางพวกเปนผูยิ่งดวยศรัทธา   ดุจพระวักกลิเถระ,   บางพวกเปนผูยิ่งดวย  
ความเพียร  ดุจพระมหาโสณโกฬิวิสเถระ,   บางพวกเปนผูยิ่งดวยสติ   ดุจ 
พระโสภิตเถระ,     บางพวกเปนผูยิ่งดวยสมาธิ     ดุจพระจูฬปนถกเถระ, 
บางพวกเปนผูยิ่งดวยปญญา   ดุจพระอานันทเถระ. 
         จริงอยางนั้น   พระอานันทเถระนั้น   พระศาสดาทรงยกยองไวใน 
ความเปนผูมีคติ  และในความเปนผูมีความฉลาดในอรรถเปนตน.  ก็วิภาค 
การจําแนกน้ี   ทานกลาวดวยอํานาจคุณวิเศษ   ซึ่งมีอยูในกาลอันเปนสวน  
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เบื้องตน  แตในขณะอรหัตมรรค   ทานประสงคเอาอินทรียแมที่เหลือเปน 
สภาพเดียวกันแล. 
         อน่ึง    มี ๕ จําพวก    คือทานผูบรรลุบารมี    คือคุณอันยอดเยี่ยม 
ทานผูบรรลปุฏิสัมภิทา   ทานผูมีอภิญญา  ๖   ทานผูมีวิชชา  ๓  และทานผู 
เปนสุกขวิปสสก. 
         จริงอยู   บรรดาพระสาวกท้ังหลาย  พระสาวกบางพวกบรรลุถึงท่ีสุด 
สาวกบารมี  เหมือนทานพระสารีบุตร  และทานพระมหาโมคคัลลานะ. 
         บางพวกบรรลุปฏิสมัภิทา   ดวยอํานาจปฏิสัมภิทา  ๔  นี้   คืออัตถ- 
ปฏิสัมภิทา  ปญญาแตกฉานในอรรถ ๑  ธัมมปฏิสมัภิทา  ปญญาแตกฉาน 
ในธรรม ๑    นิรุตติปฏิสมัภิทา    ปญญาแตกฉานในภาษา ๑    ปฏิภาณ- 
ปฏิสัมภิทา       ปญญาแตกฉานในไหวพริบ  ๑      บางพวกมีอภิญญา ๖ 
ดวยอํานาจอภิญญาท้ังหลายมีอิทธิวิธญาณ       ความรูในการแสดงฤทธ์ิได 
เปนตน. 
         บางพวกมีวิชชา  ๓    ดายอํานาจวิชชา ๓  มีบพุเพนิวาสญาณ  ความรู  
ระลึกชาติได  เปนตน. 
         สวนพระเถระผูต้ังอยูในสมาธิ  เพียงสักวา ขณิกสมาธิ  แลวเริ่มต้ัง 
วิปสสนาบรรลุอรหัตมรรคนั้น      ชือ่วาสุกขวิปสสก         ผูเจริญวิปสสนา 
ลวนๆ     เพราะมีแตวิปสสนาลวน     ไมมีการสืบตอในภายในวิปสสนา 
ดวยองคฌานอันเกิดแตสมาธิในเบื้องตน    และในระหวาง ๆ.    ก็วิภาคน้ี 
ทานกลาวโดยเพงภาวะทั่ว  ๆ ไปแหงพระสาวกท้ังหลาย. 
         พระเถระผูมาในบาลีในที่นี้      ไมมีสุกขวิปสสกเลย.    ดวยเหตุนั้น 
ทานจึงกลาววา  
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                   คุณวิเศษเหลาน้ี      คือปฏิสัมภิทา   ๔     วิโมกข  ๘ 
        อภิญญา ๖   เราไดทําใหแจงแลว   คําสอนของพระพุทธ- 
        เจา   เราไดทําเสร็จแลว   ดังน้ี. 
         พระเถระมี  ๕ จําพวก    ดวยอํานาจทานผูบรรลถุึงบารมี   เปนตน 
ดวยประการอยางนี้. 
         เมื่อวาดวยอํานาจวิมุตต  มีอนิมิตตวิมุตตเปนตน   พระเถระมี ๖ พวก 
มีทานผูเปนอนิมิตควิมุตต  เปนตน. 
         พระเถระ  ๒ พวก   คือสัทธาธุระ  ปญญาธุระ.  อน่ึง  ม ี ๒  พวก 
คืออัปปณิหิตวิมุตต  และปญญาวิมุตต.  ก็เม่ือวาดวยอนิมิตตวิมุตตเปนตน 
พระเถระมี  ๗  จําพวก    ดวยประเภทแหงทานผูหลุดพนโดยปริยาย   ดวย   
ประการอยางนี้. 
         จริงอยู  ทานผูเปนอุภโตภาควิมุตต  ๕  คือทานผูกระทําอรูปสมาบัติ 
หน่ึง ๆ    ในอรูปสมาบัติ  ๔     ใหเปนบาทแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระ- 
อรหัต     เปน  ๔  และทานผูออกจากนิโรธสมาบัติแลวบรรลพุระอรหัต  ๑ 
และทานผูเปนปญญาวิมุตต  ๒   คือสัทธาธุระและปญญาธุระ   รวมเปน ๗ 
พวก  โดยชนิดแหงวิมุตติ   ดวยประการอยางนี้. 
         มี ๘ พวก  โดยวิภาคแหงธุระและปฏิปทา.  จริงอยู  ทานผูใดออก 
จากทุกข  ดวยทุกขปฏิปทา   ทันธาภิญญา   ทานผูนัน้เปน  ๒  อยาง  โดย 
สัทธาธุระและปญญาธุระ,   แมในปฏิปทาท่ีเหลือก็เหมือนกัน  พระเถระมี 
๘  พวก  ดวยการวิภาคโดยธุระและปฏิปทา   อยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         มี  ๙ พวก  โดยชนดิแหงวิมุตติ.  ม ี ๙  พวกอยางนี้   คืออุภโตภาค-   



พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เลม ๒ ภาค ๓ ตอน ๔ - หนาท่ี 569 

วิมุตต  ๕   ปญญาวิมุตต ๒  พระอัครสาวกท้ังสองผูบรรลุบารมีในปญญา- 
วิมุตติและเจโตวิมุตติ. 
         มี  ๑๐ พวกโดยวิมุตตินั่นแหละ.      ทานผูเปนปญญาวิมุตต ๕  คือ 
ทานผูกระทําอรูปาวจรฌานหน่ึง ๆ    ในบรรดาอรปูาวจรฌาน ๔   ใหเปน 
บาทแลวบรรลุพระอรหัต   เปน  ๔  และทานผูเปนสุกขวิปสสก ๑   กับทาน 
ผูเปนอุภโตภาควิมุตตตามที่กลาวมาแลว  ๕    รวมเปนพระเถระ  ๑๐ พวก 
โดยชนิดแหงวิมุตตินั่นแล  ดวยประการอยางนี้. 
         พระเถระ  ๑๐  พวกนั้น    เมื่อแตกออกดวยประเภทธุระตามที่กลาว 
แลว  ยอมเปน  ๒๐ พวก. 
         เมื่อแตกออกโดยประเภทปฏิปทา    ยอมเปน  ๔๐  พวก    เมื่อแตก 
ออกอีกโดยประเภทปฏิปทาและโดยประเภทธุระ   ก็เปน  ๘๐  พวก.   ถาวา 
พระเถระ  ๔๐ พวกน้ัน  แตกออกโดยจําแนกเปนสุญญตวิมุตตเปนตน  เปน 
๒๘๐ พวก    ทานท้ัง  ๒๔๐ พวกน้ัน    เมื่อแตกออกไปโดยความเปนผูยิ่ง 
ดวยอินทรีย  เปน  ๑,๒๐๐ พวก.  บรรดาพระอริยสาวกผูดํารงอยูในมรรค 
และผล    ซึ่งจําแนกออกไปหลายประเภท    ดวยอํานาจแหงคุณของตน ๆ 
อยางนี้ดวยประการฉะน้ี. 
         พระอรยิสาวกเหลาใดประกาศเรื่องราวแหงขอปฏิบัติเปนตนของตน 
และพระอริยสาวกเหลาใดไดกลาวคาถาดวยอํานาจอุทานเปนตน    มีอาทิวา 
ฉนฺนา  เม  กฏุิกา  กุฎีเรามุงบังแลว    และพระอริยสาวกเหลาน้ัน    ทาน 
ยกข้ึนสังคายนาในที่นี้    โดยมุขคือคาถา.    ดวยเหตุนั้น    ทานจึงกลาววา  
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สีหานว  น  ทนฺตาน  ฯ เป ฯ  ผุสิตฺวา  อจฺจุต  ปท  ดังน้ีเปนตน.  พึงทราบ   
กถาเบ็ดเตล็ดในเรื่องนี้  ดวยประการอยางนี้. 
                   จบอรรถกถาวังคีสเถรคาถาที่  ๑ 
                               จบปรมัตถทีปนี          
                             อรรถกถาเถรคาถา   มหานบิาต 
            พระอาจารยธัมมปาลเถระ  ผูอยูในพทรติตถมหาวิหาร 
                                                      รจนา 


