
 ๑ 

๗. อรหนฺตวคฺค 

๑. ชีวกวตฺถุ1 

[๙๐]  คตทฺธิโน วิโสกสฺส   วิปฺปมุตฺตสฺส สพฺพธ ิ

  สพฺพคนฺถปฺปหีนสฺส   ปริฬาโห น วิชฺชต.ิ 

๒. มหากสฺสปตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๑]  อุยฺยุญฺชนฺต ิสตีมนฺโต   น นิเกเต รมนฺต ิเต 

  หํสาว ปลฺลล ํหิตฺวา   โอกโมก ํชหนฺต ิเต. 

๓. เพฬฏฐฺสีสตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๒]  เยส ํสนฺนิจโย นตฺถ ิ  เย ปริญญฺาตโภชนา 

  สุญญฺโต อนิมิตฺโต จ   วิโมกฺโข เยส ํโคจโร 

  อากาเสว สกุนฺตาน ํ  คต ิเตส ํทุรนฺนยา. 

๔. อนุรุทฺธตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๓]  ยสฺสาสวา ปริกฺขีณา   อาหาเร จ อนิสฺสิโต 

  สุญญฺโต อนิมิตฺโต จ   วิโมกฺโข ยสฺส โคจโร 

  อากาเสว สกุนฺตาน ํ  ปทนฺตสฺส ทุรนฺนย.ํ 

๕. มหากจฺจานตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๔]  ยสฺสินฺทฺริยาน ิสมถงฺคตาน ิ 

  อสฺสา ยถา สารถินา สุทนฺตา 

  ปหีนมานสฺส อนาสวสฺส  

  เทวาป ิตสฺส ปิหยนฺต ิตาทิโน. 

 

 

 

                                                             
1 ฉ.ม. ชีวกปญฺหาวตฺถุ; พระไตรปิฎกบาลีและพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับ มจร. เล่ม ๒๕ 



 ๒ 

๖. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๕]  ปฐวิสโม โน วิรุชฺฌต ิ 

  อินฺทขีลูปโม2 ตาทิ สุพฺพโต 

  รหโทว อเปตกทฺทโม  

  สํสารา น ภวนฺต ิตาทิโน. 

๗. โกสมฺพิวาสีติสฺสตฺเถรสามเณรวตฺถ ุ

[๙๖]  สนฺต ํตสฺส มน ํโหต ิ  สนฺตา วาจา จ กมฺม จ 

  สมฺมทญญฺา วิมุตฺตสฺส   อุปสนฺตสฺส ตาทิโน. 

๘. สารีปุตฺตตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๗]  อสฺสทฺโธ อกตญฺญ ูจ   สนฺธิจฺเฉโท จ โย นโร 

  หตาวกาโส วนฺตาโส   ส เว อุตฺตมโปริโส. 

๙. ขทิรวนิยเรวตตฺเถรวตฺถ ุ

[๙๘]  คาเม วา ยท ิวารญฺเญ   นินฺเน วา ยทิ วา ถเล 

  ยตฺถ อรหนฺโต วิหรนฺต ิ ต ํภูมิรามเณยฺยก.ํ 

๑๐. อญญฺตริตฺถีวตฺถ ุ

[๙๙]  รมณียาน ิอรญญฺาน ิ  ยตฺถ น รมต ีชโน 

  วีตราคา รเมสฺสนฺต ิ  น เต กามคเวสิโน. 

อรหนฺตวคฺโค สตฺตโม.  

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 ฉ.ม. อินฺทขีลุปโม 



 ๓ 

๗. อรหันตวรรค 

หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 

๑. ชีวกวัตถุ 

เร่ืองหมอชีวก 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่หมอชีวก ดังน้ี) 

[๙๐]  ผู้บรรลุจุดหมายปลายทางแล้ว3  

ไร้ความโศก หลุดพ้นแล้วในธรรมท้ังปวง4  

ละกิเลสเคร่ืองร้อยรัด5ได้หมด ย่อมไม่มีความเร่าร้อน 

๒. มหากัสสปเถรวัตถุ 

เร่ืองพระมหากัสสปเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๙๑]  ผู้มีสติ หม่ันประกอบความเพียร6 

ไม่ติดในท่ีอยู่ ละความห่วงอาลัยไป  

เหมือนหงส์ละเปือกตมไป ฉะน้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 ผู้บรรลุจุดหมายปลายทาง หมายถึงพระขีณาสพผู้ถึงที่สุดแห่งสังสารวัฏ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๐/๔๔๖)  
4 ธรรมทั้งปวง หมายถึงธรรมทั้งหลายมีขันธ์ ๕ เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๐/๔๔๖)  
5 กิเลสเครื่องร้อยรัด หมายถึงกิเลส ๔ อย่าง คือ (๑) อภิชฌา ความเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่น (๒) พยาบาท ความคิดร้าย

ผู้อื่น (๓) สีลัพพตปรามาส ความถือมั่นศีลและวัตร (๔) อิทังสัจจาภินิเวส ความถือมั่นวา่นี้เท่านั้นจริง (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/

๙๐/๔๔๖) และดู ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๒๙/๑๑๙)   
6 ผู้มีสติ หมั่นประกอบความเพียร ในที่นี้หมายถึงพระขีณาสพผู้มีสติไพบูลย์ หมั่นประกอบในคุณธรรมมีฌานและ

วิปัสสนา เป็นต้น ที่ตนได้บรรลุแล้วโดยการนึก การเข้า การออก การอธิษฐาน และการพิจารณา (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๑/

๔๔๙)  



 ๔ 

๓. เพฬัฏฐสีสเถรวัตถุ 

เร่ืองพระเพฬัฏฐสีสเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๙๒]  ผู้ไม่มีการส่ังสม7 

กำหนดรู้อาหารก่อนแล้วจึงบริโภค  

มีสุญญตวิโมกข์8 และอนิมิตตวิโมกข์ เป็นอารมณ์  

ไม่ท้ิงทางไว้ให้เป็นท่ีรู้ได้ 

เหมือนนกไม่ท้ิงทางไว้ในอากาศ ฉะน้ัน 

๔. อนุรุทธเถรวัตถุ 

เร่ืองพระอนุรุทธเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๙๓]  ท่านผู้ส้ินอาสวะแล้ว ไม่ติดในอาหาร  

มีสุญญตวิโมกข์ และอนิมิตตวิโมกข์ เป็นอารมณ์  

ไม่ท้ิงร่องรอยไว้ให้เป็นท่ีรู้ได้ 

เหมือนนกไม่ท้ิงร่องรอยไว้ในอากาศ ฉะน้ัน9 

๕. มหากัจจายนเถรวัตถุ 

เร่ืองพระมหากัจจายนเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๙๔]  ผู้ใดฝึกอินทรีย์10ให้สงบได้  

เหมือนม้าท่ีนายสารถีฝึกดีแล้ว  

ผู้น้ันย่อมละมานะได้ ไม่มีอาสวะ คงท่ี  

แม้ทวยเทพท้ังหลายก็รักใคร่ 

 

 

                                                             
7 การสั่งสม มี ๒ อย่าง คือ (๑) กัมมสันนิจยะ การสั่งสมกรรมคือกุศลและอกุศล (๒) ปัจจยสันนิจยะ การสั่งสมปัจจัย ๔ 

(ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๔๕๐)  
8 สุญญตวิโมกข์ หมายถึงสภาวะที่หลุดพ้น เพราะว่างจาก ราคะ โทสะ โมหะ, อนิมิตตวิโมกข ์หมายถึงสภาวะที่หลุดพ้น 

เพราะไม่มีนิมิต คือ ราคะ เป็นต้น, ในคาถาที่ ๙๒-๙๓ นี้ หมายรวมถึงอัปปณิหิตวิโมกข ์ได้แก่ สภาวะที่หลุดพ้น เพราะ

ไม่มีที่ตั้งคือกิเลสมีราคะเป็นต้นด้วยวิโมกข์ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นชื่อของนิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๒/๔๕๑)   
9 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๒/๓๔๙ 
10 อินทรีย ์หมายถึงตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๔/๔๕๕)  



 ๕ 

๖. สารีปุตตเถรวัตถุ 

เร่ืองพระสารีบุตรเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๙๕]  ภิกษุผู้คงท่ี มีวัตรงาม 

ไม่ยินดียินร้าย เสมอด้วยแผ่นดิน 

เปรียบด้วยเสาเข่ือน 

(มีใจผ่องใส) เหมือนห้วงน้ำไร้เปือกตม 

สังสารวัฏย่อมไม่มีแก่ผู้เช่นน้ัน 

๗. โกสัมพีวาสีติสสเถรสามเณรวัตถุ 

เร่ืองสามเณรของพระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระติสสเถระชาวเมืองโกสัมพี ดังน้ี) 

[๙๖]  ผู้หลุดพ้นเพราะรู้ชอบ ผู้สงบ ผู้คงท่ี 

ย่อมมีมโนกรรมท่ีสงบ วจีกรรมท่ีสงบ กายกรรมท่ีสงบ 

๘. สารีปุตตเถรวัตถุ 

เร่ืองพระสารีบุตรเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุผู้อยู่ในป่า ๓๐ รูป ดังน้ี) 

[๙๗]  นรชนใด ผู้ไม่ต้องเช่ือใคร11 

รู้จักนิพพานท่ีปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้ 

ตัดรอยต่อ12แห่งการเกิดใหม่ 

ทำลายโอกาส13 แห่งการท่องเท่ียวไปในสงสาร  

คายความหวังแล้ว นรชนน้ันแล เป็นบุรุษสูงสุด14 

 

 

 

 

                                                             
11 ไม่ต้องเชื่อใคร ในที่นี้หมายถึงรู้แจ้งธรรมอย่างประจักษ์ชัดด้วยตนเอง ไม่ต้องรอสดับธรรมจากผู้อื่น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/

๙๗/๔๖๒, ขุ.ม.อ. (บาลี) ๘๘/๓๓๙-๓๔๑)  
12 รอยต่อ หมายถึงวัฏฏสนธิ (รอยต่อคือวัฏฏะ) สังสารสนธิ (รอยต่อคือสงสาร) (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๙๗/๔๖๒)  
13 ทำลายโอกาส หมายถึงทำลายโอกาสที่จะเกิดอีกได้ เพราะสิ้นเชื้อพันธุ์คือกุศลกรรมและอกุศลกรรม (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/

๙๗/๔๖๒)  
14 ดูเทียบ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๘๘/๒๗๕ 



 ๖ 

๙. ขทิรวนิยเรวตเถรวัตถุ 

เร่ืองพระเรวตเถระผู้อยู่ในป่าไม้ตะเคียน 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่นางวิสาขามิคารมาตา ดังน้ี) 

[๙๘]  พระอรหันต์ท้ังหลายอยู่สถานท่ีใด  

คือ จะเป็นบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ท่ีลุ่มก็ตาม ท่ีดอนก็ตาม  

สถานท่ีน้ัน เป็นรมณียสถาน15 

๑๐. อัญญตริตถีวัตถุ 

เร่ืองหญิงคนใดคนหน่ึง 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุรูปหน่ึง ดังน้ี) 

[๙๙]  ท่านผู้ปราศจากราคะท้ังหลาย 

จะยินดีป่าท้ังหลาย อันน่าร่ืนรมย์ 

ท่ีชนผู้แสวงหากามไม่ยินดี 

เพราะท่านเหล่าน้ันไม่แสวงหากาม16 

อรหันตวรรคท่ี ๗ จบ 

----------------------- 

 

                                                             
15 ในคาถานี้มีนัยว่า แม้ในหมู่บ้านจะหาความสงบกายไม่ได้ก็จริง แต่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ได้ความสงบใจ เพราะอารมณ์

ทั้งหลายหาทำจิตของท่านให้หวั่นไหวได้ไม่ ดังนั้น ที่ไหนก็ตามย่อมเป็นที่พระอรหันต์อยู่ได้ และที่นั้นย่อมเป็นสถานที่

รื่นรมย์ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๔/๗๒) และดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๙๑/๕๒๓ 
16 ดูเทียบ ขุ.เถร. (ไทย) ๒๖/๙๙๒/๕๒๓ 


