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ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น
ปฐวรรคที่ ๑
๑. ปฐวิมานที่ ๑
วาดวยทําบุญอะไรจึงเปนเทพธิดาสวยงาม
[๑] พระโมคคัลลานะถามวา
ตั่งทองคําของทานอันใหญโต ลอยไปในที่ตางๆ ไดเร็วดังใจตามปรารถนา
ทานมีกายอันประดับแลว ทรงมาลัยนุง หมผาสวยงาม มีรัศมีเปลงปลั่ง
ดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร
อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปน
ที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนาง
เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทาน
สวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามนั้นวา
เมื่อดิฉันเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ไดถวายอาสนะแกหมูภิกษุผูมาใหม
ไดอภิวาท ไดทําอัญชลี และใหทานตามสติกําลัง ดิฉันมีวรรณะเชนนี้
เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะ
อันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดแกดิฉันก็เพราะบุญนั้น ขาแต
ภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปนมนุษย
ไดทําบุญใดไว ดิฉันนั้นมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และมีรัศมีกายสวางไสวไปทั่วทิศเพราะบุญนั้น.
จบ ปฐวิมานที่ ๑
๒ ปฐวิมานที่ ๒
[๒] พระโมคคัลลานะถามวา
ตั่งอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรยของทาน อันใหญโต ลอยไปในที่ตางๆ
ไดเร็วดังใจตามปรารถนา ทานมีกายอันประดับแลว ทัดทรงมาลัย
นุงหมผาอันสวยงาม มีรัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ
ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่ง
ทุกอยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร

ไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ เพราะบุญอะไรฯ นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแลว
มีใจยินดีไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามวา
เมื่อดิฉันเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ไดถวายอาสนะแกหมูภิกษุผูมา
ใหม ไดอภิวาทกระทําอัญชลี และถวายทานตามสติกําลัง ดิฉันมีวรรณะ
เชนนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และ
โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดแกดิฉันเพราะบุญนั้น
ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปน
มนุษยไดทําบุญใดไว ดิฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้และมีรัศมีกายสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น.
จบ ปฐวิมานที่ ๒
๓. ปฐวิมานที่ ๓
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปฐวิมานที่ ๓
[๓] พระโมคคัลลานะถามวา
ตั่งทองคําของทานอันใหญโต ลอยไปในที่ตางๆ ไดเร็วดังใจตามปรารถนา
ทานมีกายอันประดับแลว ทรงมาลัย นุงหมผาสวยงาม มีรัศมีเปลงปลั่ง
ดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร
อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปน
ที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนาง
เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทาน
สวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแลวมีใจยินดีไดพยากรณปญหา
แหงผลกรรมที่ถูกถามวา
ดิฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ เพราะผลกรรมอันนอยของดิฉัน เมื่อดิฉัน
เกิดเปนมนุษยในมนุษยโลกในชาติกอน ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี
มีอินทรียผองใส ไมขุนมัว ดิฉันมีจิตเลือ่ มใส ไดถวายตั่งแกทานดวยมือ
ทั้งสองของตน ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแก
ดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และโภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง
ยอมเกิดขึ้นแกดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมีมหานุภาพ ดิฉันขอบอก
แกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใดไว ดิฉันมีอานุภาพ
รุงเรืองอยางนี้ และมีรศั มีสวางไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญนั้น.
จบ ปฐวิมานที่ ๓
๔. ปฐวิมานที่ ๔

วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปฐวิมานที่ ๔
[๔] พระโมคคัลลานะถามวา
ตั่งอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรยของทานอันใหญโต ลอยไปในที่ตางๆ
ไดเร็วดังใจตามปรารถนา ทานมีกายอันประดับแลว ทัดทรงมาลัย นุงหม
ผาอันสวยงาม มีรัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ ทานมี
วรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง
ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก
อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญอะไร.
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
ดิฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ เพราะผลกรรมอันนอยของดิฉัน เมื่อดิฉัน
เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษยทั้งหลายในมนุษยโลกในชาติกอน ไดเห็น
ภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใส ไมขุนมัว ดิฉันมีจิตเลื่อมใส
ไดถวายตั่งแกทานดวยมือทั้งสองของตน ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญ
นั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในที่นี้เพราะบุญนั้น และโภคะอันเปนที่รัก
แหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดแกดิฉนั เพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมี
อานุภาพมาก ดิฉันขอบอกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใดไว
มีอานุภาพมากรุงเรืองอยางนี้ และมีรศั มีกายสวางไสวไปทั่วทิศเพราะ
บุญนั้น.
จบ ปฐวิมานที่ ๔
๕. กุญชรวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกุญชรวิมาน
[๕] พระโมคคัลลานะถามวา
กุญชรเปนยานอันประเสริฐของทาน ประดับประดาดวยแกวหลายชนิด
เปนสัตวนารัก มีกําลังวองไวมาก เที่ยวไปในอากาศได มีสีเหมือนกับ
หมอใหม มีนัยนตากลมคลายใบบัว มีตัวประดับดวยพวงดอกปทุมและ
พวงอุบลทิพยงามรุงเรือง มีกายอันโปรยปรายไปดวยเกสรปทุม ประดับ
ดวยปทุมทอง ตามทางที่ชางเดินไปและหยุดยืนอยู มีดอกบัวทองใหญๆ
คอยรับเทาชางทุกฝเทา และประดับดวยดอกปทุมและดอกอุบลทอง
เวลาเดินก็คอยๆ เดินไป ขณะเมื่อเดินไปมีเสียงกระดิ่งไพเราะ นาเพลิดเพลินใจ คลายกับดนตรีเครื่อง ๕ ฉะนั้น บนคอชางนั้นมีผาอยางสะอาด
เปนเครื่องลาด ทานรุงเรืองกวาหมูเทพกัญญาในเชิงรูปราง การที่ทานได

ทิพยสมบัตินี้ ดวยผลแหงทาน ผลแหงศีล หรือผลแหงการกราบไหว
(ชนิดไหน) อาตมาถามทานแลวขอไดโปรดตอบคําถามนั้นแกอาตมาดวย.
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะถามแลวมีใจยินดี ไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
ดิฉันไดเห็นพระเถรเจาผูสมบูรณดวยคุณ ผูเพงฌาน ยินดีในฌาน เปน
ผูสงบ ไดถวายอาสนะที่ลาดดวยผา โปรยดอกไมลงรอบๆ อาสนะ
ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดประดับพวงมาลัยปทุมมีใบติดลงครึ่งหนึ่ง และโรย
เกสรปทุมลงครึ่งหนึ่ง ดวยมือทั้งสองของตน ผลเชนนี้เปนผลแหงกุศล
กรรมนั้น เพราะดิฉันไดทําสักการบูชาแกทานผูประหารกิเลสทั้งปวงได
ผูมีกาย วาจา ใจ สงบระงับแลว ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ อยาง
ทานผูประเสริฐดวยคุณทั้งหลายบูชากันมาแลว ดิฉันไดถวายอาสนะดวย
น้ําใจอันผองใส เดี๋ยวนี้ดิฉันจึงรื่นเริงบันเทิงใจ เหมือนอยางที่คนอืน่ เขา
รื่นเริงบันเทิงกัน เพราะเหตุนั้นแหละ ทานที่มุงประโยชนตน ประสงค
ความสุขอันยิ่งใหญคือ เพื่อความเปนผูสิ้นอาสวขัยในชาติ อันเปนอวสาน
จึงควรถวายอาสนทาน.
จบ กุญชรวิมานที่ ๕
๖. นาวาวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๑
[๖] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพนารี ทานขึ้นนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน
ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญกรรม
จัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุงเรืองเปนสงาอยู
เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จแกทาน
ในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง
ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก
อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญอะไร?
เทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดี ไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
ในชาติกอน ครั้งเมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก
ไดเห็นภิกษุทั้งหลายผูก ระหายน้ํา เหน็ดเหนื่อยมา จึงถวายน้ําฉันโดย
ขมีขมัน อันวาผูใดแล ไดถวายน้ําฉันโดยขมีขมันแกภิกษุทั้งหลายผูเหน็ด
เหนื่อยกระหายน้ํามา แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็นเต็มไปดวยบัวขาว

(ริมฝง) มีไมจันทนและมะมวงอยางเล็กมีรสหวานอยูล นหลาม ยอมเกิด
แกผูนั้น ที่อยูและหมูไมของผูนั้น มีน้ําหลายสายลอมรอบประจํา แมน้ํา
ทั้งหลายมีทรายมูล น้ําเย็นสนิท ก็เกิดขึ้นแกผูนั้น หมูไมมะมวง หมูตน
รัง หมูตนหมากหอม หมูตนชมพู หมูตนราชพฤกษ และตนแคฝอย
ทั้งหลายมีผลดกดื่น ออกดอกชูสลางเกิดขึ้นลอมรอบวิมานของผูนั้น
เขาไดวิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเชนนั้น วาโดยภูมิภาคแลว มีลักษณะ
ควรสรรเสริญ นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ทําบุญไว
แลวตองไดผลเชนนี้ ดิฉันมีปราสาทเปนเทวาลัย อันบุญกรรมจัดแจง
เนรมิตให จัดไวเปนสวนๆ โดยรอบทิศทั้งสี่ รุงเรือง เปนสงาอยู
เพราะบุญนั้น ดิฉันมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จ
แกดิฉันในวิมานนี้เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่ง
ทุกอยาง เกิดขึ้นแกดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉัน
ขอบอกแกทาน ครั้งเมื่อดิฉันยังเปนมนุษยไดกระทําบุญอันใดไว ดิฉัน
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และมีรัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญนั้น.
จบ นาวาวิมานที่ ๖
๗. นาวาวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๒
[๗] พระโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพนารี ทานขึ้นนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน
ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญกรรม
จัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุงเรืองเปนสงาอยู
เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จแกทาน
ในวิมานนี้ เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง
ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก
อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี
อานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
ในชาติกอน ครั้งเมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก
ไดเห็นภิกษุผูกระหายน้ํา เหน็ดเหนื่อยมา จึงถวายน้ําฉันโดยขมีขมัน
ทานผูใดแลไดถวายน้ําฉันโดยขมีขมันแกภิกษุที่เหน็ดเหนื่อย กระหายน้ํา
มา แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็น ดาระดาษไปดวยบัวขาว (ชายฝง)

มีหมูไมจันทนและมะมวงขนาดเล็กมีรสหวานอยูล นหลาม ยอมเกิดแก
ผูนั้น ที่อยูและหมูไมของผูนั้นมีแมน้ําหลายสายลอมรอบประจํา แมน้ํา
ทั้งหลายมีทรายมูล น้ําเย็นสนิท ยอมเกิดแกผูนั้น หมูไมมะมวง
หมูตนรัง หมูตนหมากหอม หมูตนชมพู หมูไมราชพฤกษ และตนแค
ฝอยทั้งหลายมีผลดกดืน่ ออกดอกชูสลางเกิดขึ้นลอมรอบวิมานของผูนั้น
เขาไดวิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเชนนั้น วาโดยพืน้ ที่แลวมีลักษณะ
ควรสรรเสริญ นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้นทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ทําบุญไว
แลวตองไดผลเชนนี้ ดิฉันมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น อิฐผลยอม
สําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันนารักแหงใจทุกสิ่ง
ทุกอยางเกิดขึ้นแกดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉัน
ขอบอกแกทาน ครั้งเมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยู ไดทําบุญอันใดไว ดิฉัน
มีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญนั้น.
จบ นาวาวิมานที่ ๗
๘. นาวาวิมานที่ ๓
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาวาวิมานที่ ๓
[๘] พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรนางเทพนารี ทานขึ้นนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน
ในสระโบกขรณีเก็บดอกประทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญ
กรรมจัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ รุงเรืองเปน
สงาอยู เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จ
แกทานในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่ง
ทุกอยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพ
มาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว
ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญอะไร
นางเทพธิดานั้น อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถามแลวมีใจยินดี ไดทูล
ตอบปญหาแหงผลกรรมที่ตรัสซักถามวาในชาติกอน ครั้งเมื่อหมอมฉัน
ยังเปนมนุษยอยูในหมูม นุษย ในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุหลายรูปกระหาย
น้ําเหน็ดเหนื่อยมาจึงถวายน้ําฉันโดยขมีขมัน ผูใดแลไดถวายน้ําฉันโดย
ขมีขมันแกภิกษุทั้งหลายผูเหน็ดเหนือ่ ยกระหายน้ํามา แมน้ําหลายสายมี
น้ําเยือกเย็น ดาระดาษไปดวยบัวขาว (ชายฝง) มีหมูไมจันทน และ
มะมวงขนาดเล็กมีรสหวานอยูล นหลาม ยอมเกิดขึ้นแกผูนั้น ที่อยูและ
หมูไมของผูนั้น มีแมนา้ํ หลายสายลอมรอบประจํา น้ําเย็นสนิท แมน้ํา

ทั้งหลายที่ทรายมูล ก็เกิดขึ้นแกผูนั้น หมูไมมะมวง หมูตนรัง หมูตน
หมากหอม หมูตนชมพู หมูไมราชพฤกษ และตนแคฝอยมากมาย มีผล
ดกดื่นออกดอกชูสลาง ก็เกิดขึ้นลอมรอบวิมานของผูน ั้น เขาไดวิมานดี
เยี่ยมงามนักหนาเชนนั้น วากันโดยพืน้ ที่แลวมีลักษณะควรสรรเสริญ
นี้เปนวิบากแหงกรรมนั้น ทั้งนั้น คนทั้งหลายที่ทําบุญไวแลวตองไดผล
เชนนี้ หมอมฉันมีปราสาทเปนเทวาลัย อันบุญกรรมจัดเนรมิตมาใหแลว
เปนสวนๆ โดยรอบทั้งสี่ทิศ งดงามเปนสงาอยู เพราะบุญนั้น หมอม
ฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกหมอมฉันในวิมานนี้
เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดขึ้นแก
หมอมฉันเพราะบุญนั้น หมอมฉันมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกาย
ของหมอมฉันสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น นี้เปนผลแหงกรรมนั้น
คือ หมอมฉันขมีขมันถวายน้ําแกพระพุทธเจา.
จบ นาวาวิมานที่ ๘.
๙. ปทีปวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปทีปวิมาน
[๙] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรูปงาม มีรัศมีรุงเรือง สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษ ฉะนั้น ทานมีผิวพรรณเชนนี้เพราะบุญ
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะ
อันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรัศมีสุกใสไพโรจน ลวงเทวดาทั้งหลายเพราะ
บุญอะไร ทานมีอวัยวะทุกสวนสัดสองสวางไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร
ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยัง
เปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และรัศมี
กายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ซักถามวา
ในชาติกอน ครั้งเมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก
เมื่อถึงเดือนมืดมาก ไดเวลาตามประทีป ดิฉันไดถวายดวงประทีปอันเปน
อุปกรณกําจัดความมืดใหเปนทาน อันวาผูใด ถึงเวลาเดือนมืดมาก
ไดเวลาตามประทีป ไดถวายประทีปอันเปนอุปกรณกําจัดความมืดให
เปนทาน วิมานอันมีแสงสวางเปนผล ประดับดวยดอกไมจันทน และ
บัวขาวอยางมากมาย ยอมเกิดแกผูนั้น ดิฉันมีผิวพรรณถึงเชนนี้ เพราะ
การใหประทีปเปนทานนั้น อิฐผลสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ เพราะการ

ใหประทีปเปนทานนั้น อนึ่ง โภคทรัพยทั้งหลายอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่ง
ทุกอยาง เกิดแกดิฉันเพราะการใหประทีปเปนทานนั้น เพราะการให
ประทีปเปนทานนั้น ดิฉันจึงมีรัศมีสุกใสไพโรจนลว งเทวดาทั้งหลาย
มีสรีระรางทุกๆ สวนสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพ
อันใหญยิ่ง ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยไดให
ดวงประทีปใดเปนทานไว ดวยการใหประทีปนั้นเปนทาน ดิฉันจึงมี
อานุภาพรุงโรจนถงึ เชนนี้ และรัศมีการของดิฉันจึงสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ.
จบ ปทีปวิมานที่ ๙
๑๐. ติลทักขิณวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหเกิดในติลทักขิณวิมาน
[๑๐] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรูปงาม มีรัศมีรุงเรืองสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษฉะนั้น ทานมีผิวพรรณเชนนี้ เพราะบุญ
อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอัน
เปนที่รักแหงใจ ทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกร
นางเทพธิดา ทานมีรัศมีสุกใสไพโรจนลวงเทวดาทั้งหลาย เพราะบุญ
อะไร ทานมีอวัยวะทุกสวนสัดสองสวางไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร
ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยัง
เปนอยู ไดทําบุญอะไรไว ทานผูมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และรัศมีกาย
ของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินดี
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกซักถามวา ในชาติกอน ครั้งดิฉัน
ยังเปนมนุษยอยูในหมูม นุษยในมนุษยโลก ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีน้ําพระหฤทัยใสสะอาดยิ่ง ดิฉันมีความเลื่อมใสขึ้น
อันมิไดตั้งไวเดิม ไดถวายเมล็ดงาเปนทาน แกพระพุทธเจาผูพระทักขิไณยบุคคลดวยมือตนเอง ดวยการถวายเมล็ดงาเปนทานนั้น ดิฉันจึงมี
ผิวพรรณถึงเชนนี้ อิฐผลจึงสําเร็จแกดฉิ ันในวิมานนี้ อนึ่ง โภคทรัพย
ทั้งหลายอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดแกดิฉันเพราะการใหเมล็ด
งาเปนทานนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน
ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญ คือ ถวายเมล็ดงาเปนทานอันใดไว
เพราะการถวายเมล็ดงาเปนทานนั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงโรจนถงึ อยางนี้
และรัศมีกายของดิฉันก็สวางไสวไปทั่วทุกทิศ.
จบ ติลทักขิณวิมานที่ ๑๐

๑๑. ปติพพตาวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปติพพตาวิมานที่ ๑
[๑๑] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานไดวิมานอันมีนกกระเรียน
นกยูงทอง นกดุเหวาดํา และนกดุเหวาขาว ซึ่งมีทิพยานุภาพเที่ยวสงเสียง
อยางไพเราะอยูรอบดาน ในวิมานนั้นเต็มไปดวยดอกไมหอมชื่นใจ วิจิตร
ไปดวยนานาประการ แวดลอมไปดวยเทพบุตรและเทพธิดา อนึ่ง หมู
นางเทพอัปสรเหลานีม้ ีฤทธิ์ นิรมิตรูปรางขึ้นแปลกๆ กันเปนอันมาก
ฟอนรําขับรองอยูร อบขาง ใหทานมีความราเริงอยู ดูกรนางเทพธิดาผูมี
อานุภาพอันยิ่งใหญ ครั้งทานยังเปนมนุษยไดทําบุญสิ่งใดไว จึงบรรลุ
ความสําเร็จ ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวาง
ไสวไปทั่วทิศเพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินดี ได
พยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกซักถามวา
ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนผูมีสัจจะมั่นในสามี ไม
ประพฤตินอกใจ มีความจงรักตอสามี เหมือนกับมารดารักบุตร แมดิฉัน
จะโกรธเคืองก็ไมกลาวถอยคําอันหยาบคาย ละทิ้งการพูดเท็จเสีย ดํารง
มั่นอยูในความสัตย ยินดีในการใหทาน ตามปกติชอบสงเคราะหผูอื่น
เชนกับสงเคราะหตน มีใจเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําอยางดีเปนทาน
โดยความเคารพ ดวยความเปนผูถือสัจจะมั่น เหตุนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณ
ถึงเชนนี้ อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ และโภคทรัพยทั้งหลายอัน
เปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางบังเกิดแกดิฉัน ก็เพราะความเปนผูถือ
สัจจะมั่นในสามีเปนเหตุนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ดิฉันขอ
บอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษย ไดทําบุญสิ่งใดไว เพราะบุญอันนั้น
ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และรัศมีกายของดิฉันจึงสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ.
จบ ปติพพตาวิมานที่ ๑๑
๑๒. ปติพพตาวิมานที่ ๒
[๑๒] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานไดขึ้นวิมานมีเสา อันแลว
ไปดวยแกวไพฑูรยงดงาม มีแสงระยับตา ในวิมานของทานนั้นวิจิตรไป
ดวยนานาประการ อนึ่ง หมูนางเทพอัปสรเหลานี้ มีรา งกายกระทัดรัด
มีฤทธิ์นิรมิตตนได ฟอนรําขับรองใหทานราเริงอยูร อบขาง ดูกรนาง
เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ครั้งทานยังเปนมนุษย ไดทําบุญสิ่งใดไว

จึงบรรลุความสําเร็จ ทานจึงมีอานุภาพรุงเรืองถึงอยางนี้ และรัศมีกาย
ของทานจึงสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลวมีใจยินดี ได
พยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกซักถามวา ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูใน
หมูมนุษย ไดเปนอุบาสิกาของพระจักขุมาตถาคตเจา เปนผูงดเวนจาก
การฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย ยินดีเฉพาะสามีของตน ไมกลาว
คําเท็จและไมดื่มน้ําเมา อนึ่ง ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําอยางดี
เลิศเปนทานโดยเคารพ ดวยผลแหงการถือสัจจะมั่นในสามีเปนอาทินั้น
ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเชนนี้ ดวยผลแหงการถือสัจจะมั่นในสามีเปนเดิม
นั้น อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ และโภคทรัพยทั้งหลายอันเปน
ที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดขึ้นแกดิฉัน ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพ
อันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญสิ่งใด
ไว ดิฉันมีอานุภาพรุงเรืองถึงอยางนี้ และรัศมีกายของดิฉันยอมสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ ก็เพราะบุญสิ่งนั้น.
จบ ปติพพตาวิมานที่ ๑๒.
๑๓. สุณิสาวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุณิสาวิมานที่ ๑
[๑๓] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณ
งามถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานนี้
และโภคทรัพยอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดขึ้นแกทาน ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน
มนุษยอยู ไดทําบุญสิ่งใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรืองถึงอยางนี้ อนึ่ง
รัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะทําบุญอะไรไว?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลวมีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
ครั้นดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนบุตรสะใภอยูในตระกูล
แหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลีมีอินทรียผอ งใส ไมขุนมัว
ดิฉันเลื่อมใสไดถวายขนมแกภิกษุรูปนั้นดวยมือทั้งสองของตน ครั้น
ถวายสวนขนมกึ่งสวนแลว ดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทวันที่
ทานเห็นอยูนี้ ดวยการทําบุญเชนนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณเชนนี้ ดวยการ
ทําบุญเชนนั้น อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ อนึ่ง เพราะบุญนั้น
โภคทรัพยอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดแกดิฉัน เพราะบุญ

นั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้ และรัศมีกายของดิฉันจึงสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ.
จบ สุณิสาวิมานที่ ๑๓.
๑๔. สุณิสาวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุณิสาวิมานที่ ๒
[๑๔] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
แนะนางเทพธิดา ทานมีวรรณงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณ
งามถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานนี้
และโภคทรัพยอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางจึงเกิดขึ้นแกทาน ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน
มนุษยอยู ไดทําบุญสิ่งใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรืองถึงอยางนี้ อนึ่ง
รัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะทําบุญอะไรไว?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ซักถามวา
ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนบุตรสะใภอยูในตระกูล
แหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผ องใส ไมขุนมัว
ดิฉันเลื่อมใสไดถวายขาวบารลี และขนมถั่วเหลืองแกภิกษุรูปนั้นดวยมือ
ตนเอง ครั้นถวายแลว จึงมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทวัน ดวยการทําบุญ
เชนนั้น อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ อนึ่ง เพราะบุญนั้น โภคทรัพย
ทั้งหลายอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดแกดิฉัน ดิฉันจึงมี
อานุภาพรุงเรืองถึงอยางนี้ อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
ก็เพราะบุญนั้นๆ.
จบ สุณิสาวิมานที่ ๑๔
๑๕. อุตตราวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุตตราวิมาน
[๑๕] พระมหาโมคคัลลานะถามวา
แนะนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปทั่วทุกทิศ
เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณงาม
ถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานนี้ และ
โภคทรัพยอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดขึน้ แกทาน ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน
มนุษยอยูไดทําบุญสิ่งใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรืองถึงอยางนี้ อนึ่ง
รัศมีกายของทานสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะทําบุญอะไรไว?

นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ
ปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ซักถามวา
เมื่อครั้งดิฉันยังปกครองบานเรือนอยู ดิฉันไมมีความริษยา ไมมีความ
ตระหนี่ ไมเยอหยิ่ง ไมตีเสมอ ไมโกรธ ไมประพฤตินอกใจสามี
ไมประมาทในวันอุโบสถและวันปกติ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค
๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ําแหงปกษ และ
ตลอดปาฏิหาริยปกษ ระมัดระวังในนิจศีลและอุโบสถศีลอยางเครงครัด
ตลอดกาลทุกเมื่อ ขณะที่อยูในวิมาน ดิฉันมีความสํารวมจําแนกทาน ยินดี
ในสิกขาบททั้ง ๕ คือ งดเวนจากปาณาติบาตอยางเด็ดขาด ๑ งดเวนจาก
ความเปนขโมยอยางหางไกล ๑ ไมประพฤติลวงประเวณี ๑ ระมัดระวัง
ในการพูดเท็จ ๑ สํารวมการดื่มน้ําเมาอยางเด็ดขาด ๑ ดิฉันเปนผูฉลาดใน
อริยสัจธรรม เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุเปรื่องยศ ดิฉันนั้น
ผูยิ่งยศโดยยศไดก็เพราะศีลของตนเอง ดิฉันไดเสวยผลแหงบุญของตน
อยู จึงสุขกายสุขใจปราศจากโรค เพราะการกระทําและการประพฤติอยาง
นั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเชนนี้ อิฐผลสําเร็จแกดิฉันในวิมานนี้ได
ก็เพราะการกระทําและการประพฤติอยางนั้น โภคทรัพยอันเปนที่รัก
แหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดแกดิฉันก็เพราะการกระทําอยางนั้น ขาแตภิกษุ
ผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยู
ไดบําเพ็ญกิจและประพฤติสิ่งใดไว เพราะการกระทําและความประพฤติ
นั้นดิฉันจึงมีอานุภาพอยางรุง โรจนถงึ เชนนี้ อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ ก็เพราะการกระทําและความประพฤตินั้น.
ก็และนางเทพธิดาไดกราบเรียนตอไปวา ขอทานไดกรุณานําไปกราบทูลแดพระผูมีพระ*ภาคตามคําของดิฉันดวยเถิดวา นางอุตตราอุบาสิกา ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมี
พระ*ภาคดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ขอที่พระผูมีพระภาคพึงทรงพยากรณดิฉัน ในสามัญผล
อยางใดอยางหนึ่งนั้น ไมนาอัศจรรยเลย แตขอที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณดิฉันใน
สกทาคามิผล
นั้นนาอัศจรรย.
จบ อุตตราวิมานที่ ๑๕
๑๖. สิริมาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสิริมาวิมาน
[๑๖] พระวังคีสเถระประสงคจะใหนางสิริมาเทพธิดา ไดประกาศบุญกรรมที่นางทําไว
ในครั้งกอน จึงยอนถามนางดวยคาถาสองคาถา ความวา
ดูกรนางงามประจําชั้นไตรทศ ผูมีรางกายสะโอดสะอง ฉันจะขอถามทาน

การที่ทานเขาถึงความเปนผูมีสกลกาย และยานพาหนะอยางประเสริฐเลิศ
ยิ่ง คือ ทานมีรถถึง ๕๐๐ คัน บุญกรรมเนรมิตมาใหโดยเฉพาะ ทั้งเทียม
แลวดวยมาอาชาไนยหลายตัว ทุกๆ ตัวเครื่องประดับประจํา ลวน
เครื่องสูง มันพากันกมหนาลง ในขณะที่ทานจะลงมาจากเทวโลกและ
เหินไปตามอากาศได มีกําลังฉับเฉี่ยว มาอาชาไนยทุกมา อันบุญกรรม
ดังนายสารถีเรงแลวก็พาตัวทานไปได ทานนั้นขณะที่ยืนอยูบนรถอัน
เพริศแพรวที่บุญกรรมตกแตงมาใหแลว ก็สวางไสวคลายกับไฟกําลังโชติ
ชวงอยูเชนนี้ เพราะไดทําบุญสิ่งใดไว?
นางเทพธิดาอันพระเถระถามแลว เมือ่ จะประกาศการกระทําของตนใหประจักษ
จึงตอบเปนคาถาความวา
พระคุณเจาพูดถึงหมูทวยเทพชั้นปรนิมมิตวสวัสดี ซึ่งเปนผูเลิศโดยเชิง
ภพที่อยู และโภคสมบัติหมูใดวา เปนทวยเทพที่เยี่ยมหาที่เปรียบมิได
ทวยเทพเหลานั้น ก็มีความสุขสบายแตในภพและโภคสมบัติที่ทวยเทพ
พวกอื่นมาเนรมิตใหเทานั้น เพราะฉะนั้น ทวยเทพที่มีหนาที่เนรมิต
ภพและโภคสมบัติให คือพวกที่พระคุณเจาพูดถึงอยูน ี้ จึงไดนามวา
"นิมมานรดี" เปนนางฟาที่มีรางกายและผิวพรรณงดงามอันกอใหเกิด
ความงวยงงเพราะความรัก เดี๋ยวนี้มาถึงมนุษยโลกนีแ้ ลวเพื่อจะถวาย
บังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา
เมื่อนางเทพธิดาประกาศความที่ตนเปนนิมมานรดีเทพ ใหปรากฏเชนนี้แลว พระเถระ
ใครจะถามถึงบุญกรรมที่นางใหกอสรางไวในชาติกอน จึงไดภาษิตสองคาถาความวา
ชาติกอนแตจะเปนนางเทพธิดานี้ ทานไดสั่งสมสุจริตกรรมอยางไรไว
ทานมียศบริวารอยูมากมาย เปยมไปดวยความสุข สําหรับตัวทานเลา
ก็มีฤทธิ์และอํานาจพนจากสิ่งธรรมดาสูงเยี่ยม และมักเหาะไปในอากาศ
ได (เชนนี้) เพราะบุญกรรมอะไร อนึง่ รัศมีกายของทานก็สวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ และทานเลาก็มีมวลเทพเจาเกรงกลัวและหอมลอมอยูร อบ
ทานจุติมาจากคติไหนจึงมาถึงสุคตินี้ แมเทพธิดา อนึ่ง ทานไดทําตาม
ดวยอาการยอมรับเอาโอวาทานุสาสนีในศาสนปาพจนของพระศาสดาองค
ไหน หากทานเปนสาวิกาของพระพุทธเจาจริงไซร ขอทานไดโปรดตอบ
คําถามของฉันนี้แกฉันดวย?
เมื่อนางเทพธิดา จะตอบเนื้อความตามที่พระเถระถามอยางนี้ จึงกลาวตอบดวยคาถา
เหลานี้ความวา
ดิฉันเปนพระสนมของพระเจาพิมพิสารผูประเสริฐ มีศิริ อยูในพระนคร
ราชคฤห ซึ่งตั้งอยูในระหวางภูเขา อันเปนนครที่แออัดไปดวยนักปราชญ
ดิฉันมีความชํานาญในการฟอนรําขับรองชั้นเยีย่ ม ชาวเมืองในกรุง

ราชคฤห เขาพากันเรียกดิฉันวา "นางสิริมา" พระพุทธเจาทรงเปนผู
องอาจในจําพวกผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ ผูแนะนําสัตวโลกใหเปนผู
พิเศษ ไดทรงแสดงความไมเที่ยงแหงของจริง คือ เหตุเกิดของทุกข
และทางใหถึงความดับทุกข อันเปนธรรมที่ไมมีปจจัยอะไรปรุงแตง เปน
ทางถาวร ทางตรง เปนทางสุขเกษมแกดิฉัน ครั้นดิฉันฟงธรรมอัน
เปนทางไมตาย ไมมีเหตุปจจัยอะไรปรุงแตงได ซึ่งเปนคําสอนของพระ
ตถาคตผูประเสริฐแลว จึงเปนผูสํารวมอยางเครงครัดในศีลทั้งหลาย
ดํารงมั่นอยูในธรรมปฏิบัติ ที่พระพุทธเจาผูเลิศกวานรชนทรงแสดงไว
แลว ครั้นดิฉันรูจักบทอันปราศจากธุลี ซึ่งหาเหตุปจจัยปรุงแตงไมได
ที่พระตถาคตผูประเสริฐทรงแสดงไวนั้น ดิฉันจึงไดบรรลุสมาธิอันเกิด
จากความสงบจิตใจในอัตภาพนั้นเอง ดิฉันนั้นจึงไดมคี วามแนนอนใน
มรรคผลอันเปนธรรมชั้นเยี่ยมขึ้น ครั้นดิฉันไดฟงธรรมอันประเสริฐ
อันไมเกิดไมตายอยางวิเศษแลว จึงหมดความเคลือบแคลงในพระรัตนตรัย มีความรูพิเศษในการรูอริยสัจธรรม หมดความสงสัยในสิ่งทั้งปวง
จึงควรเปนที่บูชาของชุมนุมชน ไดรับผลคือความสุขอันมั่นคง เปนเครื่อง
ตอบแทนมากมาย โดยทํานองตามที่กราบเรียนมานี้ ดิฉันจึงเปนนางเทพ
ธิดาผูเห็นนิพพาน เปนสาวิกาของพระตถาคตผูประเสริฐ เปนผูไดเห็น
ธรรมตามความเปนจริง เปนผูตั้งอยูในผลขั้นแรก คือ เปนพระโสดาบัน
ก็ทุคติยอมไมมีแกดิฉันอีก ดิฉันนั้นมาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐ ก็เพื่อจะถวายบังคม และนมัสการภิกษุทั้งหลายที่นาเลื่อมใส
ผูยินดีในธรรมอันไมมโี ทษ และเพื่อจะนมัสการสถานที่ๆ พระสมณะ
ประชุมกัน อันเปนสถานที่มีธรรมเกษม ดิฉันเปนผูมีความเคารพใน
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงพระศิริ เปนพระธรรมราชา ครั้นไดเห็น
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญแลว ก็อิ่มเอิบปลาบปลื้มใจ ดิฉัน
ขอถวายบังคมพระตถาคต ผูเปนสารถีของบุคคลที่ควรฝกอยางยอดเยี่ยม
ทรงตัดตัณหาเสียได ทรงยินดีแลวในกุศลธรรม ผูทรงแนะนําประชุมชน
ใหพนจากทุกขได ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลกในทางที่เปนประโยชน
อยางยิ่ง.
จบ สิริมาวิมานที่ ๑๖.
๑๗. เปสการิยวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในเปสการิยวิมาน
[๑๗] นางเปสการีเทพธิดาชมวิมานของตนเองดวยคาถา กึ่งคาถาความวา วิมาน
หลังนี้เปนวิมานงามรุงเรือง มีเสาลวนแลวดวยแกวไพฑูรย ใหญโต
สะอาดสะอาน ลอมรอบดวยตนไมทองคํา วิมานหลังนี้เกิดเพราะผล

กรรมของเรา นางเทพอัปสรตั้งแสนเหลานี้ ซึ่งเกิดประจําในวิมาน
ก็เพราะกรรมของเรา
สมเด็จอัมรินทราธิราช มีเทวโองการตรัสถามดวยคาถาสองคาถากึ่งความวา
ทานเปนผูเพรียบพรอมไปดวยบริวาร มีรัศมีกายแผซานกวาเทพเจาที่เกิด
กอน พระจันทรมีรัศมีสุกสะกาวยิ่งกวาหมูดาวนักขัตฤกษ ฉันใด ทาน
ก็รุงเรืองสุกใสกวานางเทพอัปสรทั้งหมด โดยเชิงบริวาร ฉันนั้นเหมือน
กัน แนะนางงามผูมีพักตรควรพิศ ทานมาจากภพไหน จึงไดมาเกิดที่ภพ
ของเรานี้ เทพเจาชาวไตรทศรวมหมดทั้งพระอินทร พระพรหม ดูเหมือน
จะไมรูสึกอิ่มในการดูทาน?
นางเทพธิดา อันสมเด็จอัมรินทราธิราชมีเทวโองการตรัสถามอยางนั้น เมื่อจะประกาศ
เนื้อความนั้น จึงกลาวคาถาสองคาถาความวา
ขอเดชะ พระองคผูองอาจ พระองคตรัสถามหมอมฉันถึงตระกูลเดิม
ของหมอมฉันวา ทานจุติมาจากภพไหนจึงไดมาเกิดที่ภพของเรานี้ หมอม
ฉันไดจุติมาจากกรุงพาราณสี ซึ่งเปนบุรีของแควนกาสี เมื่อกอนขณะ
ที่อยูในนครนั้น หมอมฉันเปนธิดานายชางหูก ผูมีใจเลื่อมใสใน
พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งหมอมฉันไดถึงแลวโดย
ใกลชิด ไมมีความสงสัย มีสิกขาบทอันไดสมาทานแลว ไมดางพรอย
ไดสําเร็จอริยผล เปนผูแนนอนในทางที่จะตรัสรูซึ่งธรรม ของสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูมีพระอนามัยดี.
สมเด็จอัมรินทราธิราช เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติ ของนางเทพธิดานั้น
จึงตรัสคาถาถึ่งความวา
เราขอแสดงความยินดีตอทานผูมาในที่นี้ไดโดยสวัสดี ทานเปนผูรุงเรือง
ดวยยศ มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆอยาง
ใกลชิด ไมมีความสงสัย เปนผูตั้งอยูในสิกขาบทอยางบริบูรณ เปนได
สําเร็จอริยผล เปนคนหมดโรค ควรที่จะไดตรัสรูธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจาแนนอน.
จบเปสการิยวิมานที่ ๑๗.
รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ปฐวิมานที่ ๑
๒. ปฐวิมานที่ ๒
๓. ปฐวิมานที่ ๓
๔. ปฐวิมานที่ ๔
๕. กุญชรวิมาน
๖. นาวาวิมานที่ ๑
๗. นาวาวิมานที่ ๒
๘. นาวาวิมานที่ ๓
๙. ปทีปวิมาน
๑๐. ติลทักขิณาวิมาน
๑๑. ปติพพตาวิมานที่ ๑
๑๒. ปติพพตาวิมานที่ ๒

๑๓. สุณิสาวิมานที่ ๑
๑๔. สุณิสาวิมานที่ ๒
๑๕. อุตตราวิมาน
๑๖. สิริมาวิมาน
๑๗. เปสการิยวิมาน.
จบ วรรคที่ ๑ ในอิตถีวิมาน.
---------------------------จิตตลดาวรรคที่ ๒
๑. ทาสีวิมาน
วาดวยบุญที่ทําใหไปเกิดในทาสีวิมาน
[๑๘] ทานพระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ทานผูแวดลอมดวยหมูน างเทพนารี เที่ยวชมไปโดยรอบในสวนจิตตลดาวันอันนารื่นรมย ประดุจทาวสักกเทวาธิราช ยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว
เหมือนดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร อิฐผล
ยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะกรรมอะไร ประการหนึ่ง โภคสมบัติ
ตางๆ อันเปนเครื่องปลื้มใจ ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเมื่อทานเกิดเปน
มนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานเปนผูมีอานุภาพรุงเรืองเชนนี้ และมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลื้มใจ จึง
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ครั้งเมื่อดิฉันเกิดเปน
มนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนทาสีหญิงรับใชในตระกูลแหงชนอื่น
ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดม ผูมีพระจักษุและพระเกียรติยศ
เมื่อดิฉันรักษาศีล ทํามนสิการในกรรมฐานอยู ๑๖ ป กรรมฐานกลาวคือ
โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการไดสําเร็จแกดิฉัน ดวยอานุภาพแหงการ
มนสิการนั้น การออกไปจากกิเลสไดเกิดมีแกดิฉัน ในศาสนาของพระ
สมณโคดมผูทรงพระคุณคงที่ เพราะมีมนสิการมั่นอยูในจิตวา แมถึง
รางกายนี้จะแตกทําลายไปก็ตามที การที่จะหยุดความเพียรในการเจริญ
กรรมฐานนี้ เปนอันไมมีเปนอันขาด ขอทานจงดูผลแหงความเพียร
เปนเหตุกาวไปสูคุณเบื้องหนา กลาวคือความสวัสดี ความเกษม
ความปราศจากเสี้ยนหนามคือกิเลส สภาวะที่หาเครื่องยึดเหนี่ยวมิได
ความซื่อตรง และองคอริยมรรค ที่สัตบุรุษทั้งหลาย มีพระพุทธเจา
เปนตนประกาศแลว อันเปนอุปนิสัยสืบเนื่องมาจากการรักษาสิกขาบท ๕
ประการของดิฉันนั้น อันเปนเหตุใหบรรลุซึ่งผลอันนี้ ดิฉันเปนที่โปรด
ปรานและคุนเคยกับทาวสักกเทวราช เทพบุตรอันมีนามวาอาลัมพะ
คัคคมะ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขรา และสุผัสสะ และเหลา

เทพธิดานอยๆ อันมีนามวา วีณา โมกขา นันทา สุนันทา โสณทินนา
สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี และนางบุณฑริกา ไดทําการบําเรอ
ปลุกปลื้มแกดิฉัน ดวยดนตรีทิพยมีประมาณไดหกหมื่น และนางเทพ
กัญญาเหลานี้ คือ นางเอนิปสสา นางสุปสสา นางสุภัททา นางมุทุกาวที
ผูประเสริฐกวา นางเทพอัปสรทั้งหลาย และนางเทพกัญญาเหลาอื่นผูบํารุง
บําเรอ นางเทพอัปสรทั้งหลายเหลานัน้ ไดเขามาสูที่ใกลชิดตามกาล
อันควร สนองเสนอดิฉนั ดวยวาจาที่นายินดีวา เอาเถอะ พวกดิฉันจัก
ฟอนรํา ขับรอง จักยังทานใหรื่นรมย ดังนี้ ฐานะที่ดิฉันไดรับในบัดนี้
ยอมไมมีแกผูที่ไมไดทําบุญไว ฐานะที่หาความโศกมิได นาเพลิดเพลิน
นารื่นรมย เปนอุทยานใหญของเทวดาชาวไตรทศเชนนี้ ยอมเกิดมีสําหรับ
ผูมีบุญเทานั้น ผูไมไดทําบุญไว ยอมไมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา สวนผูมีบุญอันไดบําเพ็ญแลว ยอมมีความสุขทั้งในโลกนี้และโลก
หนา อันบุคคลผูปรารถนา เพื่อสถิตรวมกับเทวดาชาวไตรเทศเหลานั้น
ควรจะบําเพ็ญกุศลไวใหมาก เพราะวาผูมีบุญอันกอสรางไวแลว ยอม
เพรียบพรอมดวยโภคสมบัติ ราเริงบันเทิงอยูในสวรรค.
จบ ทาสีวิมานที่ ๑.
๒. ลขุมาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในลขุมาวิมาน
[๑๙] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อขณะทองเที่ยวอยู ณ เทวสถานไดถามนางเทพธิดา
ตนหนึ่งวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานเปนผูมีรัศมีงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปทั่วทิศ
สถิตอยู ประดุจดาวประจํารุง ฉะนั้น ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ
กรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลื้มใจ ได
พยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อดิฉนั ยังเปนมนุษยอยู
บานของดิฉันตั้งอยูใกลกับประตูบานชาวประมง ดิฉันไดถวายขาวสุก
ขนมกุมมาส ผักดอง และน้ําเครื่องดื่ม เจือดวยรสตางๆ แกพระ
สาวกทั้งหลายผูแสวงหาคุณอันใหญยิ่ง ซึ่งออกจากประตูบานชาวประมง
กําลังทองเที่ยวไปในบานของดิฉันนั้น ประการหนึ่ง ดิฉันเปนผูมีจิต
เลื่อมใสในพระอริยสาวกผูมีจิตอันซือ่ ตรง ไดเขารักษาอุโบสถศีลอัน
ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา และ
ตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรดวยดีในองคศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวม
และจําแนกทาน จึงไดครอบครองวิมานนี้ เปนผูเวนจากปาณาติบาต
เวนขาดจากการเอาสิ่งของของผูอ ื่นดวยไถยจิต จากการประพฤติลวง

ละเมิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และจากการดื่มน้ําเมา เปนผูยินดี
ในเบญจศีล ฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมี
พระจักษุ และพระเกียรติยศ ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสว ไปทั่วทุกทิศ ประการหนึ่ง ขอทานผูเจริญพึง
ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวทูลตาม
คําของดิฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสิกาชื่อลขุมา ถวายบังคม
พระบาททั้งคูของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ก็การ
ที่พระผูมีพระภาคพึงทรงพยากรณดิฉนั ในสามัญผล อยางใดอยางหนึ่งนั้น
ไมนาอัศจรรย แตการที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณดิฉัน ในสกทาคามิผล
นั้น นาอัศจรรยแทจริง.
จบ ลขุมาวิมานที่ ๒.
๓. อาจามทายิกาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน
[๒๐] ทาวสักกเทวราชเมื่อจะตรัสถามถึงที่เกิดแหงหญิงนั้น กะพระมหากัสสปเถระ
จึงตรัสคาถาสองคาถาความวา
หญิงขัดสน เปนคนกําพรา อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู มีจิตเลือ่ มใส
ไดถวายขาวตังแดพระคุณเจาผูเที่ยวไปบิณฑบาต ซึ่งมาหยุดยืนนิ่งอยู
เฉพาะหนา ดวยมือของตนเอง ครั้นละจากอัตภาพมนุษยแลว ไดไป
บังเกิดในฉกามาพจรสวรรคชั้นไหนหนอ?
พระมหากัสสปเถระถวายพระพรวา
หญิงขัดสน เปนคนกําพรา อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู มีจิต
เลื่อมใส ไดถวายขาวตังแกอาตมภาพผูกําลังเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต
ซึ่งมายืนหยุดนิ่งเฉพาะหนา ดวยมือของตนเองนั้น ครั้นละจากอัตภาพ
มนุษย จุติจากมนุษยโลกนี้พนไปแลว ไดบังเกิดเปนเทพธิดาผูมี
ฤทธิ์มาก อยู ณ ชั้นนิมมานรดี ถึงความสุขอันเปนทิพย ราเริง
บันเทิงใจอยูในชั้นนิมมานรดีนั้น เหตุสักวาอาจามทานฯ
ทาวสักกเทวราชกลาวสรรเสริญทานนั้นวา
นาอัศจรรยจริงหนอ ทานของคนกําพราไรญาติ เปนทานที่นํามาแต
ผูอื่นแลว ไดนอบนอมถวายแกพระมหากัสสป สําเร็จเปนทักษิณา
มากถึงเพียงนี้ นางแกวผูงามทั่วสรรพางค สามีไมจืดจางในการมอง
ชม ไดรับอภิเษกเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยังไม
เทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ ทองคําแทงมีปริมาณตั้งรอยก็ดี
มามีกําลังเร็วมีปริมาณตั้งรอยก็ดี ราชรถอันเทียมดวยมาอัศดรตั้งรอย
ก็ดี นางราชกัญญาอันประดับประดาแลวดวยแกวมุกดา และแกวมณี

และตางหูมีปริมาณตั้งแสนก็ดี ก็ยังไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ คชสารตัวประเสริฐเกิดแตปาหิมพานต เปนคชสารตระกูลมาตังคะ มีงางามงอนดุจงอนรถ มีสายรัดแลวดวยทองคํา มีขายทองคํา
ปกเหนือกระพองศีรษะ มีประมาณตั้งรอยเชือก ก็ยงั ไมเทียบเทาเสี้ยว
ที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้ ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ ไดเสวยราชสมบัติ เปน
ใหญในมหาทวีปทั้งสี่ ก็ยังไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖ ของอาจามทานนี้.
จบ อาจามทายิกาวิมานที่ ๓
๔. จัณฑาลิวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในจัณฑาลิวิมาน
[๒๑] พระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาสองคาถาความวาแนะยายจัณฑาล
ทานจงถวายอภิวาทพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผูอุดม ดวยพระเกียรติยศ พระองคผูประเสริฐกวาผูวิเศษทั้งหลาย ไดประทับยืนอยูเพื่อ
ทรงอนุเคราะหทานคนเดียวเทานั้น ทานจงยังจิตใหเลือ่ มใสยิ่ง ใน
พระพุทธเจาผูหางไกลจากกิเลสทั้งมวล เปนผูหนักแนน แลวจงประคอง
หัตถถวายอภิวาทโดยเร็วเถิด ชีวิตของทานยังเหลือนอยเต็มที.
เพื่อจะแสดงประวัติของหญิงจัณฑาลนั้นโดยตลอด ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาวคาถา
สองคาถานี้วา
หญิงจัณฑาลผูนี้มีตนอันอบรมแลว ดํารงไวซึ่งสรีระอันเปนที่สุด อัน
พระมหาเถระตักเตือนแลว จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมณโคดม ผูอุดมดวยพระเกียรติยศ แตโคนมไดขวิดนางในขณะที่กําลังยืน
ประคองหัตถ นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสองแสงสวาง คือ
พระญาณในโลกอันมืดมัว.
เพื่อประกาศขอความเปนไปของตน นางเทพธิดาจึงกลาววา
ขาแตทานวีรบุรุษผูมีอานุภาพมาก พวกดิฉันถึงแลวซึง่ ความเปนผูมีฤทธิ์
อันประเสริฐ เขามาขอถวายนมัสการทานผูสิ้นอาสวะปราศจากกิเลสธุลี
เปนผูไมหวั่นไหว.
พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวกะนางนั้นวา
ทานทั้งหลายผูมีรัศมีอรามงามรุงโรจน มากดวยเกียรติยศ ประดับประดา
ดวยเครื่องอาภรณงามวิจิตรพิสดาร แวดลอมดวยหมูนางอัปสรพากันลง
มาจากวิมาน แนะแมเทพธิดาผูมีคุณอันงาม ทานเปนใคร มาไหว
ฉันอยู
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาเถระถามอยางนี้ จึงกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนหญิง
จัณฑาล อันทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพื่อถวายบังคมพระบาทของพระ-

พุทธเจา ดิฉันไดถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผูเปน
พระอรหันต มีพระเกียรติยศอันงาม ครั้นไดถวายบังคมพระบาทยุคล
แลว เคลื่อนจากกําเนิดหญิงจัณฑาลไปบังเกิดในวิมาน อันเพรียบพรอม
ดวยสมบัติทั้งปวงในเทวราชอุทยานมีนามวานันทวัน นางเทพอัปสร
ประมาณพันหนึ่งไดพากันมายืนหอมลอมดิฉัน ดิฉันเปนผูประเสริฐเลิศ
กวานางเทพอัปสรเหลานั้นโดยรัศมี เกียรติยศ และอายุ ดิฉันไดกระทํา
กรรมอันงามมากมาย มีสติสัมปชัญญะ ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันพา
กันมาครั้งนี้ เพื่อถวายนมัสการทานผูเปนนักปราชญ ประกอบดวยความ
เอ็นดูในโลก.
นางเทพธิดานั้น ครั้นกลาวถอยคํานี้แลว เปนผูประกอบดวยความ
กตัญูกตเวที ไหวเทาทั้งสองของพระมหาโมคคัลลานเถระ องคอรหันต
แลวก็อันตรธานไป ณ ที่นั้นนั่นเอง.
จบ จัณฑาลวิมานที่ ๔.
๕. ภัททิตถิกาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในภัททิตถิกาวิมาน
[๒๒] พระผูมีพระภาคตรัสถามถึงบุรพกรรมที่นางภัททาเทพธิดานั้นไดกระทําไว
วาทานผูมีกายอันมีรัศมีสีสรรตางๆ บางเขียว บางเหลือง บางดํา หงสบาท
และแดง แวดลอมดวยกลีบเกสรดอกไม มีเกศเกลาอันแพรวพราวดวย
พวงมณฑาทิพย ดูกรนางผูมีปญญาดี ตนไมเหลานี้ยอมไมมีในหมูเทวดา
เหลาอื่น ดูกรนางผูเลอยศ ทานไดบังเกิดในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส เพราะ
กรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา ขอทานจงแถลงขอที่เราถาม ผลเชนนี้แหง
กรรมอะไร?
นางเทพธิดา เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว จึงกราบทูลพยากรณดวยคาถา
เหลานี้วา
หมอมฉันเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร ชนทั้งหลายรูจักหมอมฉันชื่อ
วา ภัททิตถิกา หมอมฉันเปนผูสมบูรณดวยศรัทธา และศีล ยินดีใน
การจําแนกทานทุกเมื่อ มีจิตอันผองใส ไดถวายผานุงหม ภัตตาหาร
เสนาสนะ และประทีปพรอมดวยเครือ่ งอุปกรณ ในพระอริยเจาผูปฏิบัติ
ซื่อตรง หมอมฉันไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการใน
ดิถีที่ ๑๔-๑๕ และดิถีที่ ๘ ของปกษ ตลอดปาฏิหาริยปกษ เปน
ผูสํารวมแลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ คือ งดเวนจากปาณาติบาต เปนผูเวน
ขาดจากการถือเอาสิ่งของของผูอื่นดวยไถยจิต จากการประพฤติผิดในกาม
สํารวมจากมุสาวาท และจากการดื่มน้ําเมา เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕
และเปนผูฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระสมันต-

จักษุ มีปกติเปนอยูดวยความไมประมาท หมอมฉันไดบําเพ็ญสุจริต
ธรรมความชอบสําเร็จแลว จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว เปนนางเทพธิดา
ผูมีรัศมีกายอันรุงโรจน เที่ยวเชยชมอยูใ นสวนนันทวัน อนึ่ง หมอมฉัน
ไดเลี้ยงดูทานภิกษุผูเปนอัครสาวกทั้งสอง ผูอนุเคราะหชาวโลกดวย
ประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่ง ผูเพรียบพรอมดวยตบะธรรม เปนจอมปราชญ
และไดบําเพ็ญสุจริตธรรมความชอบไวมาก ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้น
แลว ไดบังเกิดเปนเทพธิดา ผูมีรัศมีกายอันสวางไสว เที่ยวเชยชม
อยูในสวนนันทวัน หมอมฉันไดเขารักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค
๘ ประการ มีคุณอันกําหนดมิได นํามาซึ่งความสุขเนืองนิตย และได
สรางกุศลธรรมความชอบไวบริบูรณแลว ครั้นจุติจากมนุษยโลกนัน้ แลว
ไดบังเกิดเปนนางเทพธิดาผูมีรัศมีกายอันรุงเรือง เที่ยวเชยชมอยูในเทพ
อุทยานนันทวัน.
จบ ภัททิตถิกาวิมานที่ ๕.
๖. โสณทินนาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในโสณทินนาวิมาน
[๒๓] พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดสอบถามนางเทพธิดาตนหนึ่งดวยคาถา
ความวา ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึง
มีผิวพรรณงามเชนนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลสําเร็จแกทานในวิมานนี้
และโภคทรัพยอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางจึงเกิดขึ้นแกทาน แนะ
แมเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานยังเปนมนุษย
ไดกระทําบุญสิ่งใดไว และเพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรือง
ถึงเพียงนี้ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูใน
พระนครนาลันทา ชนชาวนาลันทานครรูจักดิฉันวา โสณทินนาเปน
ผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ยินดีแลวในทานบริจาคเสมอ ไดถวายผา
นุงหม ภัตตาหาร เสนาสนะ และประทีปพรอมดวยเชื้อ ในพระอริยเจา
ผูมีจิตเที่ยงธรรมเปนอันมาก ดวยจิตอันผองใส ดิฉันไดเขารักษา
อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ทุกวัน ๑๔-๑๕ ค่ํา และ
วัน ๘ ค่ํา แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษดวย เปนผูสํารวมดวย
ดีในองคศีลทุกเมื่อ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต เวนหางไกลจาก
อทินนาทาน และการประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และจาก
การดื่มน้ําเมา ดิฉันเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ และ

พระเกียรติยศ เปนผูยินดีในสิกขาบททั้ง ๕ มีปญญาเฉลียวฉลาดใน
อริยสัจ ดิฉันจึงมีรัศมีงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญนั้น.
จบ โสณทินนาวิมานที่ ๖.
๗. อุโบสถวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุโบสถวิมาน
[๒๔] ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้นวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีผิวพรรณ
งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม
อะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต ประชาชนเรียกดิฉันวาแมอุโบสถ
เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ... ไดเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดม
ผูมีพระจักษุ สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึง
มีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญนั้น.
เมื่อจะแสดงโทษของตน นางเทพธิดานั้นจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาอีกวา
ความพอใจไดเกิดมีแกดิฉัน เพราะไดทราบถึงทิพสมบัติตางๆ ใน
นันทวันเนืองๆ เพราะเหตุที่ตั้งใจไว ดิฉันจึงไดบังเกิดในนันทวัน
ชั้นดาวดึงสพิภพนั้น ดิฉันมิไดใสใจถึง เพราะวาจาของพระพุทธเจา
เหลากอแหงพระอาทิตย ตั้งจิตไวในภพอันเลว จึงมีความเดือดรอนใน
ภายหลัง.
เพื่อจะปลุกปลอบใจนางเทพธิดานั้น พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวคาถานั้น ความวา
ดูกรแมเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ถาทราบอายุของทาน ผูอยูใน
อุโบสถวิมาน ในโลกนี้ จงบอกวาสิ้นกาลนานเทาไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานจอมปราชญดิฉันดํารงอยูในอุโบสถวิมานนี้ สิ้นกาลประมาณ
หกหมื่นปทิพย จุติจากที่นี้แลว จักไปบังเกิดเปนมนุษย.
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดยังนางเทพธิดานั้นใหอาจหาญราเริงดวย
คาถานี้ ความวา
ทานอยาสะทกสะทานถึงการอยูในอุโบสถวิมานนี้เลย ทานเปนผูอัน
พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพยากรณไวแลว ทานจักถึงคุณวิเศษ คือ เปน

พระโสดาบัน ทุคติของทานก็จักพลันเสื่อมไป.
จบ อุโบสถวิมานที่ ๗.
๘. สุนิททาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุนิททาวิมาน
[๒๕] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น
จึงกลาวคาถานี้ความวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุรพกรรมอะไร
ทานจึงมีผิวพรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูใน
พระนครราชคฤห ประชาชนเรียกวา สุนิททา เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา
และศีล ... เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ สมบูรณดวย
พระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น และจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
ดิฉันมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น
จบ สุนิททาวิมานที่ ๘.
๙. สุทินนาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุทินนาวิมาน
[๒๖] พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึงกลาว
คาถานี้ความวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไปทั่ว
ทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร?
ทานจึงมีผิวพรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองราชคฤห ประชาชนเรียกดิฉันวา แมสุทินนา
เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ... เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมี
พระจักษุ สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมนั้น.
จบ สุทินนาวิมานที่ ๙.
๑๐. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑

วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑
[๒๗] พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดานั้น ดวยคาถาเหลานี้ ความวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึง
มีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่พระเถระถามนั้นวา
ในชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก ไดพบเห็น
พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใสไมขุนมัว ดิฉันเกิด
ความเลื่อมใส ไดทูลถวายภิกษาแดพระองคทานดวยมือของดิฉันเอง
เพราะบุญกรรมอันนั้น ดิฉันจึงมีวรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑๐.
๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒
[๒๘] พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนนั้น ดวยคาถานี้ความวา.
ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร
ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่พระเถระถามนั้นวา
ในชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยในหมูในมนุษยมนุษยโลก ไดพบเห็น
พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใสไมขุนมัว ดิฉันเกิดความ
เลื่อมใส ไดทูลถวายภิกษาแดพระองคทานดวยมือของดิฉันเอง เพราะ
บุญกรรมอันนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ ทุติยภิกษาทายิกาวิมานที่ ๑๑.
------------------รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. ทาสีวิมาน ๒. ลขุมาวิมาน ๓. อาจามทายิกาวิมาน ๔. จัณฑาลิวิมาน ๕. ภัททิต*ถิกาวิมาน ๖. โสณทินนาวิมาน ๗. อุโปสถวิมาน ๘. สุนิททาวิมาน ๙. สุนินนาวิมาน ๑๐. ภิกษา
ทายิกาวิมานที่ ๑ ๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานที่ ๒.

จบ วรรคที่ ๒ ในอิตถีวิมาน.
จบ ปฐมภาณวาร.
ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓
๑. อุฬารวิมาน
วาดวยอุฬารวิมาน
[๒๙] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดาดวยคาถาความวา ดูกรนาง
เทพธิดา ยศและวรรณะของทานใหญยิ่ง สวางไสวไปทั่วทุกทิศ เหลา
เทพนารีและเหลาเทพบุตรทั้งหลายประดับประดาดีแลว ฟอนรําขับรอง
ทําใหทานราเริง หอมลอมเพื่อบําเรอทานอยู วิมานของทานเหลานี้
ลวนแตเปนวิมานทองคํา นาดูนาชมมาก ทั้งทานเลาก็เปนใหญกวา
เทพเจา เหลาที่สมบูรณดวยความปรารถนาทุกอยาง มีความเปนอยูอนั
ยิ่งใหญ ราเริงใจอยูในหมูทวยเทพ ดูกรนางเทพธิดา ทานอันอาตมา
ถามแลว ขอจงบอกผลนี้แหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดาตอบวา
ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลของคน
ทุศีล ซึ่งเปนตระกูลที่มีพอผัวแมผวั ไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่
ดิฉันถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ไดถวายขนมเบื้องแกทานซึ่งกําลังเที่ยว
บิณฑบาตอยู แลวจึงไดบอกแกแมผัววา มีพระสมณะมาที่นี่ ดิฉัน
เลื่อมใส ไดถวายขนมเบื้องแกทานดวยมือของตน แมผัวดาดิฉันวา
นางสูรู ทําไมเธอจึงไมถามฉันเสียกอนวา จะถวายทานแกสมณะดังนี้เลา
เพราะการถวายขนมเบื้องนั้น แมผัวเกรี้ยวกราดเอา ทุบตีดิฉันดวยสาก
ดิฉันไมอาจมีชีวิตอยูไดนานจึงสิ้นชีพลง พนจากการทรมานอยางสาหัส
จุติจากมนุษยนั้นแลวจึงไดมาเกิดบนสวรรค เปนพวกเดียวกันกับเทพเจา
ชั้นดาวดึงส เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และ
มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ อุฬารวิมานที่ ๑.
๒. อุจฉุวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุจฉุวิมาน
[๓๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นดวยคาถาความวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีศิริ มีผิวพรรณเปลงปลั่ง มียศและเดช สวาง
ไสวไพโรจนทั่วแผนดินรวมทั้งเทวโลกเหมือนกับพระจันทรและพระอาทิตย เปนผู
ประเสริฐเหมือนทาวมหาพรหม รุงเรืองกวาเทพเจาเหลาไตรทศพรอมทั้ง
อินทร อาตมาขอถามทานผูทัดทรงดอกอุบล ยินดีแตพวงมาลัยประดับ
เศียร มีผิวพรรณเปลงปลั่งดั่งทองคํา ประดับประดาอาภรณสวยงาม

นุงหมผาอยางดี ดูกรนางเทพธิดาผูเลอโฉม ทานเปนใครมาไหวอาตมา
อยู เมื่อกอน ครั้งเมื่อเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทานไดทํากรรมอะไร
ไวดวยตน ไดใหทานหรือรักษาศีลอยางไรไว ทานไดเขาถึงสุคติ มี
เกียรติยศ เพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามแลวขอจงบอก
ผลนี้แหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว กลาวตอบดวยคาถาความวา
ขาแตทานผูเจริญ พระเถระรูปหนึ่งเขามายังบานของดิฉันเพื่อบิณฑบาต
ในกรุงราชคฤหนี้ ทันใดนั้น ดิฉันมีจิตเลื่อมใส เพราะปติสุดที่จะหา
สิ่งใดมาเทียมได จึงไดถวายทอนออยแกทาน ภายหลังแมผัวไดถามถึง
ทอนออยที่หายไปวา ทอนออยหายไปไหน จึงตอบวา ทอนออยนั้น
ดิฉันไมไดทิ้ง ทั้งไมไดรับประทาน แตดิฉันไดถวายแกภิกษุผูสงบระงับ
ทันใดนั้นแมผัวไดบริภาษดิฉันวา เธอหรือฉันเปนเจาของทอนออยนัน้
วาแลวก็ควาเอาตั่งฟาดดิฉันจนถึงตาย เมื่อดิฉันจุติจากมนุษยโลกนัน้
แลว จึงมาเกิดเปนนางเทพธิดา ดิฉันไดทํากุศลกรรมนั้นไวอยางเดียว
เพราะกรรมนั้นเปนเหตุ ดิฉันจึงมาเสวยความสุขดวยตนเอง เพียบ
พรอมดวยเทพเจาผูรับใช ราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณ อนึ่ง
ดิฉันไดทํากุศลกรรมนั้นเทานั้น เพราะกรรมนั้นเปนเหตุ ดิฉันจึงมาเสวย
ความสุขดวยตนเอง เปนผูที่ทาวสักกะจอมเทพคุมครองแลว และเปนผู
อันเทพเจาชาวไตรทศอารักขาดวย จึงเปนผูเพียบพรอมไปดวยเบญจกามคุณ ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายทอนออยของดิฉันมีผลอัน
ยิ่งใหญ ดิฉันเพียบพรอมดวยเทพเจาผูร ับใช ราเริงบันเทิงใจอยูดวย
เบญจกามคุณ ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายทอนออยของดิฉันมีผล
รุงเรืองมาก ดิฉันเปนผูที่ทาวสักกะจอมเทพทรงคุมครองแลว ทั้งเทพเจา
ชาวไตรทศก็ใหอารักขาดวย ดังทาวสหัสสนัยนในสวนนันทวันฉะนั้น
ขาแตทานผูเจริญ ก็ดิฉันเขามานมัสการทานผูมีความกรุณา มีปญญา
รูแจงและถามถึงความไมมีโรคภัยดวย เพราะฉะนั้น ดิฉันมีใจเลื่อมใส
ดวยปติสุดที่จะหาสิ่งใดๆ มาเทียบเคียงได ไดถวายทอนออยแก
พระคุณเจาในครั้งนั้น.
จบ อุจฉุวิมานที่ ๒
๓. ปลลังกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปลลังกวิมาน
[๓๑] พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดานั้นดวยคาถาความวา
ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานอยูบนที่นอนใหญเปนบัลลังก
อันประเสริฐ อันบุญกรรมตกแตงใหวิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา โรย

ดอกไมไวเกลื่อนกลน อนึ่ง รอบๆ ตัวทาน เหลานางเทพอัปสรมีราง
สมทรงแผลฤทธิ์ไดตางๆ ฟอนรํา ขับรอง ใหทานราเริงบันเทิงใจอยู
เปนนิจ ทานเปนนางเทพธิดาผูศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์อานุภาพมากครั้ง เมื่อทาน
ยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว ทานเปนผูมีอานุภาพอันรุงเรืองและ
มีรัศมีกายสวางไสวไปทั่ว ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ดิฉันเมื่อเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลอัน
มั่งคั่งตระกูลหนึ่ง ดิฉนั เปนผูไมโกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชา
ของสามี ไมประมาทในวันอุโบสถ เมื่อดิฉันยังเปนสาวอยู เปนผูภักดี
ดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม ดิฉันเปนที่โปรดปรานของสามี
เปนอยางยิ่ง ก็เพราะดิฉันมีน้ําใจผองใส ดิฉันไดประพฤติตนใหเปนที่
ชื่นชอบใจของสามีทั้งกลางวันและกลางคืน ชาติกอนดิฉันเปนผูมีศีล
เปนผูบําเพ็ญในสิกขาบททั้งหลายอยางครบถวน คือ เวนขาดจากการ
ฆาสัตว ไมลักทรัพย มีการงานทางกายบริสุทธิ์ ประพฤติพรมจรรย
อยางสะอาดไมกลาวคําเท็จ และเวนขาดจากดื่มน้ําเมา ดิฉันมีใจเลื่อมใส
ประพฤติตามธรรม ปลาบปลื้มใจ เขารักษาอุโบสถประกอบดวยองค ๘
ประการ ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ําแหงปกษ และตลอด
ปาฏิหาริยปกษ ครั้นดิฉันสมาทานกุศลธรรมอันประกอบดวยองค ๘
ประการอยางประเสริฐ เปนอริยะ มีความสุขเปนกําไร เชนนี้แลว
ชาติกอนดิฉันไดเปนสาวิกของพระสุคตเจา ไดเปนผูอยูใตบังคับบัญชา
ของสามีเปนอันดี ครั้นดิฉันทํากุศลกรรมเชนนี้ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยูใน
มนุษยโลก เปนผูมีสวนแหงภพอันวิเศษ พอสิ้นชีพลงแลว ดิฉัน
จึงถึงความเปนนางเทพธิดาผูมีฤทธิ์ ในอภิสัมปรายภพ มาสูสวรรค
หอมลอมดวยหมูนางเทพอัปสรในวิมานมีปราสาทอยางประเสริฐ นา
รื่นรมย คณะเทพเจาและเหลานางเทพธิดาทั้งหลาย ซึ่งมีรัศมีซานออก
จากกายตน พากันมาชื่นชมยินดีกับดิฉันผูมีอายุยืน มาสูเทพวิมาน.
จบ ปลลังกวิมานที่ ๓.
๔. ลตาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในลตาวิมาน
[๓๒] นางเทพนารี ๕ องค มีความรุงเรือง มีปญญา งดงามดวยคุณธรรม
เปนธิดาของทาวเวสสวัณมหาราช คือ นางลดาเทพธิดา ๑ นางสัชชาเทพ
ธิดา ๑ นางปวราเทพธิดา ๑ นางอัจฉิมุตีเทพธิดา ๑ นางสุดาเทพธิดา ๑
ตางเปนนางบําเรอของทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ มีศิริ ไดพากันไปยัง
แมน้ําอันไหลมาจากสระอโนดาด มีนา้ํ เยือกเย็น มีดอกอุบลนารื่นรมย

ในปาหิมพานต เพื่อสรงสนาน ครั้นสรงสนาน ฟอนรําขับรอง รื่นเริง
สําราญใจในแมน้ําแลว จึงนางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพธิดาผูพี่
องคใหญวา
เจาพี่จาผูมีดวงตาเหลืองปนแดง มีรางประดับดวยพวงมาลัย อุบล มี
พวงมาลัยประดับเศียร ผิวพรรณก็งดงามเปลงปลั่งดังทองคํา มีอวัยวะ
ทุกสวนงดงามผองใส เหมือนทองฟาที่ปราศจากเมฆหมอก มีอายุยืน
ดิฉันขอถามเจาพี่เพราะทําบุญอะไรไว เจาพี่จึงไดมียศมาก ทั้งเปนที่รัก
และโปรดปรานของพระภัสดา มีรูปงามสะสวยยิ่งนัก ทั้งฉลาดในการ
ฟอนรําขับรอง และบรรเลงเปนเยี่ยม จนพวกเทพบุตรและเทพธิดา
ไตถามถึงเสมอๆ ขอโปรดไดบอกแกหมอมฉันดวยเถิด?
นางเทพธิดาจึงตอบวา
ครั้นพี่ยังเปนมนุษยอยูใ นมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลมั่งคั่ง
ตระกูลหนึ่ง พี่มิไดเปนคนมักโกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชา
ของสามี ไมประมาทในวันอุโบสถ เมื่อพี่ยังเปนสาวอยู เปนผูภักดี
ดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม พี่เปนที่โปรดปรานของสามีเปน
อยางยิ่ง ก็เพราะพี่มีน้ําใจผองใส ไดทําตัวใหเปนที่โปรดปรานของสามี
พรอมทั้งญาติชั้นผูใหญ และบิดามารดาของสามี ตลอดจนคนใชชาย
หญิง พี่จึงไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมาใหถึงอยางนี้ เพราะกุศลกรรม
นั้น พี่จึงไดเปนผูพิเศษกวานางฟาพวกอื่น ในที่ ๔ สถาน คือ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ ไดเสวยความยินดีมิใชนอย.
เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังนี้แลว จึงไดพูดกับพี่สาวทั้งสามวา
ขาแตเจาพี่ทั้งสาม เจาพี่ลดาไดแถลงถอยคํานาฟงมากมิใชหรือจะ
หมอมฉันทูลถามถึงเรือ่ งที่พวกเราชอบสงสัยกันมาก ก็กลาวแกไดอยาง
ไมผิดพลาด เจาพี่ลดาควรเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมสําหรับเราทั้งสี่และ
นารีทั้งหลาย มาเราทั้งปวงพึงประพฤติธรรมในสามีทั้งหลาย เราทั้งปวง
พึงประพฤติในสามี เหมือนอยางสตรีที่ดีประพฤติยําเกรงสามี ฉะนั้น
ครั้นเราทั้งหลายปฏิบัติธรรม คือ การอนุเคราะหตอสามีดวยสภาพทั้ง ๕
อยางแลว ก็จะไดสมบัติอยางที่เจาพี่ลดาพูดถึงอยูประเดี๋ยวนี้ พระยา
ราชสีหผูสัญจรไปตามราวไพรใกลเชิงเขา อาศัยอยูบนบรรพตเขาหลวง
แลวก็เที่ยวตะครุบจับสัตว ๔ เทาใหญนอยทุกๆ ชนิดกัดกินเปนอาหาร
ได ฉันใด สตรีที่มีศรัทธาเปนอริยสาวิกาในศาสนานี้ ก็ฉันนั้น เมื่อ
ยังอาศัยภัสดาอยู ควรประพฤติยําเกรงสามี ฆาความโกรธเสีย กําจัด
ความตระหนี่เสียไดแลว เขาผูประพฤติธรรมโดยชอบ จึงรื่นเริงบันเทิงใจ
อยูบนสวรรค.

จบ ลตาวิมานที่ ๔.
๕. คุตติลวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในคุตติลวิมาน
[๓๓] พระมหาสัตวนามวาคุตติลบัณฑิต อันสมเด็จอัมรินทราธิราชทรงจําแลงองคเปน
พราหมณโกสิยโคตร เสด็จเขาไปหาทรงซักถามแลว ไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนให
ทาวเธอทรงทราบ ดวยคาถาความวา
ขาแตทาวโกสีย ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ ๗ สาย อันมีเสียง
ไพเราะมาก นารื่นรมย ใหแกมุสิละผูเปนศิษย เขาตั้งใจจะดีดพิณ
ประชันกับขาพระองคบนกลางเวที ขอพระองคทรงเปนที่พึ่งของขาพระองคดวย.
สมเด็จอัมรินทราธิราช ทรงสดับคําปรับทุกขนั้นแลว เมื่อจะทรงปลอบอาจารย จึงตรัส
ปลุกใจดวยคาถาความวา
จะกลัวไปทําไมนะทานอาจารย ขาพเจาจะเปนที่พึ่งของทานอาจารย
เพราะขาพเจาเปนผูบูชาทานอาจารย ขาพเจาผูเปนศิษยจะไมปลอยให
ทานอาจารยปราชัย ทานอาจารยตองเปนผูชนะนายมุสิละผูเปนศิษย
แนนอน.
เมื่อสมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสปลอบใจเชนนี้ คุตติลบัณฑิตก็โลงใจ คลายทุกข
พอถึงวันนัดก็ไปประลองศิลปกันบนเวทีหนาพระโรง ในที่สุดคุตติลบัณฑิตผูอาจารยเปนฝาย
ชนะ
นายมุสิละผูเปนศิษยเปนฝายแพถึงแกความตายกลางเวที เพราะอาชญาของปวงชน สมเด็จ
อัมรินทราธิราชทรงกลาววาจาแสดงความยินดีดวยคุตติลบัณฑิตแลว เสด็จกลับเทวสถาน ครั้น
กาลตอมา สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสใชใหพระมาตลีเทพสารถี นําเวชยันตราชรถลงมารับ
คุตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพือ่ ใหดีดพิณถวาย คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลทาวโกสียในทามกลาง
เทพบริษัท เพื่อไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาทั้งหลาย ณ ที่นั้น เปนรางวัลแหงการดีดพิณ
เสียกอน เมื่อไดรับพระอนุญาตแลว จึงไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาเหลานั้นวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองแสงสวางไปทั่ว
ทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม
อะไร?
นางเทพธิดานั้น อันคุตติลบัณฑิตถามเหมือนทานพระมหาโมคคัลลาน
เถระถามแลวมีใจยินดี ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายผาอยางดี
ผืนหนึ่งแกภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันไดถวายผาอันนารักอยางนี้ จึงมาได
ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ เชิญดูวิมานของดิฉนั นั้นเถิด ยิ่งกวา

นั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศ
กวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย เชิญดูผลแหงบุญ คือ การถวายผา
อยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
๔. วิมานที่จะกลาวตอไปนี้ มีความพิสดารเหมือนวัตถทายิกวิมาน.
(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายดอกมะลิ
อยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันไดถวายดอกมะลิอันนารักอยางนี้ จึงมาได
ทิพยวิมานนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด
ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปน
ผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือ
การถวายดอกมะลิอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
(๒) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษเพราะบุญกรรมอะไร ทาน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายจุรณของหอม
อยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันไดถวายจุรณของหอมอันนารักอยางนี้ จึง
มาไดทิพยวิมานอันนาปลื้มใจเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน
นี้เถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้ง
ยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหง
บุญ คือ การถวายจุรณของหอมอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรม
นั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสองสวางไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญกรรมนั้น.
(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา

ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทาน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายผลไมอยางดี
แกภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันไดถวายผลไมอนั นารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวิมาน
อันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวา
นั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศ
กวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือ
การถวายผลไมอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีทั้งหลาย ไดถวายอาหารมีรส
อยางดีแกภิกษุรูปหนึ่ง ดิฉันไดถวายอาหารอันนารักอยางนี้ จึงมาได
ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้น
เถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยัง
เปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ
คือการถวายอาหารมีรสอยางดีทั้งหลายนั้นเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลื้มใจ ได
พยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา

ดิฉันไดนําของหอม ๕ อยาง ไปประพรมที่องคพระสถูปทองคํา สําหรับ
บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นิมนตพระคุณเจา
ดูวิมานของดิฉันนี้เถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและ
ผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนต
พระคุณเจาดูผลแหงบุญคือการถวายของหอม ๕ อยางนั้นเถิด เพราะบุญ
กรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
๔. วิมานที่จะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับคันธปญจังคลิกวิมาน
(๑) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุก
ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ดิฉัน ภิกษุและภิกษุณี
ทั้งหลาย พากันเดินทางไกล ไดฟงธรรมเทศนาของทานเหลานั้น ได
เขารักษาอุโบสถอยูว ันหนึ่ง คืนหนึ่ง นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน
นั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก
ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผล
แหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
(๒) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุก
ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามวา ดิฉันยืนอยูในน้ํา มีจิต
เลื่อมใส ไดถวายน้ําใชและน้ําฉันแกภิกษุรูปหนึ่ง นิมนตพระคุณเจาดู
วิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและ
ผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนต
พระคุณเจาดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมนั้น.

(๓) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุก
ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม
อะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ดิฉันไมคิดมุงราย ตั้งใจ
ปฏิบัติเปนอยางดี ซึ่งแมผัวและพอผัวผูดุราย ผูมักโกรธงายและหยาบ
คาย เปนผูไมประมาทในการรักษาศีลของตน นิมนตพระคุณเจาดูวิมาน
ของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณ
นารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจา
ดูผลแหงบุญทั้งหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงาม
เชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
(๔) พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้ม
ใจ ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามนั้นวา ดิฉันเปนหญิง
รับใช รับจางทํากิจการงานของคนอื่น ไมเกียจคราน ไมเปนคน
โกรธงาย ไมถือตัว ชอบแบงปนสิ่งของ อันเปนสวนของตนที่ได
มาแกปวงชนที่ตองการ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิง่
กวานั้นดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศ
กวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญทั้ง
หลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และมีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา

ดิฉันไดถวายขาวสุกคลุกนมวัวสดแกภกิ ษุรูปหนึ่ง ผูกําลังเที่ยวบิณฑบาตอยู นิมนตพระคุณเจาจงดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิง่ กวานั้น
ดิฉันเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยังเปนผูเลิศกวานางอัปสร
ตั้งพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
ในวิมานเหลานั้น ๒๕ วิมานที่จะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับขีโรทนทา*ยิกาวิมาน.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ดิฉันไดถวาย
(๑) น้ําออยงบ ฯลฯ
(๒) ผลมะพลับสุก ฯลฯ
(๓) ออยทอนหนึ่ง ฯลฯ
(๔) แตงโมผลหนึ่ง ฯลฯ
(๕) ฟกทองผลหนึ่ง ฯลฯ
(๖) ยอดผักตม ฯลฯ
(๗) ผลลิ้นจี่ ฯลฯ
(๘) เชิงกราน ฯลฯ
(๙) ผักดองกําหนึ่ง ฯลฯ
(๑๐) ดอกไมกําหนึ่ง ฯลฯ
(๑๑) มัน ฯลฯ
(๑๒) สะเดากําหนึ่ง ฯลฯ
(๑๓) น้ําผักดอง ฯลฯ
(๑๔) แปงคลุกงาคั่ว ฯลฯ
(๑๕) ประคตเอว ฯลฯ
(๑๖) ผาอังสะ ฯลฯ
(๑๗) พัด ฯลฯ
(๑๘) พัดสี่เหลี่ยม ฯลฯ
(๑๙) พัดใบตาล ฯลฯ
(๒๐) หางนกยูงกําหนึ่ง ฯลฯ
(๒๑) รม ฯลฯ
(๒๒) รองเทา ฯลฯ

(๒๓) ขนม ฯลฯ
(๒๔) ขนมตม ฯลฯ
(๒๕) น้ําตาลกรวด
แกภิกษุรูปหนึ่งผูกําลังบิณฑบาตอยู นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน
นั้นเถิด ยิ่งกวานั้น ดิฉันยังเปนนางฟาที่มีรูปรางและผิวพรรณนารัก ทั้งยัง
เปนผูเลิศกวานางอัปสรตั้งพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
เมื่อนางเทพธิดาเหลานั้น เฉลยผลกรรมทีไ่ ดทํามาเปนอันดีอยางนี้แลว คุตติลบัณฑิต
ราเริง บันเทิงใจ เมื่อจะแสดงความชื่นชมยินดีของตน จึงกลาววา
ขาพเจามาถึงเมืองสวรรควันนี้ เปนการดีแท เปนฤกษงามยามดีที่
ขาพเจาไดเห็นนางเทพธิดาทั้งหลาย ที่เปนนางฟามีรูปรางและผิวพรรณ
นารักใคร ทั้งยังไดฟงธรรมอันแนะนําทางบุญกุศลจากเธอเหลานั้นดวย
แตนี้ไป ขาพเจาจักกระทําบุญกุศลใหมาก ดวยการใหทาน ดวยการ
ประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ดวยการรักษาศีลสังวร และดวยการฝก
อินทรีย ขาพเจาจักไดไปสูสถานที่ๆ ไปแลวไมเศราโศก.
จบ คุตติลวิมานที่ ๕.
๖. ทัททัลลวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในทัททัลลวิมาน
นางภัททาเทพธิดาผูพี่สาว ไดถามนางสุภทั ทาเทพธิดาผูนองสาววา
[๓๔] ทานรุงเรืองดวยรัศมี ทั้งเปนผูเรืองยศ ยอมรุงเรืองโรจนลวงเทพเจาชาว
ดาวดึงสทั้งหมด ดวยรัศมี ดิฉันไมเคยเห็นทานเพิ่งจะมาเห็นในวันนี้
เปนครั้งแรก ทานมาจากเทวโลกชั้นไหน จึงมาเรียกดิฉันโดย
ชื่อเดิมวา ภัททา ดังนี้เลา?
นางสุภัททาเทพธิดาผูนองสาวตอบวา
ขาแตพี่ภัททา ฉันชื่อวาสุภัททา ในภพกอนครั้งเปนมนุษยอยู ดิฉัน
ไดเปนนองสาวของพี่ ทั้งไดเคยเปนภริยารวมสามีเดียวกับพี่มาดวย
ดิฉันตายจากมนุษยโลกนั้นมาแลว ไดมาเกิดเปนเทพธิดาประจําสวรรค
ชั้นนิมมานรดี.
นางภัททเทพธิดาจึงถามตอไปอีกวา
ดูกรแมสุภัททา ขอเธอไดบอกการอุบัติของเธอในหมูเทพเจา เหลา
นิมมานรดี ซึ่งเปนที่ๆ สัตวไดสั่งสมบุญกุศลไวมาก แลวจึงไดมา
บังเกิด เธอไดมาเกิดในที่นี้ เพราะทําบุญกุศลสิ่งใดไว และใครเปนครู
ผูแนะนําสั่งสอนเธอ เธอเปนผูเรืองยศ และถึงความสุขพิเศษไพบูลย

ถึงเชนนี้ เพราะไดใหทานและรักษาศีลเชนไรไว ดูกรแมเทพธิดา
ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร โปรดตอบฉันดวย?
นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดถวายบิณฑบาต ๘ ที่ แกสงฆ
ผูเปนทักขิไณยบุคคล ๘ รูป ดวยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน
จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
นางภัททาเทพธิดาไดถามตอไปอีกวา
พี่ไดเลี้ยงดูพระภิกษุทั้งหลาย ผูสํารวมดี ผูประพฤติพรหมจรรย ให
อิ่มหนําสําราญดวยขาวและน้ํา ดวยมือของตนเอง มากกวาเธอ ครั้น
ใหทานมากกวาเธอแลว ก็ยังไดบังเกิดในเหลาเทพเจาต่ํากวาเธอ สวนเธอ
ไดถวายทานเพียงเล็กนอย อยางไรจึงมาไดผลอยางพิเศษไพบูลยถึงเชนนี้
เลา แนะแมเทพธิดา ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร โปรด
ตอบฉันดวย?
นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันไดเห็นพระภิกษุผูอบรบทางจิตใจเพื่อคุณอันยิ่งใหญ
จึงไดนิมนตทานรวม ๘ รูปดวยกัน มีพระเรวตเถระเปนประธานดวย
ภัตตาหาร ทานพระเรวตเถระนั้นมุงจะใหเกิดประโยชน อนุเคราะหแก
ดิฉัน จึงบอกดิฉันวา จงถวายสงฆเถิด ดิฉันไดทําตามคําของทาน
ทักขิณาของดิฉันนั้น จึงเปนสังฆทาน ดิฉันใหเขาตั้งไวในสงฆเปนทาน
ที่ไมอาจปริมาณผลไดวา มีอยูเทาไร สวนทานที่คุณพี่ไดถวายแกภกิ ษุ
ดวยความเลื่อมใสเปนรายบุคคล จึงมีผลไมมาก.
นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะรับรองความขอนั้นจึงกลาววา
พี่เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา การถวายสังฆทานนี้ มีผลมาก ถาวาพี่ไดไป
บังเกิดเปนมนุษยอีก จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ ปราศจากความ
ตระหนี่ ถวายสัฆทาน และไมประมาทเปนนิตย.
เมื่อสนทนากันแลว นางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูทิพยวิมานของตนบนสวรรคชั้น
นิมมานรดี ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับการสนทนานั้น เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลับไปแลว
จึงตรัสถามนางเทพธิดาวา
ดูกรนางภัททา เทพธิดาผูนั้นเปนใคร มาสนทนาอยูกับเธอ
ยอมรุงโรจนกวาเทพเจาเหลาดาวดึงสทั้งหมดดวยรัศมี?
นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะบรรยายขอที่สังฆทานของเทพธิดาผูนองสาววามีผลมาก
จึงทูลวา
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ เทพธิดาผูนั้น เมื่อชาติ

กอนยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนนองสาวของหมอมฉัน และ
ไดเคยรวมสามีเดียวกันกับหมอมฉันดวย เธอสั่งสมบุญกุศลคือถวาย
สังฆทาน จึงไดไพโรจนถึงอยางนี้ เพคะ.
สมเด็จอัมรินทราธิราช เมื่อจะทรงสรรเสริญสังฆทาน จึงตรัสวา ดูกร
นางภัททา นองสาวของเธอไพโรจนกวาเธอ ก็เพราะเหตุในปางกอน
คือการถวายสังฆทานที่ไมอาจจะปริมาณผลได อันที่จริง ฉันไดทูลถาม
พระพุทธเจา ครั้งประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ถึงผลแหงไทยธรรม
ที่ไดจัดแจงถวายในเขตที่มีผลมาก ของมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญใหทาน
อยู หรือทําบุญปรารภเหตุแหงการเวียนเกิดเวียนตาย จะถวายใน
บุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมาก พระพุทธเจาตรัสตอบขอความนั้น
แกฉันอยางแจมแจงวา ทานผูปฏิบัติเพื่ออริยมรรค ๔ จําพวก และ
ทานผูตั้งอยูในอริยมรรค ๔ จําพวก พระอริยบุคคล ๘ จําพวกนี้
ชื่อวาสงฆ เปนผูปฏิบัติตรงดํารงมั่นอยูในปญญาและศีล เมื่อมนุษย
ทั้งหลายผูมุงบุญถวายทานในทานเหลานี้ หรือทําบุญปรารภการเวียน
เกิดเวียนตาย ทานที่ถวายในสงฆ ยอมมีผลมาก พระสงฆนี้เปน
ผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ยังผลใหเกิดแกผูถวายทานในทานอยางไพบูลย
ยากที่ใครจะปริมาณวาเทานี้ๆ ได เหมือนทะเลยากที่จะคาดคะเน
ไดวามีน้ําเทานี้ๆ ได ฉะนั้น พระสงฆเหลานี้แล เปนผูประเสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนเยี่ยมในหมู
นรชนเปนแหลงสรางแสงสวาง คือ ญาณของชาวโลก ไดแก นํา
เอาแสงสวาง คือพระสัทธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมาชี้
แจง ปวงชนที่ใครตอบุญเหลาใด ถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักขิณา
ของเขาเหลานั้นชื่อวาเปนทักขิณาที่ถวายดีแลว เปนยัญวิธีที่เซนสรวงถูก
ตอง จัดเปนบูชากรรมที่บูชาแลวชอบ เพราะทักขิณานั้นจัดเปนสังฆทาน
มีผลมาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายผูรูแจงโลก ทรงสรรเสริญชน
เหลาใดยังทองเที่ยวอยูใ นโลก มาหวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได เกิดปติ
โสมนัส ก็จะกําจัดมลทิน คือ ความตระหนี่พรอมทั้งความรูเทาไมถึงการณ
ความลังเลในใจ และการตีตนเสมอทาน อันเปนมูลฐานเสียได
ทั้งจะไมเปนผูถูกผูรูติเตียน แตนั้นก็จะเขาถึงสถานที่ๆ เปนแดน
สวรรค.
จบ ทัททัลลวิมานที่ ๖.
๗. เสสวดีวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในเสสวดีวิมาน
เมื่อพระวังคีสเถระจะไตถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดานั้น จึงสรรเสริญวิมานของ

เธอเสียกอนเปนปฐม ดวยคาถา ๗ คาถา ความวา
[๓๕] ดูกรแมเทพธิดา อาตมาไดเห็นวิมานของทานนี้ อันมุงและบังดวย
ขายแกวผลึก ขายเงินและขายทองคํา มีพื้นที่เต็มไปดวยตนไมมี
ผลวิจิตรนานาพรรณเปนระเบียบเรียบรอย นารื่นรมย เปนวิมาน
ซึ่งเกิดกับสําหรับบุญ มีซุมประตูแลวดวยแกว ๗ ประการ ที่ลาน
วิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทองงดงามมาก มีรัศมีสองสวางไปทั่วทุกทิศ
เหมือนพระอาทิตยมีรัศมีตั้งพัน ซึ่งกําจัดความมืดมนไดเปนปกติใน
ยามสรทกาล หรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซึ่งกําลังลุกอยูบนยอด
ภูเขาในเวลากลางคืน หรือคลายกับการลืมตาขึ้นขณะที่ฟาแลบในโอกาส
ฉะนั้น วิมานนี้เปนวิมานลอยอยูในอากาศ กองกังวาลไปดวยเสียง
ดนตรี คือ พิณเครื่องใหญ กลอง และกังสดาล ประโคม
อยูมิไดขาดระยะ สุทัสนะเทพนคร อันเปนเมืองพระอินทร ซึ่ง
มั่งคั่งไปดวยสมบัติทิพยฉันใด วิมานของทานนี้ก็ฉันนั้น วิมานของ
ทานนี้ฟุงไปดวยกลิ่นหอมอยางยอดเยี่ยมหลายอยางตางๆ กัน คือ
กลิ่นดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลณี ดอกคัดเคา
ดอกพุดซอน ดอกกุหลาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก
แยมกลีบ สงกลิ่นหอมระรื่น ทั้งตั้งอยูร ิมฝงสระโบกขรณี นา
รื่นรมย เรียงรายไปดวยไมหูกวาง ขนุนสํามะรอ และตนไม
กลิ่นหอม มีทั้งไมเลื้อยชูดอกออกชอหอมระรื่น หอยยอยเกาะกายลงมา
จากปลายใบตนตาล และมะพราว คลายกับขายแกวมณี และ
แกวประพาฬจัดเปนของทิพย มีขึ้นสําหรับทานผูเรืองยศ อนึ่ง ตน
ไมและดอกไมผลทั้งหลายซึ่งเปนตนไมเกิดอยูในน้ําและบนบก ทั้ง
เปนรุกขชาติมีอยูในเมืองมนุษย และไมมีในเมืองมนุษย ตลอด
จนพรรณไมทิพยประจําเมืองสวรรค ก็ไดมีพรอมอยูใกลวิมานของทาน
ทานไดสมบัติทิพยทั้งนี้ เปนผลแหงการประพฤติทางกาย วาจา ใจ
และการฝกฝนอินทรียอ ยางไร เพราะผลกรรมอะไร ทานจึงมาเกิดในวิมานนี้
ดูกรนางเทพธิดาผูมีขนตางอนงาม ขอทานจงตอบถึงผลกรรม เปนเหตุได
วิมานที่ทานไดแลวนี้ เปนไปตามที่อาตมาถามทานแลวตามลําดับดวย
เถิด?
ลําดับนั้น นางเทพธิดาตอบวา
ก็วิมานที่ดิฉันไดแลวนี้ มีฝูงหงส นกกระเรียน ไกฟา นกกด
และนกเขาไฟ เที่ยวรอนรองไปมา ทั้งเต็มไปดวยหมูนกนางนวล
นกกะทุง และพญาหงสทอง ซึ่งเปนนกทิพย เที่ยวบินไปมา
อยูตามลําน้ํา และอึงคนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่นๆ อีก คือ นก

เปดน้ํา นกคอนหอย นกดุเหวาลาย นกดุเหวาขาว มีทั้ง
ตนไมดอก ไมตน ไมผล อันเกิดเองหลายอยางตางพรรณ
คือ ตนแคฝอย ตนหวา ตนอโศก พระคุณเจาขา ดิฉันไดวิมาน
เหตุนี้ดวยเหตุผลอันใด ดิฉันจะเลาเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจา
นิมนตฟงเถิด คือ มีหมูบานหมูหนึ่งชื่อนาฬกคาม ตั้งอยูทางทิศ
ตะวันออกของพระนครราชคฤห ดิฉันเปนบุตรสะใภประจําตระกูล
ของบานนั้นอันตั้งอยูภ ายในบุรี ชุมนุมในหมูบานนั้นเรียกดิฉันวา
เสสวดี ดิฉันมีใจชื่นบาน ไดกอสรางกุศลกรรมไวในชาตินั้น คือ
ไดบูชาพระธาตุพระธรรมเสนาบดี นามวา อุปติสสะ ซึ่งเปนที่
บูชาของทวยเทพและมนุษยทั้งหลายผูม ากไปดวยคุณความดีมีศีลเปนตน
หาประมาณมิได ซึ่งนิพพานไปแลว ดวยเครื่องสักการะหลาย
อยาง ลวนแตรัตนะและดอกคํา ก็แหละครั้นบูชาพระธาตุของพระผู
แสวงหาซึ่งคุณอยางยอดยิ่ง ผูถึงอนุปทิเสสนิพพานธาตุแลว ซึ่ง
ในที่สุดยังเหลืออยูแตพระธาตุเทานั้น ครั้นดิฉันละกายมนุษยนั้นแลว
จึงไดมาเกิดในดาวดึงสสวรรคชั้นไตรทศ อยูประจําวิมานในเทวโลก.
จบ เสสวดีวิมานที่ ๗.
๘. มัลลิกาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในมัลกาวิมาน
พระนารทเถระไตถามนางมัลลิกาเทพธิดาวา
[๓๖] ดูกรนางเทพธิดา ผูมีผานุงหมและธงลวนแตสีเหลือง ประดับประดา
ดวยเครื่องก็ลว นเหลือง เธอถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงาม
เหลืองอรามเชนนี้ ก็ยงั งามโดยธรรมชาติ ดูกรนางเทพธิดา ผูมีเครื่อง
ประดับลวนแตทองคําธรรมชาติ แกวไพฑูรย จินดา มีกายาปกคลุม
ไวดวยรางแหทองคําเหลืองอราม เปนระเบียบงดงามดวยสายแกวสี
ตางๆ สายแกวเหลานั้น ลวนแตสําเร็จดวยทองคําธรรมชาติ แกวทับทิม
แกวมุกดา แกวไพฑูรย บางสายก็ลวนแลวดวยแกวลาย คลายตาแมว
บางก็สําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด บางก็สําเร็จดวยแกวอันสดใส
สีตานกพิลาป เครื่องประดับทั้งหมดที่ตัวของทานนี้ทุกๆ สาย ยามตอง
ลมพัด มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยูงพญาหงสทองหรือเสียงนก
การะเวก หรือมิฉะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี ที่พวกคนธรรพพากัน
บรรเลงเปนคูๆ อยางไพเราะนาฟงก็ปานกัน อนึ่ง รถของทาน
งดงามมาก หลากไปดวยเนาวรัตนนานาพรรณ อันบุญกรรมจัดสรรมา
ใหจากธาตุนานาชนิด ดูมูลมองพิจิตรจรัสจํารูญยามทานยืนอยูเหนือ
สุพรรณรถขับไปถึงประเทศใด ที่ตรงนั้นก็สวางไสวไปทั่วถึงกัน ดูกรนาง

เทพธิดา อาตมาถามทานแลว ทานจงตอบอาตมาวา นี้เปนผลแหง
กรรมอะไร?
นางมัลลิกาเทพธิดาตอบวา
พระคุณเจาขา ดิฉันมีรางกายซึ่งปกปดไวดวยรางแหทองคํา วิจิตรไปดวย
แกวแดงออนๆ และแกวมุกดา นับวาดิฉันคลุมรางไวดวยตาขาย
ทองคําเชนนี้ ก็เพราะดิฉันมีจิตผองใส ไดบูชาพระโคดมบรมครู
ผูทรงพระคุณหาประมาณมิได ซึ่งเสด็จเขาสูนิพพานไปแลว ครั้นดิฉัน
ทํากุศลธรรมที่พระพุทธเจาทั้งหลายสรรเสริญแลว จึงสรางโศก หมด
โรคภัย ไดรับแตความสุขกาย สุขใจ รื่นเริงบันเทิงใจเปนนิตย.
จบ มัลลิกาวิมานที่ ๘.
๙. วิสาลักขิวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน
สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาวา
[๓๗] ดูกรแมเทพธิดาผูมีนัยยตางาม เธอชื่อไร ไดทํากรรมอะไรไว จึงไดมีหมู
นางฟาแวดลอมเปนบริวารเดินวนเวียนอยูรอบๆ ในสวนจิตรลดาอันนา
รื่นรมย ในคราวที่พวกเทวดาชั้นดาวดึงส ลวนแตขึ้นมา ขึ้นรถ
ตบแตงรางกายวิจิตรงดงาม เขาไปยังสวนนั้นแลว จึงมาในที่นี้ แตเมื่อ
เธอพอมาถึงในที่นี้ กําลังเที่ยวชมสวน รัศมีก็สวางไสวไปทั่วจิตรลดาวัน
โอภาสของสวนมิไดปรากฏ รัศมีของทานมาขมเสีย ดูกรแมเทพธิดา
ฉันถามเธอแลว ขอเธอจงบอกวา นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางสุนันทาเทพธิดาผูเปนอัครชายาทูลตอบวา
ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ ผูทรงบําเพ็ญทานมาแตเกากอน รูป
อันสวยงาม คติ ฤทธิ์ และอานุภาพของหมอมฉัน ยอมมีไดดวยกรรม
อันใด ขอพระองคจงทรงสดับกรรมนั้น หมอมฉันเปนอุบาสิกามีนามวา
สุนันทาอยูในพระนครราชคฤหอันนารื่นรมย ถึงพรอมดวยศรัทธา และ
ศีล ยินดีในการจําแนกทานทุกเมื่อ คือหมอมฉันมีจิตเลื่อมใส ได
ถวายผานุงผาหม ภัตตาหาร เสนาสนะและเครื่องประทีป ในภิกษุ
ทั้งหลายผูเที่ยงตรง ทั้งไดรักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ
ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา วัน ๑๕ ค่ํา และวัน ๘ ค่ําแหงปกษ และตลอด
ปฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมอยูในศีลเปนนิตย หมอมฉันยินดีแลวใน
สิกขาบททั้ง ๕ คือ งดเวนจากปาณาติบาต จากความเปนขโมย
จากการประพฤตินอกใจ ระมัดระวังจากการพูดเท็จ และเวนไกล
จากการดื่มน้ําเมา เปนผูฉลาดในอริยสัจจธรรมทั้ง ๔
เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ ผูเรืองยศ บิดาของหมอม

ฉันใชใหหมอมฉันนําดอกไมมาทุกๆ วัน หมอมฉันไดบูชาที่สถูป
อันเปนที่บรรจุพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคทุกๆ วัน ในวันอุโบสถ
หมอมฉันมีใจผองใส ไดถือเอาพวงมาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล
ไปบูชาพระสถูปของพระผูมีพระภาคนั้นดวยมือของตน ขาแตพระองค
ผูจอมเทพ รูปอันสวยงาม คติ ฤทธิ์ และอนุภาพเชนนี้ เกิดมีแก
หมอมฉันเพราะกรรมนั้น มิใชวาผลที่หมอมฉันไดบูชาพระสถูปดวย
พวงมาลัย และที่หมอมฉันไดรักษาศีล จะใหผลเทานั้นก็หามิได ยังกลับ
ใหหมอมฉันพึงไดสกทาคามี ตามความปรารถนาของหมอมฉันอีกดวย.
จบ วิสาลักขิวิมานที่ ๙
๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปาริฉัตตกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๓๘] ดูนางเทพธิดา ทานมาเก็บเอาดอกปาริกฉัตตกะ มีสีงามหอมหวนยวนใจ
อันเปนดอกไมทิพย มารอยกรองเปนพวงมาลัยประดับกายขับรองเลน
สําเริงอยู เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู เสียงอันเปนทิพยนาฟงวังเวงใจ
เปลงจากอวัยวะใหญนอยพรอมๆ กัน ทั้งกลิ่นทิพยอันหอมหวนยวนใจ
ก็ฟุงขจรไปจากอวัยวะใหญนอยทุกๆ สวน เมื่อทานไหวกายผายผันกลับ
ไปมา เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวที่ชองผมทุกๆ แหง เมื่อคราว
ลมพัดพานมาตองเขา ก็เปลงเสียงไพเราะ คลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕
อนึ่ง เสียงแหงมาลัย เครื่องประดับเศียร คือ มงกุฏ ที่ถูกลมพัดตอง
เขาแลวก็กังวานไพเราะ คลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แมกลิ่นแหง
ดอกไมที่ทานสอดแซมไวบนเศียรเกลา ก็มีกลิ่นหอมหวนชวนใหชื่นใจ
หอมฟุงไปทั่วสารทิศ ดังตนอุโลกที่มีอยูบนเขาคันธมาทน ฉะนั้น ทาน
ยอมสูดดมกลิ่นอันหอมหวนนั้น ทั้งไดชมรูปทิพยซึ่งมิใชของมนุษย
ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหง
กรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
พระคุณเจาขา แตกอน เมื่อดิฉันยังอยูในเมืองมนุษย ไดนอมนํา
เอาดอกอโศกซึ่งมีเกษรงามเลื่อมประภัสสร มีกลิ่นหอมฟุง ไปบูชา
พระพุทธเจา ครั้นดิฉันทํากุศลกรรมที่พระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว
จึงสรางโศกหมดโรคภัย ไดรับแตความสุขกายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยู
เปนนิตย.
จบ ปาริฉัตตกวิมานที่ ๑๐
---------------

รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อุฬารวิมาน
๒. อังฉุวิมาน
๓. ปลลังกวิมาน
๔. ลตาวิมาน
๕. คุตติลวิมาน
๖. ทัททัลลวิมาน
๗. เสสวดีวมิ าน
๘. มัลลิกาวิมาน
๙. วิสาลักขิวิมาน
๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน.
จบ ปาริฉัตตกวรรคที่ ๓.
------------------มัญชิฏฐกวรรคที่ ๔
๑. มัญชิฏฐกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในมัญชิฏฐกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๓๙] ดูกรนางเทพธิดา ทานยินดีรื่นรมยอยูในวิมานแกวผลึก มีภาคพืน้
ดารดาษไปดวยทรายทอง กึกกองไปดวยดนตรีเครือ่ ง ๕ เมื่อทานลง
จากวิมานแกวผลึกอันบุญกรรมแตงไว เขาไปสูปาไมรังอันมีดอกบาน
สะพรั่งตลอดกาลทั้งปวง ยืนอยูที่โคนตนรังตนใดๆ ตนรังนั้นๆ ก็
นอมกิ่งอันงาม โปรยปรายดอกลงถูกตองอวัยวะของทาน ปารังนั้น
อันลมพัดพานแลวกิ่งกานสบัดโบกไปมา เปนที่อาศัยแหงฝูงสกุณชาติ
มีกลิ่นหอมฟุงไปทั่วทิศานุทิศ ดุจตนอุโลก ฉะนั้น ทานยอมสูดดม
กลิ่นอันหอมหวนนั้น ทั้งไดชมรูปทิพยอันมิใชของมนุษย ดูกรนาง
เทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดาตอบวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนทาสีอยูใน
ตระกูลเจา ไดเห็นพระพุทธเจาประทับนั่งอยู มีจิตเลือ่ มใส ไดโปรย
ดอกรังถวายเปนอาสนะ และไดนอมนําพวงดอกรังอันรอยกรองอยาง
งดงาม ถวายพระพุทธเจาดวยมือของตน ครั้นดิฉันทํากุศลกรรม อัน
พระพุทธเจาสรรเสริญแลว จึงสรางโศกหมดโรคภัย ไดรับแตความสุข
กายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิตย.
จบ มัญชิฏฐกวิมานที่ ๑.
๒. ปภัสสรวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปภัสสรวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๐] ดูกรนางเทพธิดา ผูมีรัศมีงามผุดผองยิ่งนัก นุงผาสีแดงงาม มีฤทธิ์มาก
รางกายสวยงาม ลูบไลดวยจุณจันทน ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู

อนึ่ง ทานนั่งบนบัลลังกใด ยอมไพโรจน ดังทาวสักกเทวราชใน
นันทวโนทยาน บัลลังกของทานนั้นมีคามาก งามวิจิตรดวยรัตนะตางๆ
ดูกรนางเทพธิดาผูเจริญ เมื่อชาติกอน ทานไดประพฤติสุจริตอะไร จึง
ไดมาเสวยผลแหงกรรมเชนนี้ในเทวโลก อาตมาถามแลว ขอทานจง
บอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดาตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไดถวายพวงมาลัยและน้ําออยแกพระคุณเจาผู
เที่ยวบิณฑบาตอยู ดิฉันจึงไดมาเสวยผลแหงกรรมนัน้ ในเทวโลก ขาแต
ทานผูเจริญ แตดิฉันยังมีความเดือดรอนกินแหนง เปนทุกข เพราะ
ดิฉันไมไดฟงธรรมอันพระพุทธเจาผูเปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว ขาแต
ทานผูเจริญ เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจา ซึ่งเปน
ผูอนุเคราะหแกดิฉัน ชักชวนดิฉันใหตั้งมั่นในธรรมทั้งหลาย เทวดา
พวกอื่นที่มีความเชื่อในพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ ไดฟงธรรมอันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว
ยอมรุงเรืองยิ่งกวาดิฉันดวยอายุ ยศ ศิริ อํานาจ วรรณะ และมีฤทธิ์
มากกวาดิฉัน.
จบ ปภัสสรวิมานที่ ๒.
๓. นาควิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาควิมาน
พระวังคีสเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๑] ทานประดับประดาแลว ขึ้นนั่งบนคชสารอันประเสริฐ ประดับไปดวย
แกวและทอง มีกระพองปกคลุมดวยขายทองอันวิจิตร ผูกสายรัด
ประคนทองเรียบรอย เลื่อนลอยไปในอากาศเวหา ที่งาทั้งสองของคชสาร
มีสระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปยมดวยน้ําใสสะอาด อันบุญกรรม
เนรมิตใหแลว ดารดาษไปดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง ดอกปทุมทุกๆ
ดอก มีหมูนางเทพอัปสรพากันมาขับระบํารําฟอน ชวนใหเกิดความ
รื่นเริงบันเทิงใจ ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานถึงความ
เปนเทพธิดาผูมีฤทธิ์อยางนี้ ครั้งเมื่อทานเกิดเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร
ไว ทานมีอานุภาพรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ดิฉันไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาที่เมืองพาราณสี ไดถวายผาคูหนึ่งแด
พระพุทธองค ถวายบังคมพระยุคลบาท แลวนั่งอยูที่พื้นดิน ไดกระทํา
อัญชลีดวยจิตอันเลื่อมใส พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระฉวีวรรณดุจ

ทองคําธรรมชาติ ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ วาเปนของไม
เที่ยง เปนทุกข และทรงแสดงทุกขนิโรธสัจและมัคคสัจวา อันปจจัย
อะไรๆ ปรุงแตงไมได ใหดิฉันฟง เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไดรูแจงชัด
ในอริยสัจ ๔ ดิฉันเปนคนมีอายุนอย ทํากาละจุติจากชาตินั้นแลว ไป
บังเกิดในชั้นไตรทศ เปนผูเรืองยศ เปนปชาบดีคนหนึ่งของทาวสักกะ
นามวายสุตตรา ปรากฏไปทั่วทุกทิศ.
จบ นาควิมานที่ ๓.
๔. อโลมวิมาน
วาดวยผลที่บุญทําใหไปเกิดในอโลมวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๒] ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก รัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในเมืองพาราณสี มีจิตเลื่อมใส
ไดถวายขนมแหงแดพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ดวย
มือของตน ขอพระคุณเจาจงดูผลแหงกอนขนมแหงอันหารสเค็มมิได
ใครไดเห็นความสุขของบุคคลผูถวายขนมแหงอันหารสเค็มมิไดแลว ไฉน
จักไมกระทําบุญเลา เพราะผลแหงการถวายขนมแหงอันหารสเค็มมิไดนั้น
ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
จบ อโลมวิมานที่ ๔.
๕. กัญชกทายิกาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกัญชิกทายิกาวิมาน
พระโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๓] ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุก
ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม
อะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
เมื่อชาติกอน ฉันเกิดเปนมนุษย มีจิตเลื่อมใส ไดถวายน้ําขาวอันปรุง
ดวยพริกและใสน้ํามันอันเจียวแลว และปรุงดวยดีปลี กระเทียม ขิง

ขา กระชาย แดพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ซึ่งประทับ
อยู ณ พระนครอันธกวินทะ ดิฉันจึงไดเสวยทิพยสมบัติเชนนี้ นางแกว
ผูงดงามทั่วสรรพางค สามีไมจืดจางในการมองชม ไดรับอภิเษกเปน
เอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิราช ก็ยังไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖
แหงการถวายน้ําขาวนัน้ ทองคําแทงตั้งรอยแทง มาอัศดรรอยมา รถ
อันเทียมดวยมาอัศดรรอยคัน นางราชกัญญาอันประดับประดาดวยแกว
มุกดาแกวมณี และกุณฑลประมาณตั้งแสน ก็ยังไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖
แหงการถวายน้ําขาวนัน้ คชสารตัวประเสริฐอันเกิดแตปาหิมพานตเปน
ตระกูลคชสารมาตังคะ มีงาอันงอนงามดุจงอนรถ มีสายรัดแลวดวย
ทองคํา รอยเชือก ก็ยงั ไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาวนั้น
ถึงแมพระเจาจักรพรรดิผูไดเสวยราชสมบัติเปนใหญในทวีปทั้ง ๔ ก็ยัง
ไมเทียบเทาเสี้ยวที่ ๑๖ แหงการถวายน้ําขาวนั้น.
จบ กัญชิกทายิกาวิมานที่ ๕.
๖. วิหารวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในวิหารวิมาน
ทานพระอนุรุทธเถระไดถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๔] ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปทั่วทุก
ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เมื่อทานฟอนอยู เสียงอันเปน
ทิพยนาฟง รื่นรมยใจ ยอมเปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน ทั้ง
กลิ่นทิพยอันหอมหวนยวนใจ ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน
เมื่อทานไหวกายกลับไปมา เสียงของเครื่องประดับชองผมก็ดังเสียง
ไพเราะ ดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ อนึ่ง เสียงมงกุฎที่ถูกลมรําเพยพัดให
หวั่นไหว ก็กังวานไพเราะดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงมาลัยบน
เศียรเกลาของทาน มีกลิ่นหอมชวนใหเบิกบานใจ หอมฟุงไปทั่วทุกทิศ
ดุจตนอุโลก ฉะนั้น ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทาน
จงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดาตอบวา
ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนสหายของดิฉนั
อยูในเมืองสาวัตถี ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ ดิฉันเห็นมหาวิหารนัน้
แลว มีจิตเลื่อใสอนุโมทนา ก็วิมานอันเปนที่รักนี้อันดิฉันไดแลว
เพราะการอนุโมทนาดวยจิตบริสุทธิ์แตอยางเดียวเทานั้น วิมานนี้เปน
วิมานอัศจรรยนาดูนาชม โดยรอบสูง ๑๖ โยชน เลื่อนลอยไปในอากาศ
ไดตามความปรารถนาของดิฉัน ดิฉันมีปราสาทเปนที่อยูอาศัย อันบุญ
กรรมจัดแจงเนรมิตใหเปนสวนๆ งามรุงโรจนตลอดรอยโยชนโดยรอบ

ทิศ อนึ่ง ที่วิมานของดิฉัน มีสระโบกขรณีเปนที่อาศัยของหมูมัจฉาชาติ
มีน้ําใสสะอาด มีทาอันลาดดวยทรายทอง ดารดาษไปดวยปทุมชาตินานา
ชนิดพรอมทั้งบัวขาว เกษรแหงบัวทั้งหลายอันลมรําเพยพัด ยอมหอม
ฟุงเจริญใจ มีรุกขชาติตางๆ อันบุญกรรมปลูกไวใกลวิมาน คือ ไมหวา
ขนุน ตาล มะพราว วิมานนี้กึกกองไปดวยเสียงดนตรีตางๆ และ
กึกกองไปดวยหมูนางอัปสร แมนรชนใดไดเห็นวิมานนี้ดวยความฝน
นรชนนั้นก็พึงปลื้มใจ วิมานอันมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ นาอัศจรรย
นาดูนาชมเชนนี้ เกิดแตดิฉันเพราะกุศลกรรมทั้งหลาย ควรทําบุญโดยแท.
พระอนุรุทธเถระ เมื่อจะใหนางเทพธิดาบอกที่เกิดของนางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงกลาว
ถามดวยคาถาความวา
วิมานอันอัศจรรยนาดูนาชมนี้ ทานไดแลว เพราะการอนุโมทนาดวย
จิตอันบริสุทธิ์อยางเดียวเทานั้น นางนารีอันมีนามวาวิสาขา ไดถวาย
ทานและไดสรางมหาวิหาร ไปเกิดที่ไหน ขอทานจงบอกคติของนาง
วิสาขานั้น แกอาตมาดวยเถิด?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนสหายของดิฉัน ไดสราง
มหาวิหารถวายแดสงฆและไดถวายทานแดสงฆ เปนผูรูธรรมแจมแจง
เธอไดบังเกิดในหมูทวยเทพชั้นนิมมานรดี เปนประชาบดีของทาวสุนิมมิตวดี ผูเปนใหญในชั้นนิมมานรดีนั้น วิบากแหงกรรมของนางวิสาขา
มหาอุบาสิกานั้น อันใครไมควรคิด ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไดพยากรณ
ที่เกิดของนางวิสาขาที่พระคุณเจาถามวา นางวิสาขานั้นบังเกิด ณ ที่ไหน
โดยถูกตองแลว ถาอยางนั้น ขอพระคุณเจาไดชักชวนแมชนเหลาอื่นวา
ทานทั้งหลายจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆเถิด และจงมีใจเลื่อมใสฟง
ธรรม การไดอัตภาพมาเปนมนุษยเปนการไดดวยแสนยาก อันพวกทาน
ไดแลว พระพุทธเจามีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม มีพระฉวีวรรณดุจ
ทองคํา เปนอธิบดีแหงมรรคา ไดทรงแสดงธรรมใดไววา เปนทาง
สวรรค ทางนั้นเปนทางอันประเสริฐ ทานทั้งหลายจงปลื้มใจถวายทาน
แดสงฆ ที่บุคคลถวายทักษิณาแลวมีผลมาก บุคคลเหลาใดอันพระพุทธเจาเปนตนสรรเสริญแลววา คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ เหลานี้
บุคคลเหลานั้นเปนพระทักขิไณยบุคคล สาวกแหงพระสุคต ทานอัน
บุคคลถวายแลวในพระทักขิไณยบุคคลเหลานั้น มีผลมาก ทานผูปฏิบัติ
เพื่ออริยมรรค ๔ จําพวก และทานผูตั้งอยูในอริยผล ๔ จําพวก พระอริยบุคคล ๘ จําพวกนี้ ชื่อวาสงฆ เปนผูปฏิบัติซื่อตรง ดํารงมั่นอยู
ในปญญาและศีล เมื่อมนุษยทั้งหลายผูมุงบุญ ถวายทานในทานเหลานี้

หรือทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวียนตาย ทานที่ถวายในสงฆยอมมีผลมาก
พระสงฆนี้ เปนผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ยังผลใหเกิดแกผูถวายทาน
ในทานอยางไพบูลย ยากที่จะปริมาณไดวาเทานี้ๆ เหมือนทะเลยาก
ที่จะคาดคะเนไดวามีน้ําเทานี้ๆ ฉะนั้น พระสงฆเหลานี้แล เปนผู
ประเสริฐ เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนเยี่ยมในหมู
นรชน เปนแหลงสรางแสงสวาง คือ ญาณของชาวโลก ไดแก นํา
เอาแสงสวาง คือ พระสัทธรรมที่พระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมา
ชี้แจง ปวงชนผูใครตอบุญเหลาใด ถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักษิณา
ของเขาเหลานั้น ชื่อวาเปนทักษิณาที่ถวายดีแลว เปนยัญวิธีที่เซนสรวง
ถูกตอง จัดเปนบูชากรรมที่บูชาแลวชอบ เพราะทักษิณานั้นจัดเปน
สังฆทาน มีผลมาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายผูรูแจงโลก ทรง
สรรเสริญ ชนเหลาใดยังทองเที่ยวอยูในโลก มาหวนระลึกถึงบุญเชนนี้
ได เกิดปติโสมนัส ก็จะกําจัดมลทิน คือ ความตระหนี่ พรอมทั้ง
ความรูเทาไมถึงการณ ความลังเลใจ และการตีตนเสมอทาน อันเปน
มูลฐานเสียได ทั้งจะไมเปนผูอันผูรูติเตียน แตนั้นก็จะเขาถึงสถานที่
อันเปนแดนสวรรค.
จบ วิหารวิมานที่ ๖
จบ ภาณวารที่ ๒.
๗. จตุริตถีวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในจตุริตถีวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๕] ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกผักตบกํามือหนึ่ง แกภกิ ษุผูเที่ยวบิณฑบาต
ในปญณกตนครอันประเสริฐ นารื่นรมย อันประดับแลวดวยเสาระเนียด
เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลวมีความปลาบปลื้ม
ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกนิลอุบลกํามือหนึ่ง แกภิกษุผูเที่ยว

บิณฑบาต ในปณณกตนครอันประเสริฐ นารื่นรมยอนั ประดับแลว
ดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และเปนผูมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึง่ ซึ่งมีโคนขาว
กลีบขาว เกิดแลวที่สระน้ํา แกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ในปณณกตนคร
อันประเสริฐ นารื่นรมย ประดับดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น
ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายพวงมาลัยอันรอยดวยดอกมะลิตูม มีสีขาว
ดังงาชาง แกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต ในปณณกตนครอันประเสริฐ นา
รื่นรมย ประดับแลวดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี
วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญ
กรรมนั้น.
จบ จตุริตถีวิมานที่ ๔.
๘. อัมพวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอัมพวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๖] สวนมะมวงทิพยของทานนี้นารื่นรมย ในสวนของทานนั้นมีปราสาทใหญ
กวางขวาง กึกกองไปดวยดนตรีตางๆ และกึกกองดวยหมูนางอัปสร
อนึ่ง ในปราสาทของทานนี้มีประทีปทองดวงใหญสองสวางรุง เรือ่ งเปน
นิตย ปราสาทของทานแวดลอมดวยตนไมมีผลเปนผาโดยรอบ สวน
มะมวงอันนารื่นรมยใจ และในสวนมะมวงนั้น มีปราสาทสูงใหญกวาง
ขวางเกิดขึ้นแกทาน เพราะบุญกรรมอะไร ทานมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา

เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก มีจติ เลื่อมใส ได
ใหสรางวิหารถวายสงฆ แวดลอมไปดวยตนมะมวง เมื่อใหสรางวิหาร
สําเร็จเรียบรอยแลว จึงทําการฉลอง แวดลอมตนมะมวงดวยผา เอา
ผาทําเปนผลมะมวงตามประทีปไวที่ตนมะมวงนั้น อันอุดม และนิมนต
พระสงฆผูเปนหมูอุดมสาวกของพระผูมีพระภาคใหฉัน แลวมอบถวาย
วิหารนั้นแกสงฆ ดวยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีสวน
มะมวงอันนารื่นรมยใจ และมีปราสาทสูงใหญกวางขวางอยูในสวน
มะมวงนั้น กึกกองไปดวยดนตรีตางๆ และกึกกองไปดวยหมูนางอัปสร
และที่ปราสาทของดิฉันนี้ มีประทีปทองดวงใหญสองสวางเรืองเปนนิตย
ปราสาทของดิฉันแวดลอมไปดวยตนมะมวง มีผลเปนผาโดยรอบ เพราะ
บุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ อัมพวิมานที่ ๘.
๙. ปตวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในปตวิมาน
สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๗] ดูกรนางเทพธิดาผูเจริญ ผูนุงหมผาลวนแลวดวยสีเหลือง มีธงก็เหลือง
ตกแตงดวยเครื่องอลังการเหลือง มีกายอันลูบไลดวยจุณจันทนเหลือง
ทัดทรงดอกบัวหลวง มีปราสาทอันแลวดวยทองคํา มีที่นอนและที่นั่งสี
เหลือง ทั้งภาชนะที่รองรับขาทนียะและโภชนียะสีเหลือง มีฉัตรสีเหลือง
รถสีเหลือง มีมาและพัดลวนแลวสีเหลือง เมื่อชาติกอ นทานเปนมนุษย
ไดกระทําบุญอะไรไว ฉันถามทานแลวขอทานจงบอก นี้เปนผล
แหงกรรมอะไร
นางเทพธิดาตอบวา
ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดนอ มนําเอาดอกบวบขมซึ่งมีรสขม
ไมมีใครชอบ จํานวน ๔ ดอก ไปบูชาพระสถูปตั้งจิตอุทิศตอพระบรม
ธาตุของพระบรมศาสดา ดวยจิตอันเลื่อมใสกําลังสงใจไปในพระบรมธาตุ
ของพระศาสดานั้น ไมทันไดพิจารณาถึงหนทางที่มาแหงแมโค ทันใด
นั้น แมโคไดขวิดหมอมฉันผูมีความปรารถนาแหงใจยังไมถึงพระสถูป
ถาหมอมฉันไดสั่งสมบุญนั้นไซร หมอมฉันพึงไดทิพยสมบัติยิ่งกวา
นี้เปนแน ขาแตทาวมัฆวานจอมเทพผูเทพกุญชร เพราะบุญกรรมนั้น
หมอมฉันละอัตภาพมนุษยแลว จึงไดมาอภิรมยอยูกบั พระองค
ทาวมัฆวานผูเปนอธิบดีแหงทศเทพผูทรงเทพกุญชร ไดทรงสดับเนื้อความ
นี้แลว เมื่อจะทรงยังทวยเทพเจาชาวดาวดึงสสวรรคใหเลื่อมใส ได

ตรัสกะมาตลีเทพบุตรวา ดูกรมาตลี จงดูผลแหงกรรมอันวิจิตรนาอัศจรรย
นี้ ทานวัตถุแมมีประมาณนอยอันนางเทพธิดานี้ทําแลว ยอมเปนบุญมีผล
มาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจา
หรือในสาวกของพระตถาคต ทักษิณา ยอมไมเชื่อวามีผลนอยเลย มา
เถิดมาตลี แมเราทั้งหลายพึงรีบเรงบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระตถาคตใหยิ่งๆ ขึ้นเถิด เพราะการสั่งสมบุญยอมนําสุขมาให เมื่อพระตถาคต
จะยังทรงพระชนมอยู หรือเสด็จปรินพิ พานไปแลวก็ตาม เมื่อจิตสม่ํา
เสมอผลก็ยอมสม่ําเสมอ เพราะเหตุที่ตั้งจิตไวชอบธรรม สัตวทั้งหลาย
ยอมไปสูสุคติ ทายกทั้งหลายไดกระทําสักการะบูชาในพระตถาคตเหลาใด
ไวแลว ยอมไปสูสวรรค พระตถาคตเหลานั้นยอมเสด็จอุบัติขึ้น เพื่อ
ประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ.
จบ ปตวิมานที่ ๙.
๑๐. อุจฉุวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุจฉุวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๘] ทานมีศิริ วรรณะ ยศ และเดช มีรัศมีสองสวางไปทั่วพื้นปฐพี ตลอด
ถึงเทวโลก งามไพโรจน ดังพระจันทรและพระอาทิตยและเหมือนทาว
มหาพรหม รวมทั้งสมเด็จอัมรินทราธิราช ผูเปนใหญกวาทวยเทพชั้น
ดาวดึงส อาตมาขอถามทาน ดูกรนางเทพธิดาผูงามทั่วสรรพรางค ทัด
ทรงพวงมาลัยอุบล มีชองผมอันลวนแลวดวยทอง มีผวิ พรรณงดงาม
เปลงปลั่งทอง ตกแตงประดับประดาดวยภูษาอันเปนทิพย ทานเปนใคร
ไหวเราอยู ดูกรทานผูเรืองยศ ทานไดบริจาคทาน หรือสํารวมในศีล
อยางไร จึงไดเขาถึงสุคติ ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลวขอทาน
โปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ (เมื่อดิฉันอยูในมนุษยโลก) พระคุณเจาเขาไป
บิณฑบาตตามบานจนถึงเรือนของดิฉนั ขณะนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใส เต็มตื้น
ดวยปติหาประมาณมิได ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา แตภายหลัง
แมผัวมาซักถามดิฉันวา นางใจราย เจาเอาออยไปไวที่ไหน ดิฉันตอบ
วา ฉันไมไดเอาไปทิ้งและไมไดรับประทาน ไดถวายแกภิกษุผูมีความ
สงบดวยตนเอง แมผัวไดบริภาษดิฉันวา ออยนี้เปนของขาและขาก็เปน
เจาของ ฉะนี้แลว ควาไดกอนดินขวางดิฉัน (จนตาย) เมื่อดิฉันตาย
จากมนุษยโลกนั้นแลว มาบังเกิดเปนเทพธิดา เพราะเหตุที่ดิฉันทํากุศล
กรรมนั้นไว ดิฉันจึงไดมาเสวยความสุขดวยตนเอง ไดรวมบํารุงบําเรอ

อยูกับเทวดาทั้งหลาย และราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณอันเปน
ทิพย เพราะเหตุที่ดิฉันไดกระทํากุศลกรรมนั้น ดิฉันจึงมาเสวยสุขดวย
ตนเอง อันทาวเทวราชจอมเทพทรงคุมครอง อันเทวดาชาวไตรทศรักษา
เพียบพรอมดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย โอ ผลแหงบุญนี้มิใชนิด
หนอย การถวายออยของดิฉันมีวิบากมากมาย ดิฉันไดรวมบํารุงบําเรอ
อยูกับเทวดาทั้งหลาย ราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย
ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายออยของดิฉัน มีผลอันรุงโรจนมาก
ดิฉันอยูในความคุมครองรักษาของทาวเทวราช และชาวไตรทศทั้งหลาย
ดังหนึ่งทาวสหัสนัยนในสวนนันทวัน ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันระลึกถึง
พระคุณเจาผูมีพระคุณอนุเคราะหดิฉัน จึงเขามาสูที่ใกลถวายนมัสการ
ถามถึงสุขทุกข ดิฉันมีจิตเลื่อมใสเต็มตื้นดวยปติเปนลนพน ไดถวาย
ทอนออยแดพระคุณเจาครั้งเปนมนุษย.
จบ อุจฉุวิมานที่ ๑๐
๑๑. วันทนวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในวันทนวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๔๙] ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสวางไสว ไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ
งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญกรรม
อะไร?
นางเทพธิดานั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้ม
ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ดิฉัน
เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นพระสมณะทั้งหลายผูมีศีล จึง
นมัสการเทาทั้งคูแลวทําใจใหเลื่อมใส มีความราเริงบันเทิงใจ ไดถวาย
นมัสการโดยเคารพ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้น.
จบ วันทนวิมานที่ ๑๑
๑๒. รัชชุมาลาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหนึ่งวา
[๕๐] ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก กรีดกรายรายรําอยูในวิมาน
อันกึกกองไปดวยเสียงเพลงขับทิพย เมื่อทานเยื้องยางฟอนรําอยู เสียง
ทิพยอันไพเราะนาฟงดังจับใจ ยอมเปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน
ทั้งกลิ่นทิพยหอมระรื่นนาชื่นใจ ยอมฟุงขจรออกจากอวัยวะนอยใหญ

ของทานทุกสวน เมื่อทานไหวกายกลับกลอกไปมา เสียงของเครื่อง
ประดับที่ทานประดับบนชองผม ยอมเปลงเสียงไพเราะกังวานปานดนตรี
เครื่อง ๕ และเสียงมงกุฎของทานที่ถูกลมรําเพยพัด ยอมเปลงเสียงดัง
เสนาะ ดุจดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงดอกไมบนเศียรเกลาของทาน ก็มีกลิ่น
หอมระรื่นนาชื่นใจ หอมตระหลบไปทั่วทุกทิศ ประดุจดอกอุโลกฉะนั้น
ทานยอมสูดดมกลิ่นอันหอมระรื่น ทัง้ ไดเห็นรูปอันเปนทิพย ดูกรนาง
เทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมื่อชาติกอน ดิฉันเปนหญิงรับใชของพราหมณอยูในบานคยา เปนคนมี
บุญนอย ต่ําทราม ชนทั้งหลายเรียกดิฉันวารัชชุมาลา ดิฉันถูกเจานาย
ลงโทษดวยการดาวาเฆี่ยนตี และขูเข็ญอยางหนัก จึงถือเอาหมอน้ําออก
จากบานเพื่อตักน้ําแลววางหมอน้ําไวเสียขางทางบายหนาสูปาชัฏ ดวยตั้ง
ใจวา เราจักตายเสียในที่นี้แหละ ความเปนอยูของเราหาประโยชนอะไร
มิไดเลย ครั้นแลวผูกเชือกใหเปนบวงรัดคออยางแนน แลวปลอยหอย
ไปตามตนไม คิดวาจะโดดลงไปใหตาย เหลียวไปดูรอบทิศ ดวย
เกรงวา จะมีผูใดมาแอบดูอยูบาง ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปน
ปราชญ ผูทรงเกื้อกูลแกโลกทั้งปวง ผูไ มมีภัยแตที่ไหนๆ กําลังประทับ
นั่งเขาณานอยูที่โคนไม ดิฉันนั้นเกิดความสังเวช โลมชาติชูชันไมเคยมี
มาแตกอน ดวยคิดวา ใครหนอจะเปนมนุษยหรือเทวดามานั่งอยู เพราะ
ไดเห็นพระพุทธเจาผูสมควรที่จะเกิดความเลื่อมใสโดยแทจริง ผูหลีก
ออกจากปา คือกิเลสแลวมาสูนิพพาน ใจของดิฉันก็เกิดความเลื่อมใส
เพราะคิดวาทานผูสํารวมอินทรีย ยินดีณาน มีใจคงที่เชนนี้ คงไมใชผูอื่น
จักเปนพระพุทธเจาผูทรงเกื้อกูลแกสตั วโลกทั้งปวง ทรงหวาดกลัวตอภัย
ทรงหลีกเลี่ยงเสียหางไกล ดังพญาราชสีห หลีกเลี่ยงจากภัย เขาอาศัย
อยูในถ้ําฉะนั้น การไดพบเห็นพระพุทธเจาเชนนี้เปนการยาก ดังดอก
มะเดื่อ อันบุคคลเห็นไดยากฉะนั้น (ขณะที่ดิฉันกําลังคิดอยูอยางนี้)
พระตถาคตเจาพระองคนั้น ไดตรัสเรียกดิฉันดวยพระวาจาอันออนหวาน
วา ดูกรนางรัชชุมาลา ดังนี้แลว มีพระดํารัสสืบตอไปวา ทานจงถึง
ตถาคตเปนที่พึ่งเถิด ดิฉันไดสดับพระวาจาอันปราศจากโทษ ประกอบ
ดวยประโยชนบริสุทธิ์สะอาด เปนพระวาจาละเอียดออนหวาน ไพเราะ
นาฟง สามารถบรรเทาความโศกเศราทั้งปวงเสียไดนั้น จึงเขาไปเฝาตาม
รับสั่ง พระตถาคตเจาผูทรงเกื้อกูลแกสัตวโลกทุกหมูเ หลาทรงทราบ
วา ดิฉันมีจิตออนเลือ่ มใส มีใจบริสุทธิ์แลว จึงตรัสสอนดิฉันตอไปวา
นี้ทุกข นี้เปนแดนเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข

เปนทางหยั่งลงสูอมตธรรม ดิฉันตั้งอยูในพระโอวาทของพระตถาคต
ผูทรงพระมหากรุณา ฉลาดในเทศนาสั่งสอนสัตว จึงไดบรรลุถึงทาง
นิพพานเปนธรรมอันไมตาย สงบระงับ ไมมีจุติตอไป ดิฉันเปนผูมี
ความภักดีมั่น ไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัยดวยความเชื่อมั่นเปนราก
ฐาน เพราะเห็นวา พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรม
อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของผูมพี ระภาคเปนผูปฏิบัติ
ชอบ จึงถวายตัวเปนสาวิกาผูเกิดแตพระอุระของพระพุทธเจา ดิฉันรื่น
เริงบันเทิงอยูเปนผูไมมีภัยแตที่ไหนๆ ทัดทรงทิพยมาลา ดื่มน้ําผึ้งทิพยอัน
มีรสหวานสนิท มีนางฟาหกหมื่นบรรเลงดนตรี กระทําความปลาบปลื้ม
ใหแกดิฉัน นางเทพอัปสร มีชื่อตางๆ กัน คือ อาฬัมพา คัครา ภีมา
สาธุวาที สังสยา โบกขรา สุผัสสา วีณา โมกขา นันทา สุนันทา
โสณทินนา สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี ปุณฑริกา เอณิปสสา
สุปสสา สุภัททา มุทุกาวที เหลานี้และเหลาอื่น ลวนประเสริฐกวา
นางเทพอัปสรทั้งหลาย ในทางบําเรอ ใหปลาบปลื้ม นางเทพธิดา
เหลานั้น เมื่อถึงเวลา จะเขามาใกลชิด แลวกลาวประเลาประลมดิฉัน
วา เอาเถอะ พวกดิฉันจะฟอนรํา ขับรอง บําเรอทานใหรื่นรมยทีเดียว
ก็เทพอุทยานชื่อวานันทวัน อันหาความโศกเศรามิได มีแตความรื่นเริง
บันเทิงใจ นับวาเปนเทพอุทยานอันใหญยิ่งของเทวดาชาวไตรทศนี้ ไม
เปนที่อยูของผูไมไดทําบุญไว แตเปนที่อยูของผูทําบุญไวเทานั้น ความ
ผาสุกยอมไมมีแกผูไมไดทําบุญไว ทั้งในโลกนี้และโลกอื่น แตยอมมี
แกผูทําบุญไว ทั้งในโลกนี้และโลกอืน่ นรชนผูปรารถนาจะอยูกับเทวดา
เหลานั้น ควรทํากุศลไวใหมาก เพราะผูทําบุญไวแลว ยอมเพรียบพรอม
ดวยโภคสมบัติบันเทิงใจอยูในสวรรค ทายกทั้งหลายไดกระทําสักการะ
บูชาในพระตถาคตเจาเหลาใดแลว ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรค พระ
ตถาคตเจาเหลานั้นเปนทักขิไณยบุคคล และเปนบอเกิดแหงเนื้อนาบุญ
ของมนุษยทั้งหลาย ยอมเสด็จอุบัติขึ้น เพื่อประโยชนแกสรรพสัตว
เปนอันมากหนอ.
จบ รัชชุมาลาวิมานที่ ๑๒
รวมวิมานที่มีในวรรค
รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มัญชิฏฐกวิมาน
๒. ปภัสสรวิมาน
๓. นาควิมาน
๔. อโลมวิมาน
๕. กัญชิกทายิกาวิมาน
๖. วิหารวิมาน
๗. จตุริตถีวิมาน
๘. อัมพวิมาน

๙. ปตวิมาน
๑๐. อุจฉุวิมาน
๑๑. วันทนวิมาน
๑๒. รัชชุมาลาวิมาน.
จบ วรรคที่ ๔ ในอิตถีวิมาน.
มหารถวรรคที่ ๕
มัณฑุกเทวปุตตวิมาน
วาดวยบุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร
พระผูมีพระภาคตรัสถามมัณฑุกเทพบุตรวา
[๕๑] ใครมีวรรณะงามยิ่งนัก รุงเรืองดวยฤทธิ์และยศ ยังทิศทั้งปวงใหสวาง
ไสว ไหวเทาทั้งสองของเราอยู?
มัณฑุกเทพบุตรกราบทูลวา
เมื่อชาติกอน ขาพระองคเปนกบเที่ยวหาอาหารอยูในน้ํา เมื่อขาพระองค
กําลังฟงธรรมของพระองคอยู คนเลี้ยงโคไดฆาขาพระองค ขอพระองค
ทรงดูฤทธิ์ ยศ อานุภาพ ผิวพรรณและความรุงเรืองของขาพระองค
ผูมีจิตเลื่อมใสครูหนึ่งเทานั้น ขาแตพระโคดม ก็ผูใดไดฟงธรรมของ
พระองคสิ้นกาลนาน ผูนั้นพึงไดบรรลุนิพพานอันเปนฐานะไมหวั่นไหว
เปนสถานที่ที่ไปแลวไมเศราโศกเปนแน.
จบมัณฑุกเทวปุตตวิมานที่ ๑.
เรวดีวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในเรวดีวิมาน
พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระมหาโมคคัลลานเถระวา
[๕๒] ญาติ มิตร และสหายทั้งหลาย ยอมพากันชื่นชมยินดีกะบุรุษผูพลัด
พรากจากกันไปนาน กลับมาโดยสวัสดีแตที่ไกลวาเปนผูมาแลว ฉันใด
บุญทั้งหลายยอมตอนรับบุคคลผูทําบุญไวแลว จากโลกนี้ไปสูปรโลก
ดุจญาติตอนรับญาติที่รักผูกลับมาแลว ฉันนั้น.
ยักษผูเปนทูตของพญายม ปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก เพราะฉะนั้น
จึงไดกลาวกะนางเรวดีวา
แนะนางเรวดีผูแสนจะชั่วชา ผูไมใหทาน ประตูนรกไดเปดไวคอยให
เจาเขาไป เพราะเจาดาวาพระอริยเจา เพราะฉะนั้นเจาจงรีบลุกขึ้นเร็ว
เถิด พวกเราจักพาเจาไปโยนลงในอุสสทนรก อันเปนที่ทอดถอนใจ
ของเหลาสัตวนรก พรัง่ พรอมอยูดว ยทุกข.
ยักษ ๒ ตนผูเปนทูตของพญายม ครั้นกลาวอยางนี้แลว มีนัยนตาลุก
แดงใหญโตนาสะพรึงกลัว จับนางเรวดีที่แขนคนละขาง หลีกไปใน
สํานักแหงหมูเทวดาในดาวดึงส.
นางเรวดีอนั ยักษ ๒ ตนนั้นนําไปสูภพดาวดึงสอยางนี้แลว วางไว ณ ที่ใกลวิมานของ

นันทิยเทพบุตร ไดเห็นวิมานอันมีรัศมีเปลงปลั่งยิ่งนัก ดุจรัศมีพระอาทิตย จึงถามยักษทั้ง ๒
นั้นวา
นี่วิมานของใคร มีรัศมีจุดพระอาทิตย งามระยับเลื่อมประภัสสรปกคลุม
ดวยขายทองงามแพรวพราว เกลื่อนกลนไปดวยเทพบุตรและเทพธิดา
มีรัศมีรุงเรืองดังรัศมีพระอาทิตย มีหมูนางเทพนารีผูมีสกลกายลูบไล ไป
ดวยจุรณจันทนแดงอยูทั้งภายในและภายนอกวิมานทั้ง ๒ ขาง ตางก็พา
กันเขาไปขับกลอมดวยดุริยางคดนตรี วิมานนั้นปรากฏมีรัศมีดุจพระ
อาทิตย ใครมาเกิดในสวรรคบันเทิงอยูใ นวิมานนี้?
ยักษ ๒ ตนจึงบอกแกนางเรวดีวา
วิมานของนันทิยอุบาสกในเมืองพาราณสี ซึ่งเปนผูไมตระหนี่เปนทานาธิบดี มีใจโอบออมอารี เปนวิมานเกลื่อนกลนไปดวยเทพบุตรเทพธิดา
มีรัศมีรุงเรือง ดุจรัศมีพระอาทิตย มีหมูนางเทพนารีผูมีสกลกายลูบไล
ดวยจุรณจันทนแดง อยูทั้งภายในและภายนอกทั้งสองขาง ตางพากัน
เขาไปขับกลอมดุริยางคดนตรี วิมานของนันทิยอุบาสกนั้น ปรากฏมี
รัศมีดุจพระอาทิตย นันทิยอุบาสกนั้นมาเกิดในสวรรคบันเทิงอยูใน
วิมานนี้.
ลําดับนั้น นางเรวดีกลาววา
ฉันเปนภรรยาของนันทิยอุบาสก เปนหญิงแมเรือน เปนใหญในสกุล
ทั้งปวง เพราะฉะนั้น บัดนี้ฉันจักรื่นรมยอยูในวิมานของสามี ก็พวก
ทานปรารถนาจะนําฉันไปสูนรก ฉันไมปรารถนาจะเห็นนรกนั้น.
ยักษ ๒ ตนนั้นมิยอมอนุญาตให จึงพาตัวลงไปใกลอุสสทนรก แลวจึงกลาววา
แนนางเรวดีแสนจะชั่วชา นรกนี่แลเปนของเจา เพราะเมื่อเจาอยูใน
มนุษยโลก ไมไดทําบุญไว ดวยวา บุคคลผูมีความตระหนี่ขึ้งโกรธ มีธรรม
อันเลวทราม ยอมไมไดความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงสวรรค.
ครั้นยักษทั้งสองกลาวอยางนี้แลว ก็หายไป ณ ที่นั่นเอง ก็วันนั้น นางเรวดีเห็นนาย
นิรยบาล ๒ คนพากันมาฉุดคราตนเพื่อจะโยนลงในคูถนรก ชื่อวาสังสวกะ จึงถามนายนิรยบาล
นั้นวา
เหตุไรคูถนรกและมูตนรกจึงปรากฏมีกลิ่นเหม็น ไมสะอาด ไฉนคูถนี้จึง
มีกลิ่นเหม็นฟุงไปเลา?
นายนิรยบาลตอบวา
แนะนางเรวดี นี่เปนนรกชื่อสังสวกะ ลึกรอยชั่วบุรุษ เจาจักหมกไหม
อยูในนรกนั้นสิ้นพันป.
นางเรวดีจึงถามวา
ฉันทําชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ เพราะกรรมอะไรฉันจึงตกนรก

สังสวกะอันลึกรอยชั่วบุรุษเลา?
นายนิรยบาลตอบวา
เพราะเจาดาวาสมณพราหมณ และวณิพกเหลาอื่น ดวยคํามุสาวาท บาป
นั้นเจาทําไวแลว เพราะฉะนั้น เจาจึงตองตกนรกสังสวกะลึกรอยชั่ว
บุรุษ แนะนางเรวดี เจาจักหมกไหมอยูในนรกนั้นสิ้นพันป ใชแต
เทานั้น นายนิรยบาลทั้งหลายจะตัดมือ เทา หู และแมจมูกของเจา
อนึ่ง ฝูงกา ปากเหล็กยอมพากันมารุมจิกกินเนื้อของเจาใหดิ้นรนอยู.
นางเรวดีจึงวิงวอนวา
ขอไหวเถิดพอคุณ ขอจงไดนําฉันกลับไปสงยังมนุษยโลกเถิด ฉันจักทํา
บุญใหมากดวยการใหทาน การประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ความสํารวม
การฝกฝนตน ชนทั้งหลายทําสิ่งใดแลว ยอมไดรับความสุขและไม
เดือดรอนในภายหลัง ฉันจักทําแตสิ่งนั้น.
นายนิรยบาลกลาววา
เมื่อกอนเจาประมาทมัวเมา เดี๋ยวนี้จะมาร่ําไรไปทําไมเลา เจาจักตอง
เสวยผลแหงกรรมทั้งหลายอันทําไวเอง.
นางเรวดีสั่งวา
ถาใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก พึงชวยบอกแกบุตรของฉันอยางนี้วา
จงใหผานุง ผาหม ที่นอน ที่นั่ง ขาวและน้ําเปนทานในสมณพราหมณ
ทั้งหลาย ผูมีอาญาอันวางแลว เพราะวา บุคคลผูตระหนี่ ขึ้งโกรธ
ดาวา มีธรรมอันเลวทราม ยอมไมไดเปนสหายของหมูเทวดาผูเขาถึง
สวรรค.
นางเรวดีไดกลาวตอไปวา
ถาฉันไปจากนรกนี้แลว ไดกําเนิดเปนมนุษย จักเปนผูมีใจโอบออม
อารี สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมาก โดยใหทาน ประพฤติธรรม
สม่ําเสมอ สํารวมกาย วาจา ใจ ฝกฝนตน จักสรางอารามและสพาน
ในที่ลุม ขุดบอ ขุดสระน้ําใหเปนทาน ดวยจิตอันเลื่อมใส จักรักษา
อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ในวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา
แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ จักเปนผูสํารวมระวังในศีลทุกเมื่อ
และจักไมประมาทในทาน เพราะผลแหงกรรมนี้ฉันไดเห็นเองแลว.
พระสังคีติกาจารยกลาวไววา
นายนิรยบาลทั้งหลายพากันจับนางเรวดี ผูดิ้นรนรําพันอยูอยางนี้ เอาเทา
ขึ้นเบื้องบน เอาหัวลงเบื้องต่ํา โยนลงไปในนรกอันรายกาจ.
เมื่อชาติกอน เราเปนคนตระหนี่ ดาวาสมณพราหมณ หลอกลวงสามี
ดวยเรื่องเท็จ จึงไดมาหมกไหมอยูในนรกอันรายกาจนี.้

จบเรวดีวิมานที่ ๒.
ฉัตตมาณวกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในฉัตตมาณวกวิมาน
พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงวิธีเรียนไตรสรณคมนแกฉัตตมาณพ จึงไดตรัสวา
[๕๓] พระพุทธเจาพระองคใด เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย
เปนโอรสแหงศากยราช เปนผูจําแนกแจกธรรม มีกิจอันทําเสร็จแลว
ผูถึงฝง เปนผูพรั่งพรอมดวยกําลังและความเพียร ทานจงถึงพระพุทธเจา
พระองคนั้นผูเสด็จไปดีแลว เพื่อเปนที่พึ่งของตนเถิด ทานจงเขาถึง
พระธรรม อันเปนธรรมคลายความกําหนัด เปนธรรมไมหวั่นไหว ไมมี
ความเศราโศก อันปจจัยอะไรปรุงแตงไมได ไมปฏิกูล เปนธรรม
ไพเราะคลองแคลว เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงจําแนกดีแลว
เพื่อเปนที่พึ่งเถิด บัณฑิตทั้งหลายกลาวทาน อันบุคคลใหแลวในพระ
อริยสงฆผูสะอาด เปนคูแหงบุรุษทั้ง ๔ เปนบุรุษบุคคล ๘ เพราะเหตุ
ไดแสดงธรรมวามีผลมาก ทานจงเขาถึงพระสงฆนี้ เพื่อเปนที่พึ่งเถิด.
พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงประกาศบุญกรรมอันฉัตตเทพบุตรนั้นทําแลว ใหปรากฏ
แกมหาชน จึงไดตรัสถามฉัตตเทพบุตรนั้นวา.
วิมานของทานนี้ มีรัศมีรุงเรืองมากมายหาที่เปรียบเทียบมิได ฉันใด
ถึงพระอาทิตย พระจันทร และดาวนักขัตฤกษ รุงเรืองอยูในทองฟา
ก็ไมอาจจะเปรียบเทียบได ฉันนั้น ทานเปนใครหนอ มาเกิดใน
วิมานนี้ อนึ่ง วิมานของทานนี้มีรัศมีรุงเรืองตัดเสียซึ่งรัศมีแหงพระจันทร
และพระอาทิตย มีรัศมีแผไปเกินกวา ๒๐ โยชน และทําแมกลางคืน
ใหเปนดุจกลางวัน วิมานของทานนี้งามบริสุทธิ์ผุดผองไมหมนหมอง
งดงามไปดวยดอกปทุมแลบัวขาวเปนอันมาก เกลื่อนกลาดไปดวยดอก
โกสุม งามวิจิตรดวยมาลากรรมหลายอยางตางๆ กัน ปกคลุมไปดวย
ขายทองคําอันบริสุทธิ์ ปราศจากธุลี ดุจพระอาทิตยแผดแสงสวางอยูใ น
อากาศฉะนั้น อนึ่ง ทานทรงผากัมพลแดง ลางทีก็ทรงภูษาสีเหลือง
สดใส มีสกลกาย ลูบไลดวยกลิ่นกฤษณา ดอกประยงค และ
แกนจันทน คันธชาติ มีผิวพรรณเปลงปลั่งดวยทองคํา ทานจะไปเที่ยว
ในวิมานใด วิมานนี้ก็เต็มไปดวยเทพบุตรและนางเทพธิดา อันเที่ยวไป
ในที่นั้น ดุจทองฟาอันดาดาษไปดวยหมูดาว ฉะนั้น เทพบุตรเทพธิดา
ในวิมานนั้นมากมายมีวรรณะตางๆ กัน ทรงอาภรณทิพยอันประดับ
ดวยดอกโกสุมและดอกมะลิ สวมใสเครื่องประดับผุดผอง มีกาย
รุงเรืองวิจิตรปกปดดวยเครื่องทอง หอมฟุงไป นี้เปนผลแหงกรรมอะไร
ทานมาเกิดในวิมานนี้ เพราะผลแหงกรรมอะไร ก็วิมานนี้อันทาน

ไดแลวดวยประการใด ตถาคตถามแลว ขอทานจงบอกเหตุแหงการ
ไดวิมานนั้น ดวยประการนั้นเถิด?
ฉัตตเทพบุตรกราบทูลวา
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคไดพบกับมาณพคนหนึ่งชื่อฉัตตมาณพ
ซึ่งเดินทางมาในทางนี้ พระองคทรงเปนครู ทรงเอ็นดูพร่ําสอนธรรม
แกเขา ฉัตตมาณพนั้นคือขาพระองค ไดฟงธรรมของพระองคผูเปน
รัตนะอันประเสริฐ แลวไดทูลรับรองวา จักกระทําตามที่พระองค
พร่ําสอน อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกแกขาพระองควา ทานจงเขาถึง
พระพุทธเจาผูประเสริฐ กับทั้งพระธรรมและพระสงฆวาเปนที่พึ่งเถิด
ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ ภายหลังไดทําตาม
พระดํารัสของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกวา
ทานอยาไดประพฤติฆาสัตวมีประการตางๆ อันเปนความไมสะอาด
เพราะทานผูมีปญญาทั้งหลาย ยอมไมสรรเสริญความไมสํารวมในสัตว
ทั้งหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลัง
ไดทําตามพระดํารัสของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคตรัส
บอกวา ทานอยาไดถือเอาสิ่งของที่คนอื่นรักษาหวงแหน และอยาได
คบชูกะภรรยาของผูอนื่ เพราะขอนี้ไมประเสริฐ ขาแตพระองคผู
เจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส
ของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกวา ทานอยา
ไดพูดใหคลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะผูมีปญญาทั้งหลายมิได
สรรเสริญการพูดเท็จ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลังได
ทําตามพระราชดํารัสของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคไดตรัส
บอกวา สัญญาของบุรุษยอมฟนเฟอนไป เพราะน้ําเมาอันไดดื่มแลว
ทานจงงดเวนน้ําเมาอันเปนโทษทั้งหมด ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรก
ขาพระองคไดปฏิเสธ แตภายหลังไดทําตามพระราชดํารัสของพระองค
เหมือนอยางนั้น ขาพระองคนั้นไดรักษาศีล ๕ ในศาสนาของพระองค
และไดปฏิบัติในธรรมของพระตถาคต ไดเดินทางไปถึงระหวางเขตบาน
ทั้งสอง ในทามกลางหมูโจร โจรเหลานั้นไดฆาขาพระองคเพราะเหตุ
แหงโภคทรัพย ขาพระองคระลึกถึงกุศลมีประมาณเทานี้ สิ่งอื่นอัน
ยิ่งไปกวากุศลตามที่กราบทูลแลวนั้น มิไดมีแกขาพระองค เพราะกรรม
อันสุจริตนั้น ขาพระองคจึงไดเกิดในไตรทิพย พรั่งพรอมดวยกาม
คุณตามปรารถนา ขอพระองคทรงดูผลแหงการถึงสรณคมน สมาทานศีล
และการปฏิบัติธรรมอันสมควร สิ้นกาลเพียงครูหนึ่งเหมือนดังรุงเรือง
อยูดวยฤทธิ์และยศเกินจะประมาณ ชนทั้งหลายซึ่งมีโภคทรัพยดอยกวา

สมบัติของขาพระองคเปนอันมาก มาเห็นสมบัติอันมากของขาพระองค
ยอมอยากได ขอพระองคทรงดูผลแหงเทศนาอันเล็กนอย อัน
ขาพระองคฟงแลว ขาพระองคยังไปสูสุคติและไดประสบความสุข
ชนเหลาใดไดฟงธรรมของพระองคเนืองๆ ชนเหลานั้นเห็นจะไดบรรลุ
นิพพานอันเปนธรรมไมตาย เปนธรรมเกษม เพราะกุศลมีประมาณ
ไมนอย อันชนเหลานั้นทําแลว ขอพระองคทรงดูผลอันมากมาย
ไพบูลย อันขาพระองคตั้งอยูในธรรมของพระตถาคตทําไวแลว ฉัตตเทพบุตรยังปฐพีใหสวางไสวดุจพระอาทิตย เพราะเปนผูมีบุญอันทําไวแลว
ก็ชนบางพวกไดพบไดเห็นแลวพากันคิดวา พวกเราจักทํากุศลอยางไร
จะประพฤติอยางไร จึงจะไดอยางนี้ (คิดไปๆ เห็นวาทําไดแสนยาก
ดุจพลิกแผนดินและดุจยกเขาสิเนรุราช) ชนเหลานั้นจึงคิดวา พวกเรา
ไดความเปนมนุษยอีกแลว ควรเปนผูม ีศีล ปฏิบัติ ประพฤติธรรม
พระองคเปนครูของขาพระองค ทรงมีอุปการะและอนุเคราะหแกขา
พระองคเปนอันมาก เมื่อขาพระองคไดพบพระองคแลวในวันนั้น ก็ได
ถูกพวกโจรฆาตายในเวลาเชา ขาพระองคเปนฉัตตมาณพไดเขาถึงสัจจนาม
ขอพระองคทรงอนุเคราะหแกขาพระองค ขาพระองคจะขอฟงธรรมอีก
ชนเหลาใดในศาสนานี้ ละกามราคะ ภวราคะ อันเปนอนุสัยและ
โมหะแลว ชนเหลานั้นยอมไมเขาถึงการนอนในครรภตอไป เพราะวา
เปนผูบรรลุนิพพาน มีความเย็นเกิดแลว.
จบ ฉัตตมาณวกวิมานที่ ๓
กักกฏรสทายกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกักกฏรสทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๔] วิมานของทานนี้สูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ ยอด
มีเสาลวนแลวดวยแกวมณีและแกวไพฑูรย ปูลาดดวยแผนทองคํางาม
วิจิตรอยางยิ่ง ทานอยู กิน และดื่ม อยูในวิมานนี้ อนึ่ง
ทวยเทพผูมีเสียงอันไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพยใหทานฟง เบญจกามคุณมีรสอันเปนทิพย ก็มีพรอมอยูในวิมานนี้ อนึ่ง เหลาเทพ
นารีผูประดับประดาดวยอาภรณทองคําพากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะ
งามเชนนี้เพราะบุญกรรมอะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทา นในวิมานนี้
เพราะบุญกรรมอะไร อนึ่ง โภคสมบัติอันเปนที่ชอบใจทุกสิ่งทุก
อยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญกรรมอะไร ดูกรเทพเจาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร
ไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองและมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้

เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้ม
ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถกู ถามนั้นวา ปูมี ๑๐ เทา
สําเร็จดวยทองคํา หอมลอมอยูที่ประตูวิมาน งามรุงเรือง เปน
การเตือนใหเกิดความระลึกวา สมบัตินี้เราไดเพราะการถวายแกงปู
ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกขาพเจา
ในวิมานนี้เพราะบุญกรรมนั้น อนึง่ โภคสมบัติอันเปนที่ชอบใจ
ทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดแกขาพเจาเพราะบุญกรรมนั้น ขาพเจามีอานุภาพ
รุงเรืองและมีรัศมีกายสวางไสว ไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรม
นั้น.
จบ กักกฏรสทายกวิมานที่ ๔.
อีก ๕ วิมานที่เหลือพึงใหพิสดารเหมือนกักกฏรสทายกวิมานนี้.
ทวารปาลกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในทวารปาลกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๕] วิมานของทานสูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐
ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้นอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา พันปทิพยเปนอายุของ
ขาพเจา เพราะขาพเจาไดทํากุศลดวยเหตุเพียงพูดออนหวาน ประ
พฤติดวยใจ บุคคลผูทําบุญดวยเหตุเพียงพูดออนหวานและยังใจให
เลื่อมใสเทานี้ จักดํารงอยูในชั้นดาวดึงสนี้สิ้นพันป และพรั่งพรอมไป
ดวยทิพยกามคุณ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ ทวารปาลกวิมานที่ ๕.
กรณียวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกรณียวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๖] วิมานของทานนี้สูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐
ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา บุญทั้งหลาย

อันบัณฑิตผูรูแจง พึงทําในพระพุทธเจาทั้งหลายผูปฏิบัติชอบ ซึ่งเปน
เขตที่บุคคลใหทานแลวมีผลมาก พระพุทธเจาเสด็จจากปามาสูบาน
เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแท ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใส ในพระ
พุทธเจาพระองคนั้น จึงไดเกิดในดาวดึงส ขาพเจามีวรรณะงาม
เชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ กรณียวิมานที่ ๖.
กรณียวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกรณียวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๗] วิมานของทานนี้สูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐
ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา บุญทั้งหลาย
อันบัณฑิตรูแจงพึงกระทําในภิกษุผูปฏิบัติชอบ ซึ่งเปนเขตที่บุคคลให
ทานแลวมีผลมาก ภิกษุทั้งหลายจากปามาสูบาน เพื่อประโยชน
แกขาพเจาโดยแท ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลานั้น จึงได
เกิดในดาวดึงส ฯลฯ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น
ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ กรณียวิมานที่ ๗.
สูจิวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสูจิวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๘] วิมานของทานนี้สูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด
๗๐๐ ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ
ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา บุคคลให
สิ่งใด ผลสิ่งนั้นยอมไมมี แตยอมมีผลดีกวาสิ่งที่ตนให ขาพเจา
ไดถวายเข็ม ๒ เลม การถวายเข็มนั้นแล เปนเหตุใหขาพเจาได
สมบัติอันประเสริฐ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น
ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ สูจิวิมานที่ ๘.

สูจิวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสูจิวิมานที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๕๙] วิมานของทานนี้สูงมาก ทั้งยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ ยอด
มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา
เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มี
อินทรียอันผองใส ไมขุนมัว ขาพเจามีความเลื่อมใสไดถวายเข็มแกภกิ ษุ
นั้นดวยมือทั้งสองของตน ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะ
บุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะ
บุญกรรมนั้น.
จบ สูจิวิมานที่ ๙
นาควิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาควิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๐] ทานขึ้นนั่งบนคอเทพกุญชรเผือกผอง มีงางอนงาม ทั้งกําลังวังชา
วองไวยิง่ สมเปนมิ่งคชสาร ยอดเยี่ยม ผูกสอดไปดวยสายรัดประคน
ทองอันเรียบรอย เลื่อนลอยมาในอากาศเวหา ที่งาทั้งสองของคชสาร มี
สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปยมดวยน้ําใสสะอาด อันบุญกรรม
ธรรมชาติเนรมิตใหดาดาษไปดวยปทุมพุมสลอน มีดอกออนตูมบาน
แยมเกสร ในดอกปทุมทุกดอกมีหมูนางเทพอัปสร ออกมาบรรเลง
ดนตรี ฟอนรํา นําใหเกิดความรื่นเริงใจ ทานเกิดเปนเทพบุตร มี
ฤทธิ์อานุภาพอันยิ่งใหญ เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี
อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะ
บุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระโมคคัลลานเถระถามแลวมีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา
มีจิตเลื่อมใส ไดนําเอาดอกไม ๘ กํา ไปบูชาที่พระสถูปของ
ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป ดวยมือทั้งสองของตน ฯลฯ
ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ นาควิมานที่ ๑๐
นาควิมานที่ ๒

วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาควิมานที่ ๒
พระวังคีสเถระไดรับอนุญาตจากพระผูมีพระภาคแลว จึงไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๑] ทานขึ้นนั่งบนคอชางใหญเผือกผอง มีกระพองประดับไปดวยขายแกว
เปนคชสารอันอุดม แวดลอมไปดวยหมูเทพนารียังทิศทั้ง ๔ ใหสวาง
ไสว ดังดาวประกายพฤกษ เที่ยวไปมาจากสวนโนนสูส วนนี้ ทานมี
วรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระวังคีสเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ จึง
พยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา
เมื่อชาติกอน ขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนอุบาสกของ
พระผูมีพระภาคผูมีพระญาณจักษุเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน
ยินดีเฉพาะภริยาของตน ไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา มีจิตเลื่อมใส ได
ถวายขาวน้ําใหเปนทานอันไพบูลย ดวยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงาม
เชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
อยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น.
จบ นาควิมานที่ ๑๑
นาควิมานที่ ๓
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนาควิมาน
บัณฑิตคนหนึ่งไดถามบุพกรรมของเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๒] ใครหนอมีเสียงกึกกลองไปดวยดุริยางคและกังสดาล มีคชสาร
เผือกผองเปนทิพยยาน ลอยอยูในอากาศ อันบริวารเปนอันมาก บูชาอยู
ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกะ จอมเทวันผูใหทาน
ในปางกอน เราไมรูจักทานจึงขอถาม ไฉนเราจะรูจักทานอยางไร?
เทพบุตรตอบวา
ขาพเจาไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ และไมใชทาวสักกะ ผูใหทานใน
ปางกอน ขาพเจาเปนผูหนึ่งในจํานวนเทพเจาชาวสุธรรมา.
บัณฑิตถามวา
ดูกรทานสุธรรมเทวัน เราขอทําอัญชลีแกทานโดยเคารพ
ขอถามทานวา ทานไดทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก จึงมาเกิดเปน
เทพบุตรชาวสุธรรมา?
เทพบุตรตอบวา
ผูใดไดถวายเรือนอันมุงบังดวยใบออย มุงบังดวยหญา และมุงบังดวยผา
ผูนั้นครั้นไดถวายเรือนทั้งสามอยางใดอยางหนึ่งแลว ยอมบังเกิดเปน
เทพบุตรชาวสุธรรมา.

จบ นาควิมานที่ ๑๒
จูฬรถวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในจูฬรถวิมาน
พระมหากัจจายนเถระถามสุชาตกุมารวา
[๖๓] ทานเปนกษัตริย เปนราชโอรส หรือเปนพรานปาพเนจร สพายธนู
อันทําดวยไมแกนอันมัน่ คง ยืนอยู?
สุชาตกุมารตรัสตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนราชโอรสของพระเจาอัสสกะ ผูเปนใหญ
ในแควนอัสสกรัฐ เที่ยวไปในปา ขาแตภิกษุ ขาพเจาจะขอบอกนามของ
ขาพเจาแกทาน ชนทั้งหลายเรียกขาพเจาวา สุชาต ขาพเจาเที่ยวลัดเลาะ
ไปในปาใหญแสวงหาหมูเนื้อ ไมไดเห็นเนื้อ มาเห็นทาน ขาพเจาจึงได
ยืนอยู.
พระมหากัจจายนเถระกลาววา
ดูกรทานผูมีบุญใหญ ทานมาดีแลว อนึ่ง ถึงทานมาไกลก็เหมือนมาใกล
ขอทานจงตักน้ําจากภาชนะนี้ลางเทาของทานเสียเถิด น้ํานี้เย็นใสสะอาด
อาตมภาพตักมาจากซอกเขา ดูกรพระราชบุตร ขอเชิญทานดื่มน้ําจาก
ภาชนะนี้แลว เชิญนั่งบนพื้นอันปูลาดเถิด.
สุชาตกุมารตรัสถามวา
ขาแตทานผูเปนมหามุนี วาจาของทานนี้ไพเราะเสนาะโสต ไมมีโทษ
มีแตประโยชน จับใจนัก ใหเกิดปญญา และทานรูวามีประโยชนแลว
จึงพูด ขาแตทานฤาษีผูองอาจ อะไรเปนความยินดีของทานผูอยูในปา
ขาพเจาถามทานแลว ขอทานจงบอก ขาพเจาฟงถอยคําของทานแลวจะ
ประพฤติอรรถธรรมใหสม่ําเสมอ.
พระมหากัจจายนเถระตอบวา
ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพชอบการไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง ชอบ
การงดเวนจากการลักขโมย จากการประพฤติลวงละเมิดในหญิงที่เขา
หวงหาม จากการดื่มน้ําเมา และชอบความประพฤติชอบ ความเปน
พหูสูต ความกตัญู เพราะธรรมเหลานี้เปนเหตุเกิดความสรรเสริญ
วิญูชนพึงสรรเสริญในปจจุบันโดยแท ความตายของทานใกลเขามา
แลว ทานจักตายภายใน ๕ เดือน ดูกรพระราชบุตร ขอทานจงรูเถิด
จงรีบปลดเปลื้องตนเสียเถิด.
พระราชกุมารตรัสถามวา
ขาพเจาพึงไปสูชนบทไหน ทําการงานอะไร ทํากิจอะไรของบุรุษ หรือ
พึงเลาเรียนวิชาอะไรหนอ จึงจะไมแกไมตาย?

พระมหากัจจายนเถระตอบวา
ดูกรพระราชกุมาร สัตวพึงไปในประเทศใดแลว ประกอบการงานและ
เลาเรียนวิชา กระทํากิจของบุรุษ จะไมแกไมตาย ประเทศเชนนั้นจะ
ไมมีเลย แมชนทั้งหลายผูมีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก เปนกษัตริย
ปกครองแวนแควน มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย จะไมแกไมตาย
ไมมีเลย ถึงชนเหลานั้นจะเปนลูกอันธกเวณฑะ มีเพลงอาวุธอันได
ศึกษาแลว แกลวกลา องอาจ สามารถจะตอสูศัตรูไดก็ตาม แตชน
เหลานั้นก็ถึงความสิ้นอายุ จะดํารงยั่งยืนเหมือนพระจันทรพระอาทิตย
ก็หาไม เหลาชนที่เปนกษัตริย พราหมณ แพศย สูทร คนจัณฑาล
คนอยากเหยื่อ และชนชาติอื่นที่จะไมแกไมตายก็ไมมี ชนเหลาใด
เลาเรียนมนตอันประกอบดวยองค ๖ ที่เปนพรหมลิขิตและพวกที่เรียน
วิชาเหลาอื่น แมชนเหลานั้นที่จะไมแกไมตายก็ไมมี อนึ่ง ฤาษีทั้งหลาย
ผูสงบสํารวมตนบําเพ็ญตบะ ก็จําตองละทิ้งสรีระไปตามกาล ถึงพระอรหันตผูมีอินทรียอ ันอบรมแลว เสร็จกิจแลว ไมมีอาสวะ สิ้นบุญ
และบาปแลว ก็ยังตองทอดทิ้งรางกายนี้ไป.
พระราชกุมารตรัสวา
ขาแตทานผูเปนมหามุนี คาถาของทานเปนสุภาษิตมีประโยชน ขาพเจา
โลงใจเพราะวาจาอันทานกลาวดีแลว ขอทานจงเปนที่พึ่งของขาพเจาเถิด.
พระเถระกลาววา
ทานอยาถึงอาตมภาพเปนที่พึ่งเลย จงถึงพระพุทธเจาผูเปนศากยบุตร
เปนมหาวีรบุรุษ ที่อาตมภาพถึงเปนที่พึ่ง วาเปนที่พึ่งเถิด.
พระราชกุมารตรัสถามวา
ขาแตทานผูนิรทุกข พระพุทธเจาผูเปนพระบรมครูของทานพระองคนั้น
เวลานี้ประทับอยูในชนบทไหน แมขาพเจาก็จักไปเฝาพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูชนะมาร หาบุคคลเปรียบปรานมิได?
พระเถระตอบวา
แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนบรมครู เปนบุรุษอาชาไนย ทรง
สมภพในวงศแหงพระเจาโอกกากราช อยูในชนบทปุรัตถิมทิศ แตวา
พระองคเสด็จปรินิพพานแลว.
พระราชกุมารตรัสวา
ขาแตทานผูนิรทุกข ก็ถาพระพุทธเจาผูเปนบรมครูของทานพึงยังดํารง
พระชนมอยูไซร ถึงจะประทับอยูไกลพันโยชน ขาพเจาก็จะไปเฝาให
จงได ขาแตทานผูนิรทุกข ก็เพราะพระพุทธเจา ผูเปนบรมครูของทาน
เสด็จปรินิพพานแลว ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาซึ่งเสด็จปรินิพพานแลว

เปนมหาวีรบุรุษ เปนที่พึ่ง อนึ่ง ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจากับทั้งพระธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูประเสริฐกวา
นรชน เปนที่พึ่ง ขาพเจาของดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน จะ
ขอยินดีดวยภรรยาของตนไมพูดเท็จและไมดื่มน้ําเมา.
พระเถระกลาววา
พระอาทิตยมีรัศมีตั้งพัน โคจรไปในทองฟาสองแสงสวางไปทั่วทิศ
ฉันใด รถใหญของทานนี้ก็ฉันนั้น วัดโดยรอบยาวไดรอ ยโยชน หุม
ดวยแผนทองคํารอบดาน งอนรถนั้นวิจิตรดวยแกวมุกดา และแกวมณี
ลอยจําหลักเปนรูปดอกไมลดาวัลย ตระการไปดวยแกวไพฑูรย อันบุญ
กรรมตบแตงแลว งามเพริดแพรวดวยทองคําและเงิน และปลายงอน
รถนี้อันบุญกรรมตบแตงดวยแกวไพฑูรย แอกรถวิจติ รไปดวยแกวทับทิม
สายเชือกลวนแลวไปดวยทองคําและเงิน อนึ่ง มาเหลานี้ฝเทาวองไว
ดังใจ งามรุงเรือง ทานยืนอยูบนรถทองดูองอาจ ดุจทาวสักกเทวราช
ผูเปนใหญกวาหมูทวยเทพ ผูทรงราชรถอันเทียมดวยมาอาชาไนยตั้งพัน
ฉะนั้น อาตมภาพขอถามทานผูมียศ ผูฉลาด รถอันยิง่ ใหญนี้ ทานได
มาอยางไร?
สุชาตเทพบุตรตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ชาติกอน ขาพเจาเปนราชบุตรนามวา สุชาตกุมาร
พระคุณเจาอนุเคราะหสั่งสอนขาพเจาใหตั้งอยูในความสํารวม และ
พระคุณเจารูวาขาพเจาจะสิ้นอายุไดใหพระบรมสารีริกธาตุแกขาพเจา โดย
กลาววา ดูกรสุชาตราชกุมาร ทานจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้เถิด
พระบรมสารีริกธาตุนี้ จักเปนประโยชนแกทาน ขาพเจาไดบูชาพระบรม
สารีริกธาตุนั้น ดวยของหอมและพวงมาลัย ขวนขวายในการทําบุญให
ทาน ละรางมนุษยนั้นแลว ไดไปบังเกิดในสวนนันทวัน เดี๋ยวนี้
ขาพเจามีหมูนางเทพอัปสรฟอนรํา ขับรองหอมลอม รื่นเริงอยูในสวน
นันทวันอันประเสริฐ นารื่นรมย เกลือ่ นกลนไปดวยหมูสกุณชาติ
นานาชนิด.
จบ จูฬรถวิมานที่ ๑๓.
มหารถวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในมหารถวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๔] ทานขึ้นรถมาอันงามวิจิตรมิใชนอย เทียมดวยมาหนึ่งพันมาในที่ใกลภูมิสถานอุทยาน ยอมรุงเรือง ดุจทาววาสวปุรินททะผูเปนใหญกวาเทวดา
แมแครรถทั่งสองของทานก็ลวนแลวดวยทองคํา ปูเรียบดวยแผนกระ-

ดานทองสนิทดี มีลูกกรงอันจัดไวไดระเบียบเรียบรอย ดังสําเร็จดวย
นายชางผูมีความเพียร งามไพโรจนดุจพระจันทรในวันเพ็ญ รถของทาน
นี้ปกคลุมดวยขายทอง วิจิตรดวยรตนะตางๆ อยางมากมาย มีเสียง
กึกกองไพเราะ นาเพลิดเพลิน รุงเรืองไปดวยหมูเทพบุตรและเทพนารี
ผูถือจามร อนึ่ง ดุมรถเหลานี้วิจิตรไปดวยลวดลายอยางละรอย ดุจวา
เนรมิตแลวดังใจนึก สวางไสวดังสายฟาแลบ นับไดดานละรอย รถนี้
ปกคลุมดวยมาลากรรมอันวิจิตรเปนอเนก กงใหญอันมีรัศมีตั้งพัน เสียง
แหงกงเหลานั้นดังไพเราะดุจดนตรีเครื่อง ๕ อันบุคคลบรรเลงแลว ที่
งอนรถรอยดวยแกวมณีกลมดุจมณฑล พระจันทร งามวิจิตร แตงดวย
ลายทองลายแกวไพฑูรยงามยิ่งนัก บริสุทธิ์ผุดผองทุกเมื่อ มาเหลานี้
ผูกสอดแลวดวยแกวมณี ทั้งสูงทั้งใหญ วองไว ดังพรหมพลีมีฤทธิ์
มาก อวนพี มีกําลังเร็วมาก รูใจของทานวิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก มา
ทั้งหมดนี้อดทนไปดวยเทา ๔ รูใจของทาน วิ่งไปไดรวดเร็วดังใจ
นึก เปนมาออนโยน ไมลําพอง วิ่งเรียบยังใจผูขับขี่ใหเบิกบาน เปน
มาอันอุดมกวามาทั้งหลาย ผูกสอดเครื่องประดับอันนายชางทองทําดีแลว
สลัดขนหางอยูไปมา บางทีก็วิ่งยกยางเทาไป บางทีก็เหาะไป เสียง
แหงเครื่องประดับเหลานั้น ดังไพเราะนาฟง ดังดนตรีเครื่อง ๕ อัน
บุคคลบรรเลงแลว เสียงรถเสียงเครื่องประดับทั้งหลาย เสียงบันลือ
แหงกลีบมา เสียงมาคํารนรอง และเสียงเทพเจาผูบันเทิง ดังไพเราะ
นาฟง ดังดนตรีแหงคนธรรพในสวนจิตรลดา มีนางเทพอัปสรทั้งหลาย
ยืนอยูบนรถ มีดวงตารุง เรืองดังตาลูกเนื้อทราย มีขนตาดก มีหนายิ้ม
แยมพูดจาออนหวาน มีสรีระปกคลุมดวยขายแกวไพฑูรย มีผิวพรรณ
อันละเอียดออน ผูอันคนธรรพเทวดาผูเลิศบูชาแลว นุงหมผาแดงและ
ผาเหลืองอันนากําหนัดรักใคร มีตากวางยาว มีดวงตางาม มีสรีระ
งดงาม หัวเราะเพราะพริ้งเกิดแลวในตระกูล นางอัปสรทั้งหลายยืน
ประนมปรากฏอยูบนรถ สอดสวมกําไลทองมีรางสวนกลางงดงาม มี
ลําขาและถันอันสมบูรณ นิ้วมือกลม หนางาม นาดูนาชม นางอัปสร
บางพวกยืนประนมมืออยูบนรถ มีชองผมอันงาม ลวนแตเปนสาวรุนๆ
มีผมอันสอดแซมดวยแกวมาลา ลอนผมเรียบรอย งดงาม แบงออก
เทาๆ กัน นางอัปสรเหลานั้น มีกิริยาเรียบรอย มีใจยินดีตอทาน
นางอัปสรทั้งหลายยืนประนมมือปรากฏบนรถ บางเหลาสวมพวงมาลัย
ปกคลุมไปดวยดอกประทุมและดอกอุบล ตบแตงแลวดวยมาลามาลัย
ลูบไลดวยแกนจันทน นางเทพอัปสรเหลานั้นมีกิริยาเรียบรอย มีใจ
ยินดีตอทาน นางเทพอัปสรทั้งหลายยืนประนมมือปรากฏอยูบนรถ บาง

พวกสวางไสวไปทั่วทุกทิศ ดวยเครื่องประดับทั้งหลายที่ประดับแลวที่คอ
ที่มือ ที่เทา ที่ศีรษะ ดุจพระอาทิตยสองแสงอุทัยในสารทกาล ดอกไม
และเครื่องประดับที่แขนทั้งสอง อันกําลังลมพัดพานแลว ยอมเปลง
เสียงกึกกองไพเราะเจริญใจ เปนเสียงอันเลิศ อันวิญูชนทั้งปวงพึงฟง
ดูกรทานผูเปนจอมเทพ ก็เสียงอันเกิดแลวเพราะรถ ชางและดุริยางค
ดนตรีทั้งหลาย อันตั้งอยูแลวในภูมิสถานอุทยาน โดยสองขางเหลานัน้
ยอมยังทานใหบันเทิงใจ ดุจพิณทิพยทั้งหลาย มีรางและคันถือประกอบ
แลวเรียบรอย อันนักดีดพิณบรรเลงอยู ยอมยังชนผูฟง ใหบันเทิง
ฉะนั้น เมื่อพิณเปนอันมากนี้ มีเสียงไพเราะเจริญใจ อันนางอัปสร
ทั้งหลายบรรเลงอยู แมเสียงนั้นจับใจยิ่งนัก นางเทพกัญญาทั้งหลาย
ผูไดศึกษาแลว พากันฟอนรําขับรองอยูในดอกปทุมทั้งหลายเปรียบ
เหมือนการขับรอง การฟอนรํา และการประโคม ยอมประสานเสียง
เปนเสียงเดียวกัน ฉะนั้น นางเทพอัปสรบางพวกฟอนรําอยูบนรถของ
ทานนี้ และนางเทพอัปสรบางพวกยอมยังทศทิศใหสวางไสว ในขาง
ทั้งสองในประเทศนั้น ดวยสรีระของตนและดวยรัศมีแหงวัตถาภรณ ทาน
นั้นเปนผูอันหมูทิพยดนตรีปลุกปลื้ม บันเทิงใจ อันหมูทวยเทพทั้งหลาย
บูชาอยู ดุจทาววชิราวุธ เมื่อพิณทิพยเปนอันมากนี้ เสียงไพเราะ
เจริญใจ อันนางอัปสรทั้งหลายบรรเลงอยู แมเสียงนัน้ ก็จับใจอยางยิง่
เมื่อชาติกอน ทานไดทํากรรมอะไรไวดว ยตนเอง ชาติกอน ทานเปน
มนุษยไดรักษาอุโบสถ หรือวาไดชอบใจการประพฤติธรรม และการ
สมาทานวัตรอะไร การที่ทานมีอิทธานุภาพอันไพบูลยรุงโรจนโชติชวง
ครอบงําซึ่งหมูเทวดาอยางยิ่ง นี้ไมใชผลแหงกรรมอันทานทําแลว หรือ
แหงอุโบสถอันทานประพฤติแลวในชาติกอน มีประมาณนิดหนอยเลย
นี่เปนผลแหงทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของทาน อาตมาถามแลวขอทาน
จงบอกผลกรรมนั้นแกอาตมา?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา
ไดเห็นพระพุทธเจาผูมีอินทรียอันชนะแลว มีความกาวหนาไมต่ําทราม
ผูสูงสุดกวานระ ทรงพระนามวากัสสปเปนอัครบุคคล ผูเปดประตูแหง
อมตธรรม เปนเทวดายิ่งกวาเทวดา มีมหาปุริสลักษณะอันเกิดแลวดวย
อํานาจบุญตั้งรอย ผูเชนกับกุญชรขามโอฆะไดแลว มีพระรูปงามดุจ
ทองสิงคิวรรณและทองชมพูนุท ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นแลว
ก็เกิดความเลื่อมใสทันที ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจา ผูเปนธงชัยแหง
พระธรรมไดถวายขาวและน้ํา อันประกอบดวยรสอรอย สะอาด ประณีต

กับทั้งจีวร แกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ในที่อยูของตนอันเกลื่อน
กลนไปดวยดอกไม ขาพเจามีใจไมของอยูในอะไรๆ ไดอังคาสพระพุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนผูสูงสุดกวาหมูสัตว ดวยขาว น้ํา จีวร
ของเคี้ยว ของบริโภค และของควรลิม้ จึงรื่นรมยอยูใ นสวรรคอันเปน
เทพบุรีโดยอุบายนี้ ขาพเจาไดถวายมหาทานที่ควรบูชาอันบริสุทธิ์ ๓
อยางนี้เสมอๆ ละรางมนุษยแลว เปนผูเสมอดวย พระอินทร รื่นรมย
อยูในเทพบุรี.
โคบาลเทพบุตร ครั้นบอกบุรพกรรมอันตนทําแลวแกพระเถระดวยประการดังนี้แลว บัดนี้
มีความปรารถนาเพื่อยังชนแมเหลาอื่นใหดํารงอยูในนิสสยสมบัติ เมื่อจะประกาศความเลื่อมใส
ของตนในพระตถาคต จึงกลาวคาถา ๒ คาถาความวา
ขาแตทานผูเปนมุนี เมื่อใครๆ หวังซึ่งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ
รูปอันประณีต อยางพึงมีใจของอยูในสิ่งอื่น พึงยังขาวและน้ําอันตน
ตบแตงดีแลวเปนอันมาก ใหตั้งไวในพระพุทธเจา เพราะใครๆ ใน
โลกนี้หรือโลกอื่น จะเปนผูประเสริฐหรือเสมอดวยพระพุทธเจา มิไดมี
พระตถาคตเจานั้นถึงแลวซึ่งความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง กวาบุคคลผูควร
บูชาทั้งหลาย ของชนผูม ีความตองการบุญ แสวงหาผลอันไพบูลย.
จบ มหารถวิมานที่ ๑๔.
----------------รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. มัณฑุกเทวปุตตวิมาน
๒. เรวดีวิมาน
๓. ฉัตตมาณวกวิมาน
๔. กักกฏรสทายกวิมาน
๕. ทวารปาลกวิมาน
๖. กรณียวิมานที่ ๑
๗. กรณียวิมานที่ ๒
๘. สูจิวิมานที่ ๑
๙. สูจิวิมานที่ ๒
๑๐. นาควิมานที่ ๑
๑๑. นาควิมานที่ ๒
๑๒. นาควิมานที่ ๓
๑๓. จูฬรถวิมาน
๑๔. มหารถวิมาน.
จบ มหารถวรรคที่ ๕.
จบ ภาณวารที่ ๓.
---------ปายาสิกวรรคที่ ๖
๑. อาคาริยวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอาคาริยวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๕] สวนจิตรลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว

ฉันใด วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุงเรืองลอยอยูในอากาศ
และทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์มีอานุภาพมาก ครั้งทานเกิดเปน
มนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อเราทั้งสอง คือ
ขาพเจาและภรรยา อยูค รองเรือนในมนุษยโลก เปนดุจอูขาวอูน้ํา มีจติ
เลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามี
วรรณะงามเชนนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
อยางนี้ เพราะบุญนั้น.
จบ อาคาริยวิมานที่ ๑.
๒. อาคาริยวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอาคาริยวิมานที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๖] สวนจิตรลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว
ฉันใด วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุงเรือง ลอยอยูใน
อากาศ และทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ครั้งทาน
เกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรือง และมีรัศมี
สวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อเราทั้งสอง คือ ขาพเจา
และภรรยา อยูครองเรือนในมนุษยโลก เปนดุจบอขาวบอน้ํา มีจิต
เลื่อมใส ไดใหขาวน้ําเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามีวรรณะ
งามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญนั้น.
จบ อาคาริยวิมานที่ ๒
๓. ผลทายกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในผลทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๗] วิมานแกวมณีของทานนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา
แลวไปดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดอันงามยิง่ ทานอยู ดื่ม
บริโภคสุธาโภชนในวิมานนั้น อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงไพเราะ พากัน
มาบรรเลงพิณทิพยในปราสาทหลังหนึ่งๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นคน
ลวนเคยศึกษามาแลว ทั้งรูปก็งามยิ่ง อยูในชั้นไตรทศ พากันมาฟอนรํา

ขับรองใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก
เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองและมี
รัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวาผูใดมีจิตเลื่อมใส ไดถวาย
ผลมะมวงในภิกษุสงฆผูปฏิบัติตรงยอมไดผลอันไพบูลย ผูนั้นแลไปสู
สวรรคบันเทิงอยูในไตรทิพย เสวยผลบุญอันไพบูลย ฉันใด ขาแตทาน
มหามุนี ขาพเจาไดถวายผลไม ๔ ผล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ
นั้นแล การถวายผลไมจึงควรแททีเดียว มนุษยผูตองการความสุข
ปรารถนาความสุขอันเปนทิพย หรือปรารถนาความเปนผูมีสวนดีงามใน
มนุษย จงถวายทานเปนนิตยทีเดียว ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะ
บุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น.
จบ ผลทายกวิมานที่ ๓
๔. อุปสสยทายกวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๖๘] พระจันทรสองแสงรุงเรือง ลอยอยูใ นนภากาศอันปราศจากเมฆหมอก
ฉันใด วิมานของทานนี้ก็ฉันนั้น สองแสงรุงเรืองอยูในอากาศ ทานถึง
ความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญ
อะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เราทั้งสอง คือ ขาพเจา
และภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลกไดถวายที่อยูแกพระอรหันตและมี
จิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจา
มีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
เพราะบุญนั้น.
จบ อุปสสยทายกวิมานที่ ๑
๕. อุปสสยทายกวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรคนหนึ่งวา
[๖๙] พระอาทิตยสองแสงรุงเรืองลอยอยูใ นนภากาศ ปราศจากเมฆหมอก
ฉันใด เราทั้งสอง คือ ขาพเจาและภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลก ได
ถวายที่อยูแกพระอรหันต และมีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทาน

อันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น.
จบ อุปสสยทายกวิมานที่ ๕
(ขอความพิสดารเหมือนกับวิมานกอน)
๖. ภิกขาทายกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในภิกขาทายกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๐] วิมานแกวมณีของทานนี้สูง ๑๒ โยชน มีปราสาท ๗๐๐ ยอด มีเสาลวน
ดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคํางามวิจิตรอยางยิ่ง ทานถึง
ความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอนขาพเจาเกิด
เปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุลําบาก อดอยาก ในกาลนั้น
ขาพเจาไดมอบถวายภิกษาอยางหนึ่ง พรอมดวยภัต ขาพเจามีวรรณะงาม
เชนนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญนั้น.
จบ ภิกขาทายกวิมานที่ ๖
๗. ยวปาลกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในยวปาลกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๑] วิมานแกวมณีของทานนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวาขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยูใน
หมูมนุษยโลก เปนคนเฝาขาวไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย
ผองใส ไมขุนมัว มีความเลื่อมใสไดแบงขนมกุมมาสถวายทานดวยมือ
ของตน ครั้นแลวจึงบันเทิงใจอยูในสวนนันทวัน ขาพเจามีวรรณะงาม
เชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้น.
จบ ยวปาลกวิมานที่ ๗
๘. กุณฑลีวิมานที่ ๑
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกุณฑลีวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๒] ทานประดับประดาแลว ทัดทรงดอกไม นุงหมผาทิพย สอดใสตางหู
อันงาม มีผมและหนวดอันตัดเรียบรอย มีมือสวมเครื่องประดับเรืองยศ

อยูในวิมานทิพย งามดุจพระจันทรในวันเพ็ญ อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียง
ไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย ในปราสาทหลังหนึง่ ๆ มีนางเทพอัปสร
๖ หมื่น คน ลวนไดศึกษามาแลว มีรูปงามยิ่ง อยูในชั้นไตรทศ พากัน
มาฟอนรําขับรองใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์
มีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพ
รุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู
มนุษย ไดเห็นสมณะทั้งหลายผูมีศีล ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ
มียศ เปนพหูสูต บรรลุความสิ้นตัณหา มีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและ
น้ําเปนอันมากเปนทาน โดยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น.
จบ กุณฑลีวิมานที่ ๘
๙. กุณฑลีวิมานที่ ๒
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกุณฑลีวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๓] ทานประดับประดาแลว ทัดทรงดอกไม นุงหมผาทิพย ฯลฯ ทานมี
อานุภาพมาก รุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะ
บุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน
หมูมนุษย ไดเห็นสมณะมีรูปงาม ฯลฯ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น
จบ กุณฑลีวิมานที่ ๙
๑๐. อุตตรวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอุตตรวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๔] สุธรรมสภาของทาวสักกเทวราช เปนที่นั่งประชุมของหมูทวยเทพ ฉันใด
วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น สองแสงสวางไสว ลอยอยูในอากาศ
ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เมื่อทานเกิดเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพอันรุง เรืองและมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู

มนุษย เปนมาณพรับใชสอยของพระเจาปายาสิ ไดทรัพยมาแลว ได
กระทําการแจกจาย อนึ่ง ทานผูมีศีลทั้งหลาย เปนที่รักของขาพเจา
ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลย โดยความ
เคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น.
จบ อุตตรวิมานที่ ๑๐
รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อาคาริยวิมานที่ ๑
๒. อาคาริยวิมานที่ ๒
๓. ผลทายกวิมาน
๔. อุปสสยทายกวิมานที่ ๑
๕. อุปสสยทายกวิมานที่ ๒ ๖. ภิกขาทายกวิมาน
๗. ยวปาลกวิมาน
๘. กุณฑลีวิมานที่ ๑
๙. กุณฑลีวิมานที่ ๒
๑๐. อุตตรวิมาน.
จบ วรรคที่ ๖
สุนิกขิตวรรคที่ ๗
๑. จิตตลดาวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในจิตตลดาวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๕] สวนจิตลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว
ฉันใด วิมานของทานนี้ก็มีอุปมาฉันนั้น ยอมสวางไสว ลอยอยูในอากาศ
ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เมื่อครั้งทานเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพอันรุง เรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู
มนุษย เปนคนขัดสน ไมมีที่พึ่ง เปนคนกําพรา เปนกรรมกร เลี้ยงดู
มารดาบิดาผูแกเฒา อนึ่ง ทานผูมีศีลเปนที่รักของขาพเจา ขาพเจามีจิต
เลื่อมใสไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลย โดยความเคารพ ขาพเจา
มีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
อยางนี้ เพราะบุญนั้น.
จบ จิตตลดาวิมานที่ ๑
๒. นันทนวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในนันทนวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๖] สวนจิตลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ฯลฯ ทานมีอานุภาพ

อันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน
หมูมนุษย เปนคนขัดสน ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้
เพราะบุญนั้น.
จบ นันทนวิมานที่ ๒
๓. มณิถูณวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในมณิถูณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๗] วิมานแกวมณีของทานนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคําอันงามยิ่ง ทานอยู
ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานนั้น อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงไพเราะ
ก็พากันมาบรรเลงพิณทิพย เบญจกามคุณมีรสอันเปนทิพยก็มีอยูในวิมาน
นี้ ทั้งเหลาเทพนารีผูประดับประดาดวยเครื่องทองคํา พากันมาฟอนรําอยู
ทานมีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู
มนุษย ไดสรางที่จงกรมไวใกลทางในปาใหญ และปลูกตนไมอันนา
รื่นรมย อนึ่ง ทานผูมีศีลเปนที่นารักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส
ไดถวายขาวน้ํามากมายเปนทานโดยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้
เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น.
จบ มณิถูณวิมานที่ ๓
๔. สุวรรณวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุวรรณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๘] วิมานของทานสวางไสวทุกสวน ปกคลุมดวยขายทองคํา ผูกขึงขายกระดึง
ตั้งอยูบนภูเขาทอง เสาทุกตนของวิมานนั้นแปดเหลี่ยม อันบุญกรรม
ทําดีแลว สําเร็จดวยแกวไพฑูรยที่เหลีย่ มหนึ่งๆ มีรตนะ ๗ ประการ
อันบุญกรรมเนรมิตแลว มีพื้นอันนารืน่ รมยใจ วิจิตรดวยแกวไพฑูรย
ทองคํา แกวผลึก รูปยะ มรกต มุกดา ทับทิม และแกวมณี วิมาน
นั้นไมมีธุลีพุงขึ้น หมูกลอนทั้งหลายมีสีเหลือง อันบุญกรรมเนรมิตแลว
ทรงไวซึ่งชอฟา บุญกรรมเนรมิตบันได ๔ บันไดในทิศทั้ง ๔ มีหอง
สําเร็จดวยรตนะตางๆ รุงเรืองสวางไสวดุจพระอาทิตย มีอัฒจันท ๔

จําแนกออกเปนสวนๆ รุงเรืองสวางไสวไปตลอดทั่วทิศทั้ง ๔ โดยรอบ
ทานมีรัศมีรุงเรืองลวงเหลาเทพบุตรผูมีรัศมีมาก ในวิมานอันประเสริฐนั้น
ดุจพระอาทิตยอุทัย นี้เปนผลแหงทาน ศีล หรืออัญชลีกรรมของทาน
อาตมาถามแลว ขอทานจงบอกผลกรรมนั้นแกอาตมา?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน
เมืองอันธกวินทะ มีจิตเลื่อมใสไดสรางวิหารถวายพระศาสดาผูเปน
พระพุทธเจาเผาพันธุพระอาทิตย ดวยมือของตน ขาพเจามีใจผองใส
ไดบูชาดวยของหอม ดอกไม ปจจัย และเครื่องลูบไล แดพระศาสดา
ผูอยูในวิหารนั้น เพราะบุญนั้น ขาพเจาจึงไดผลนี้มีอํานาจปกครอง
นันทนอุทยาน อันหมูน างอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม รื่นรมยอยูใ น
สวนนันทวันอันประเสริฐ เปนที่รื่นรมยเกลื่อนไปดวยหมูนกตางๆ พรรณ.
จบ สุวรรณวิมานที่ ๔
๕. อัมพวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอัมพวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๗๙] วิมานแกวมณีของทานนี้สูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา
ลวนแลวดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคําอันงามยิ่ง ตัวของ
ทานก็อยู ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานนั้น อนึง่ เทพบุตรผูมี
เสียงอันไพเราะ พากันมาบรรเลงเพลงพิณทิพยใหฟง เบญจกามคุณซึ่งมี
รสอันเปนทิพยมีอยูพรั่งพรอมในวิมานนี้ ทั้งเหลาเทพนารีมีรางอัน
ประดับดวยเครื่องทองคํา พากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะงามเชนนี้
เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญ
อะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนบุรุษรับจางของ
ชนเหลาอื่น เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายแหงฤดูรอ น
ไดตักน้ํารดสวนมะมวงอยู ครั้งนั้นภิกษุปรากฏชื่อวา สารีบุตร ลําบากกาย
ไมลําบากใจไดมาทางสวนมะมวงนั้น ครั้งนั้น ขาพเจาเปนคนรดน้ําตน
มะมวง ไดเห็นทานพระสารีบุตรกําลังเดินมา จึงไดกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนตทานสรงน้ํา ขอนั้นจะพึงนําความสุข
มาใหแกขาพเจา ทานพระสารีบุตรวางบาตรและจีวรไว เหลือแตจวี ร
ตัวเดียวนั่งที่รมโคนตนไม เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจา ขาพเจามีใจ
เลื่อมใส เอาน้ําอันใสสรงพระเถระผูมีจีวรตัวเดียว นั่งอยูที่รม ณ โคน

ตนไม ตนมะมวง ขาพเจาไดรดน้ําแลว และสมณะขาพเจาไดสรงน้ํา
แลว ขาพเจาไดประสบบุญมีประมาณมิใชนอย บุรุษนั้นยอมซาบซาน
ไปทั่วกายของตนดวยความปติดวยคิดวา เราไดทํากรรมมีประมาณเทานี้
ในชาตินั้น ละรางมนุษยแลว ไดมาบังเกิดในสวนนันทวัน ขาพเจาอัน
นางเทพอัปสรพากันฟอนรําขับรองหอมลอม รื่นรมยอยูในสวนนันทวัน
อันประเสริฐ เปนสถานอันรื่นรมยเกลื่อนไปดวยหมูน กนานาพรรณ.
จบ อัมพวิมานที่ ๕.
๖. โคปาลวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในโคปาลวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๘๐] ภิกษุเห็นขาพเจาแลวไดถามวา ทานมีมือสวมเครือ่ งประดับเรืองยศ
รุงโรจนอยูในวิมานอันสูง อันตั้งอยูส ิ้นกาลนาน ดุจพระจันทร รุงโรจน
อยูในทิพยวิมานฉะนั้น อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงอันไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพยใหฟง ในปราสาทหลังหนึ่งๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นนาง
ลวนไดศึกษาแลวมีรูปงามยิ่ง เที่ยวไปในไตรทศ พากันมาฟอนรําขับรอง
ใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์ มีอานุภาพมาก เมื่อ
ทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรือง และมีรัศมีสวาง
ไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยู
ในมนุษย ไดรับจางรักษาแมโคนมของชนเหลาอื่น ภายหลังมีสมณะ
มายังสํานักของขาพเจา แมโคทั้งหลาย ไดไปเพื่อจะกินถั่วราชมาส และ
ขาพเจาไดทํากิจสองอยางในวันนี้ ขาแตทานผูเจริญ ครั้งนั้น ขาพเจา
ไดคิดอยูอยางนั้น ภายหลังกลับไดสญ
ั ญาโดยอุบายอันแยบคาย จึงวางขนมกุมมาสลงในมือของพระเถระ พรอมกับกลาววา ขาแตทานผูเจริญ
ขอจงใหโอกาส ขาพเจาไดรีบเขาไปสูไรถั่วราชมาสกอนกวาเจาของไร
ที่หมูโคหักรานทรัพยนนั้ งูเหาที่มีพิษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูรีบไปใน
ไรถั่วราชมาสนั้น ขาพเจาผูอันทุกขบีบคั้นแลว เปนผูอึดอัดใจ ภิกษุฉัน
ขนมกุมมาสนั้นเองแลวไดใหขนมกุมมาสเพื่ออนุเคราะหขาพเจา ขาพเจา
กระทํากาละ จุติจากอัตภาพนั้น แลวไปบังเกิดเปนเทวดา กุศลกรรม
เพียงเทานั้น อันขาพเจากระทําแลว ขาพเจาไดเสวยกรรมอันเปนสุข
ดวยตนเอง ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปนผูอันพระคุณเจาอนุเคราะห
แลวอยางยิ่ง ขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู มุนีอื่นในโลก
พรอมเทวโลก มารโลก เปนผูอนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจามิไดมี ขาแต

ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปนผูอันพระคุณเจาอนุเคราะหแลวอยางยิ่ง ขออภิวาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู มุนีอื่นในโลกนี้หรือในโลกหนา
เปนผูอนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา มิไดมี ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปน
ผูอันพระคุณเจาอนุเคราะหแลวอยางยิง่ ขออภิวาทพระคุณเจาดวยความ
เปนผูกตัญู.
จบ โคปาลวิมานที่ ๖.
๗. กัณฐกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในกัณฐกวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๘๑] พระจันทรในวันเพ็ญ อันหมูดาวนักษัตรแวดลอมแลว เปนใหญกวา
หมูดาว มีรูปกระตาย ยอมหมุนเวียนไปโดยรอบฉันใด วิมานของทาน
นี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น ยอมไพโรจนยิ่งดวยรัศมี อยูในเทพบุรี ดุลพระอาทิตยอุทัยฉะนั้น พื้นวิมานของทานนารื่นรมยใจ วิจิตรแลวดวยไพฑูรย
ทองคํา แกวผลึก รูปยะ มรกต มุกดา และแกวทับทิม ลาดดวยแกว
ไพฑูรย ปราสาททั้งหลายของทานงามนารื่นรมย ปราสาทของทาน
อันบุญกรรมเนรมิตดีแลว อนึ่ง สระโบกขรณีของทาน เปนสถานนา
รื่นรมยกวางขวาง อันหมูปลาเปนอันมาก อาศัยแลว มีน้ําใสสะอาด
พื้นลาดดวยทรายทอง ดารดาษดวยปทุมชาตินานา เปนที่รวมอยูแหงบัวขาบ ครั้นลมรําเพยพัด กลิ่นหอมฟุงชื่นใจ ที่สองขางแหงสระโบก
ขรณีของทานนั้น มีพุมไมอันบุญกรรมเนรมิตไวใหเปนอยางดี ประกอบ
ดวยหมูไมดอกและไมผล หมูนางเทพอัปสรปกคลุมดวยสรรพาภรณ
ทัดทรงมาลาตางๆ พากันมาบํารุง ทานผูมีฤทธิ์มาก ผูนั่งบนบัลลังก
เชิงทองคํา ออนนุม อันบุญกรรมลาดแลวดวยผาโกเชาว ใหรื่นรมยใจ
ดุจทาววสวดีเทวราช ทานสมบูรณดวยความยินดีในการฟอนรํา ขับรอง
และการประโคม รื่นเริงดวยกลอง สังข ตะโพน พิณ และบัณเฑาะว
รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพยอันทานประสงคแลว
นารื่นรมยใจ มีอยูพรอมในวิมานของทาน ทานมีรัศมีรุงเรืองยิง่ กวา
เทพบุตรผูมีรัศมีรงุ เรืองในวิมาน อันประเสริฐนั้น ดุจพระอาทิตยอุทัย
นี้เปนผลแหงทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของทาน อาตมาถามแลว ขอจง
บอกผลนั้น แกอาตมา?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญญาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนพญามาชื่อ
กัณฐกะ เปนสหชาติของพระโอรส ของพระเจาสุทโธทนะ ผูเปนใหญ
กวาเจาศากยะทั้งหลายในกรุงกบิลพัสดุ เมื่อพระราชโอรสนั้น เสด็จออก

มหาภิเนษกรมณในมัชฌิมยามเพื่อความตรัสรู เอาฝาพระหัตถอันออน
เล็บแดงจางสุกใส ตบอกขาพเจาเบาๆ แลวตรัสกะขาพเจาวา จงพา
ฉันไปเถิดสหาย ฉันไดบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมแลว จักยังโลกให
ขามพนจากหวงน้ําใหญคือสงสาร เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้นแลว ได
มีความราเริงยินดีเบิกบาน บันเทิงใจเปนอันมาก ขาพเจาจึงไดรับคําของ
ทานโดยความเคารพ ครั้นขาพเจารูวา พระมหาบุรุษผูเปนพระโอรสแหง
ศากยราชผูเรืองยศ ประทับนั่งบนหลังของขาพเจาแลว มีจิตเบิกบาน
บันเทิงใจ นําพระมหาบุรุษออกไปจากพระนคร ไปจนถึงแวนแควนของ
กษัตริยเหลาอื่น เมื่อพระอาทิตยขึ้นแลว พระมหาบุรุษมิไดมีความอาลัย
ละทิ้งขาพเจากับฉันนะอํามาตยไว ทรงหลีกไป ขาพเจาไดเลียพระบาท
ทั้ง ๒ ของพระองค ซึ่งมีเล็บอันแดง ดวยลิ้น รองไห แลดูพระลูกเจา
ผูมีความเพียรอันยิ่งใหญเสด็จไปอยู ขาพเจาปวยอยางหนักเพราะมิไดเห็น
พระมหาบุรุษศากโยรส ผูมีศิริพระองคนั้น ขาพเจาไดตายลงอยางรวดเร็ว
ดวยอานุภาพแหงปติและโสมนัสนั้น ขาพเจาจึงไดมาอยูยังมานนี้ อัน
ประกอบดวยกามคุณอันเปนทิพย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนใหญในเทพบุรี
ฉะนั้น ความยินดีและความราเริงไดเกิดมีแกขาพเจา เพราะไดฟงเสียง
วา เพื่อพระโพธิญาณกอนกวาสิ่งอื่นๆ ฉักจักบรรลุความสิ้นไปแหง
อาสวะ เพราะกุศลกรรมนั้นนั่นแล ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ถาพระคุณ
เจาพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผูศาสดาไซร ขอบพระคุณเจาจงทูลถึง
การถวายบังคมดวยเศียรเกลากะพระองคตามคําของขาพเจา แมขาพเจา
ก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบมิได การไดเห็นพระโลกนาถเจาเชนนั้น หาไดยาก.
พระสังคีติกาจารยไดรจนาคาถาไว ๒ คาถา ความวา
ก็กัณฐกเทพบุตรนั้น เปนผูกตัญูกตเวที ไดเขาเฝาพระศาสดาฟงพระดํารัสของพระศาสดาผูมีพระจักษุแลว ไดบรรลุธรรมจักษุกลาวคือโสดา
ปตติผล ไดชําระทิฏฐิและวิจิกิจฉา สีลพั พตปรามาสของตนใหบริสุทธิ์
ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระศาสดา แลวอันตรธานไปในที่นั้น
นั่นเอง.
จบ กัณฐกวิมานที่ ๗.
๘. อเนกวัณณวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในอเนกวัณณวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๘๒] ทานอันหมูนางเทพอัปสรแวดลอมแลว ขึ้นสูวิมานอันมีรัศมีตางๆ เปน
ที่ระงับความกระวนกระวาย และความเศราโศกมีรูปอันวิจิตรตางๆ อัน

บุญกรรมตบแตงดีแลว บันเทิงอยูดุจทาวสุนิมมิตเทวราชผูเปนใหญกวา
เทวดา ไมมีผูจะเสมอเหมือนทาน ไมมีใครแมที่ไหนยิ่งไปกวาทานดวยยศ
บุญและฤทธิ์ เทพเจาทั้งหมด และเทพเจาชั้นไตรทศก็พากันมาประชุม
ไหวทาน ดุจมนุษยและเทวดาไหวพระจันทร ซึ่งปรากฏในวันเพ็ญ
ฉะนั้น เทพบุตรและนางเทพอัปสรเหลานี้ พากันมาฟอนรําขับรองอยู
โดยรอบเพื่อใหทานเบิกบานใจ ทานเปนผูถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธิ์
ทานมีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพ
อันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอน
ขาพเจาเปนสาวกของพระชินเจาทรงพระนามวาสุเมธ เปนปุถุชนยังไมได
ตรัสรูมรรคผล บวชอยู ๗ พรรษา เมื่อพระศาสดาทรงพระนามวาสุเมธ
ผูชนะมาร มีโอฆะอันขามไดแลว ผูคงที่ ปรินิพพานแลว ขาพเจานั้นได
ไหวรัตนเจดียอันหุมดวยขายทองคํา ยังใจใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น
ขาพเจาไมมีการใหทาน เพราะขาพเจาไมมีไทยวัตถุให แตไดชักชวนชน
เหลาอื่นในการใหทานนั้นวา ทานทั้งหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธเจาผูควรบูชาเถิด ไดยินวาพวกทานจักไปสูสวรรค เพราะการบูชา
พระบรมธาตุอยางนี้ กุศลกรรมเทานั้นอันขาพเจาไดกระทําแลว ขาพเจา
จึงไดเสวยสุขอันเปนทิพยดวยตนเอง บันเทิงใจอยูในทามกลางหมูเทพเจาชาวไตรทศ ขาพเจายังไมถึงความสิน้ ไปแหงบุญนั้น.
จบ อเนกวัณณวิมานที่ ๘.
๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในมัฏฐกุณฑลีวิมาน
[๘๓] พราหมณถามเทพบุตรนั้นวา
ทานประดับแลว มีตางหูอันเกลี้ยง ทัดทรงดอกไม มีตัวลูบไลดวย
จันทนแดง ประคองแขนทั้งสองขางคร่ําครวญอยูในปาชา ทานเปน
ทุกขถึงอะไรเลา?
มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรตอบวา
เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผอง เกิดขึ้นแลวแกขาพเจา ขาพเจาหาคูลอ
ของรถนั้นยังไมได ขาพเจาจักสละชีวิตเพราะความทุกขนั้น.
พราหมณกลาววา
ดูกรมาณพผูเจริญ ทานอยากไดคูลอทําดวยทองคํา ทําดวยแกว ทําดวย
ทองแดง หรือทําดวยเงิน ขอจงบอกแกขาพเจา ขาพเจาจะใหทานไดคู
ลอนั้น.

มาณพตอบแกพราหมณนั้นวา
พระจันทรอาทิตย ยอมปรากฏในวิถีทั้งสอง รถของขาพเจาทําดวยทองคํา
ยอมงามดวยคูลอนั้น.
พราหมณกลาววา
ดูกรมาณพ ทานเปนคนโง ที่ทานมาปรารถนา สิ่งที่ไมควรปรารถนา
ขาพเจาเขาใจวาทานจักตาย จักไมไดพระจันทร และพระอาทิตยทั้งสอง
เลย.
มาณพกลาววา
แมการไปและการมาของพระจันทร และพระอาทิตยยังปรากฏอยู รัศมี
ของพระจันทรและพระอาทิตยนั้น ยังปรากฏอยูในวิถีทั้งสอง สวนคน
ที่ตายลวงลับไปแลวยอมไมปรากฏ เราทั้งสองคร่ําครวญอยูในที่นี้ ใครจะ
โงกวากัน.
พราหมณกลาววา
ดูกรมาณพ ทานพูดจริง เราทั้งสองคนผูคร่ําครวญอยู ขาพเจาเองเปน
คนโงกวา เพราะขาพเจาอยากไดบุตรที่ตายไปแลว เหมือนทารกรองไห
อยากไดพระจันทรฉะนั้น ทานมารดขาพเจาผูเรารอนใหสงบ ยังความกระวนกระวายทั้งปวงใหดับเหมือนบุคคลดับไฟ ที่ลาดเปรียงดวยน้ําฉะนั้น
ลูกศรคือความโศกอันเสียบแทงหทัยของขาพเจา อันทานผูบรรเทาความ
โศกถึงบุตรแกขาพเจา ผูถูกความโศกครอบงําแลว ถอนขึ้นแลว ดูกรมาณพ ขาพเจาเปนผูมีลูกศรคือความโศก อันทานถอนขึ้นแลว เปน
ผูเย็น ดับสนิท จะไมเศราโศก ไมรองไห เพราะฟงคําของทาน ทาน
เปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร
หรือเปนบุตรของใคร ไฉนขาพเจาจะรูจักทานเลา?
มาณพกลาววา
ทานเผาบุตรที่ปาชาเองแลว คร่ําครวญรองไหถึงบุตรคนใดบุตรคนนั้นคือ
ขาพเจา ทํากุศลกรรมแลว ถึงความเปนสหายของเทพเจาชาวไตรทศ.
พราหมณถามวา
เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน หรือรักษาอุโบสถกรรมเชนนั้น ขาพเจาไมเคยเห็น ทานไปสูเทวโลกไดเพราะกรรมอะไร?
มาณพกลาววา
เมื่อขาพเจาปวยเปนไขไดรับทุกข มีกายกระสับกระสายอยูในที่อยูของตน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ผูขามพนความสงสัย
ผูเสด็จไปดีแลว มีพระปญญาไมทราม ขาพเจามีใจเบิกบานเลื่อมใส ได
ทําอัญชลีแดพระตถาคต ขาพเจาถึงความเปนสหายของเทวดาชาวไตรทศ

เพราะทํากุศลกรรมนั้น.
พราหมณกลาววา
นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ ผลของอัชลีกรรมเปนไดถึงเชนนี้
ถึงขาพเจาก็มีใจเบิกบานเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจาวาเปนที่พึ่งในวันนี้
ทีเดียว.
มาณพกลาววา
ขอทานจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปน
ที่พึ่งในวันนี้ทีเดียว อนึง่ ทานจงสมาทานสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและ
ดางพรอย คือ จงงดเวนจากการฆาสัตวโดยพลัน จงเวนการถือเอาสิง่ ของ
ที่เขามิไดใหในโลก จงยินดีดวยภรรยาของตน อยากลาวเท็จ อยาดื่ม
น้ําเมา.
พราหมณกลาววา
ดูกรเทวดาผูควรบูชา ทานเปนผูปรารถนาประโยชน ปรารถนาสิ่งเกือ้ กูล
แกขาพเจา ขาพเจาจะทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของขาพเจา
ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆสาวก
ของพระพุทธเจาผูเปนนรเทพวาเปนที่พึ่ง ขาพเจาของดเวนจากการฆาสัตว
โดยพลัน ของดเวนการถือเอาสิ่งของที่เขามิไดใหในโลก ยินดีในภรรยา
ของตน ไมกลาวเท็จ และไมดื่มน้ําเมา.
จบ มัฏฐกุณฑลีวิมานที่ ๙.
๑๐. เสริสสกวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในเสริสสกวิมาน
[๘๔] ทานพระควัมปติกลาววา
ขอทานทั้งหลายจงฟงคําเทวดา และพวกพอคามาพบกัน ในเวลาที่พวก
พอคาหลงทางในทะเลทราย อนึ่ง ถอยคําที่พวกเทวดาและพวกพอคา
โตตอบกัน ฉันใด ขอทานทั้งหลายจงฟงคํานั่น ฉันนั้นเถิด ยังมี
พระราชาทรงพระนามวาปายาสิ มียศ ถึงความเปนสหายของภุมมเทวดา
บันเทิงอยูในวิมานของตนเปนเทวดาแตไดมาปราศรัยกับพวกมนุษย.
เสริสสกเทพบุตรถามพวกพอคาดวยคาถาวา
มนุษยทั้งหลายผูกลัวทางคด หลงทางแลวมาทําไมในปาที่นารังเกียจ เปน
ที่สัญจรไปแหงอมนุษย เปนที่กันดารไมมีน้ํา ไมมีอาหาร เดินไป
แสนยาก เปนทามกลางแหงทะเลทราย ในทะเลทรายนี้ ไมมีผลไม
ไมมีเผือกมัน หาเชื้อมิได จักมีอาหารแตที่ไหน นอกจากฝุนและทราย
อันรอนทารุณดังไฟเผา ที่นี้มีภาคพื้นอันแข็ง รอนดังแผนเหล็กแดง
หาความสุขมีได เทากับนรก สถานที่นี้เปนที่อยูดั้งเดิมของพวกหยาบชา

มีปศาจเปนตน เปนเหมือนภูมิประเทศถูกสาปแชงไว เออก็พวกทาน
หวังประโยชนอะไร ไมทันพิจารณาคุณและโทษ พากันหลงทางเขามา
ยังประเทศนี้ เพราะเหตุอะไร เพราะความโลภหรือความกลัวหรือเพราะ
ความหลง.
พวกพอคาตอบวา
พวกขาพเจาเปนพอคาเกวียนอยูในแควนมคธ และแควนอังคะ บรรทุก
สินคามามาก ขาพเจาทั้งหลายมีความตองการทรัพย ปรารถนาอดิเรกลาภ
เพิ่มพูน จึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ ขาพเจาทุกคน
ไมอาจจะอดกลั้นความกระหายในเวลากลางวัน และหมายจะอนุเคราะห
โคทั้งหลาย จึงไดพากันรีบเดินทางมาในราตรี อันเปนเวลาค่ําคืน
ขาพเจาทั้งหลายจึงไดพลัดจากทางไปสูทางผิดมืดมนดุจคนบอด หลงเขา
ไปในปาที่ไปไดแสนยาก อันเปนทามกลางทะเลทราย มีจิตงงงวย ไม
อาจกําหนดทิศได ดูกรเทพเจาผูควรบูชา พวกขาพเจาไดเห็นวิมานอัน
ประเสริฐของทานนี้กับตัวทาน ซึ่งไมเคยเห็นมากอนจึงหวังวาจะรอด
ชีวิตไดยิ่งกวากอน เพราะเห็นวิมานของทาน กับตัวทาน พวกขาพเจามี
ความดีใจราเริง ขนลุกขนพอง.
เสริสสกเทพบุตรกลาววา
ดูกรพอคาทั้งหลาย ทานทั้งหลายเที่ยวไปสูฝงทะเลทรายขางนี้ จดฝงทะเลทรายขางโนน และไปสูทางอันเปนทางไปยาก ประกอบดวย
เซิงหวายและหลักตอ ขามแมน้ําและภูเขาทั้งหลายไปสูทิศตางๆ เปน
อันมาก เพราะเหตุอยากไดโภคทรัพย เมื่อพวกทานไปสูแวนแควนของ
พระราชาเหลาอื่น ทานไปเห็นมนุษยในตางประเทศ เราจะขอฟงสิ่ง
อัศจรรยที่ทานทั้งหลายไดฟง หรือไดเห็นแลว ในสํานักของทาน
ทั้งหลายฯ
พวกพอคาตอบวา
ดูกรกุมาร พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรือไดเห็นสมบัติมนุษย ในประเทศ
อื่นทั้งหมด ที่นาอัศจรรยยิ่งไปกวาสมบัติในวิมานของทานนี้ พวก
ขาพเจาไดเห็นวิมานของทาน อันมีรัศมีไมทราม อันเลื่อนลอยไปไดใน
อากาศ จึงอิ่มใจนัก ในวิมานของทานนี้ มีทั้งสระโบกขรณี พวงมาลา
บัวขาบมากมาย มีหมูรุกชาติอันเผล็ดดอกออกผลอยูเปนนิจนิรันดร สง
กลิ่นหอมฟุงขจรไป ในวิมานนี้ มีเสาแกวไพฑูรยสงู รอยศอก ประดับ
ดวยแกวผลึก แกวประพาฬ บุษราคัม และแกวมณีมีเหลี่ยมกวาง มี
รัศมีแผซานไป วิมานของทานนี้งามดีมีเสาพันหนึ่ง มีอานุภาพหาที่เปรียบ
มิได เสาเหลานั้นมีวิมานอันงาม แวดลอมดวยกําแพงทอง ดวยแกว

ตางๆ มีหลังคาอันมุงแลวดวยแกวตางๆ ชนิด วิมานของทานนี้มีแสง
แหงทองชมพูนุท ทอแสงขึ้นในเบื้องบน ประกอบดวยปราสาท บันได
และแผนกระดานอันเกลี้ยง งามดี มั่นคงและทรวดทรงงดงาม สม่ําเสมอ
อันบุญกรรมปรุงดีแลว นาดูนาชม นารื่นรมยใจยิ่งนัก ภายในวิมาน
แกวนั้น มีขาวและน้ําอันสมบูรณ ทานเองก็แวดลอมดวยหมูนางเทพอัปสรเสียงกึกกองดวยตะโพน เปงมาง และดุริยางคเปนนิจ ทานเปนผู
อันหมูเทพยดานอบนบแลวดวยการชมเชย และกราบไหว ปลาบปลื้ม
อยูดวยหมูเทพนารี บันเทิงใจอยูในวิมาน และปราสาทอันประเสริฐนา
รื่นรมยใจ มีอานุภาพเปนอจินไตย ประกอบไปดวยคุณทั้งปวง ดุจทาว
เวสสุวรรณผูเปนใหญ ทานเปนเทวดาหรือเปนยักษ เปนทาวสักกะ
จอมเทพหรือเปนมนุษย พวกพอคาเกวียนถามทาน ขอทานจงบอกวา
ทานเปนเทวดาชื่ออะไร?
เสริสสกเทพบุตรตอบวา
ขาพเจาเปนเทวดาชื่อวาเสริสสกะ เปนผูรักษาทางกันดารเปนเจาทะเลทราย ทําตามคําสั่งของทาวเวสสุวรรณ รักษาประเทศนี้อยู.
พวกพอคาถามวา
วิมานนี้ทานไดตามความปรารถนา หรือเกิดในกาลบางคราว ทานทําเอง
หรือเทวดาทั้งหลายมอบให พอคาเกวียนทั้งหลายถามทาน วิมานอันเปนที่
ชอบใจนี้ทานไดมาอยางไร?
เสริสสกเทพบุตรตอบวา
วิมานอันเปนที่ชอบใจนี้ มิใชขาพเจาไดตามความปรารถนา มิใชเกิดขึ้น
ในกาลบางคราว ขาพเจามิไดทําเอง และเทวดาทั้งหลายก็มิไดมอบให
วิมานอันเปนที่ชอบใจนี้ ขาพเจาไดมาเพราะบุญกรรมอันดีงามของตน.
พวกพอคาถามวา
อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน นี้เปนวิบากแหงบุญอะไร
ที่ทานสั่งสมไวแลว พอคาเกวียนทั้งหลาย ถามทาน วิมานนี้ทานไดมา
อยางไร?
เสริสสกเทพบุตรตอบวา
ขาพเจามีนามวาปายาสิ เมื่อครั้งขาพเจาเสวยสมบัติในแควนโกศล
ขาพเจามีความเห็นผิดวาไมมี มีความตระหนี่เหนี่ยวแนน มีธรรมอัน
ลามกมีปรกติกลาววาขาดสูญ มีสมณะนามวา กุมารกัสสป เปนพหูสูต
เปนผูเลิศในทางมีถอยคําอันวิจิตร ครัง้ นั้นทานไดแสดงธรรมกถาแก
ขาพเจา ไดบรรเทาทิฏฐิผิดของขาพเจา ขาพเจาไดฟงธรรมกถาของ
ทานนั้นแลว ไดประกาศตนเปนอุบาสก งดเวนจากปาณาติบาต จาก

อทินนาทาน สันโดษยินดีดวยภรรยาของตน ไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา
ขอนั้นเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของขาพเจา นี้เปนวิบากแหงบุญที่
ขาพเจาไดสั่งสมไว วิมานนี้ขาพเจาไดมาเพราะบุญกรรมอันดีงามนั้น
นั่นแล.
พวกพอคาถามวา
ไดยินวา ถอยคําของนรชนผูมีปญญา เปนบัณฑิต ที่ไดพูดไวเปนคําจริง
ไมกลับกลายเปนอยางอื่นวา บุคคลผูทําบุญจะไปในที่ใดๆ ยอมไดตาม
ความปรารถนา บันเทิงใจในที่นั้นๆ ความเศราโศก ความร่ําไร การ
เบียดเบียน การจองจํา ความเศราหมอง มีอยูในที่ใดๆ คนทําบาป
ยอมไมพนจากทุคติในกาลไหนๆ ดูกรกุมาร เพราะเหตุใดหนอ ความ
โทมนัสจึงไดบังเกิดแกเทวดาผูเปนบริวารของทานนี้และแกทาน ดุจคน
ผูหลงใหลฟนเฟอน และดุจน้ําอันขุนในครูเดียวนี้.
เสริสสกเทพบุตรตอบวา
แนะพอทั้งหลาย ปาไมซึกเหลานี้เปนทิพยมีกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปทั่ว
วิมานนี้ ใชแตเทานั้น ปาไมซึกนี้ยังกําจัดความมืดไดทั้งกลางวันและ
กลางคืน ลวงไปรอยป เปลือกฝกแหงตนซึกนี้จึงจะสุกหลนลงครั้งหนึ่งๆ
เปนอันรูวารอยปของมนุษยลวงไปแลว ดูกรพอทั้งหลาย ตั้งแตขาพเจา
เกิดในเทพนิกายนี้จักตั้งอยูในวิมานนีต้ ลอด ๕๐๐ ปทิพย แลวจึงจุติ
เพราะสิ้นอายุ เพราะสิ้นบุญ ขาพเจาสยบซบเซา เพราะความเศราโศก
นั้นนั่นแล.
พวกพอคากลาววา
ทานไดวิมานนี้มานาน จะนับประมาณมิได เมื่อทานเปนเชนนั้น
จะเศราโศกไปทําไมเลา ก็แหละคนที่มีบุญนอย เขาอยูวิมานนี้นิดหนอย
ควรเศราโศกแนแท แตทานมีอายุถึง ๙ ลานปของมนุษย จะเศราโศก
ไปทําไมเลา ทานอยาเศราโศกไปเลย.
เสริสสกเทพบุตรกลาววา
ดูกรทานทั้งหลาย การที่ทานทั้งหลายกลาวตักเตือนขาพเจาดวยวาจาอัน
เปนที่รักนั้น สมควรแกขาพเจา ขาพเจาจะตามรักษาพวกทาน ทาน
ทั้งหลายจงไปโดยสวัสดี ยังที่ที่ทานทั้งหลายปรารถนาเถิด.
พวกพอคากลาววา
ขาพเจาทั้งหลายมีความตองการทรัพยปรารถนาอดิเรกลาภเพิ่มพูน จึงไป
สูสินธุประเทศและโสวีระประเทศ บัดนี้ พวกขาพเจาขอบวงสรวงทาน
ขอใหปฏิญาณไวแกทาน ถาพวกขาพเจาไดทรัพยสมความปรารถนาแลว
จักทําการบูชาเสริสสกเทพบุตรใหยิ่ง.

เสริสสกเทพบุตรกลาววา
ทานทั้งหลายอยาไดทําการบูชาแกเสริสสกเทพบุตรเลย สิ่งที่ทานพูดถึง
ทั้งหมด จักเปนของทาน ขอพวกทานจงงดเวนกรรมทั้งหลายอันเปนบาป
และจงอธิษฐานการประกอบตามซึ่งธรรม ในหมูพอ คาเกวียนนี้ มีอุบาสก
ผูเปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและวัตร มีศรัทธา มีปกติบริจาค มีศีลเปน
ที่รัก มีปญญาเครื่องพิจารณา เปนผูสันโดษ เปนผูรู เมื่อรูสึกอยูไม
พูดมุสา ไมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมพึงกลาวคําสอเสียดใหเขาแตก
กัน พูดแตวาจาออนหวานละมุนละมอม มีความเคารพ ยําเกรง
ออนนอม ไมเปนคนทําบาป หมดจดในอธิศีล เปนคนเลี้ยงมารดา
และบิดาโดยธรรม มีความประพฤติบริสุทธิ์ แสวงหาโภคะทั้งหลาย
เพราะเหตุแหงมารดาและบิดา ไมใชเพราะเหตุแหงตน เมื่อมารดาบิดา
ลวงลับไปแลว มีจิตนอมไปในเนกขัมมะ จักประพฤติพรหมจรรย เปน
คนตรง ไมคดโกง ไมโออวด ไมมีมารยา ไมพูดโยดวยอางเลศ
อุบาสกผูทํางานอันบริสุทธิ์ตั้งอยูในธรรม เชนนี้ จะพึงไดทุกขอยางไร
เลา เพราะอุบาสกนั้นเปนเหตุขาพเจาจึงมาแสดงตนใหปรากฏ ดูกรพอ
คาทั้งหลาย เพราะฉะนั้น พวกทานจึงไดเห็นขาพเจา ก็ถาเวนอุบาสก
นั้นเสีย พวกทานก็จักมืดมน ดุจคนตาบอด หลงเขาไปในปา จักเปน
เถาถานไป อันคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั้น เปนการกระทําไดงาย การ
สมาคมดวยสัปบุรุษ นํามาซึ่งความสุข.
พวกพอคาถามวา
อุบาสกนั้นชื่ออะไร ทํากรรมอะไร มีชื่ออยางไร มีโคตรอยางไร ดูกร
เทพเจาผูควรบูชา ทานมาในที่นี้เพื่ออนุเคราะหอุบาสกคนใด แมพวก
ขาพเจาก็ตองการจะเห็นอุบาสกนั้น แมทานรักอุบาสกคนใด ก็เปนลาภ
ของอุบาสกคนนั้น.
เสริสสกเทพบุตรกลาววา
บุรุษใดเปนกัลบกมีชื่อวา สัมภวะเปนคนรับใชสอยของพวกทาน
อาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพ ทานทั้งหลายจงรูบุรุษนั้นวาเปนอุบาสก ทาน
ทั้งหลายอยาไดดูหมิ่นอุบาสกนั้น ดวยวาอุบาสกนั้นผูมีศีลเปนที่รัก.
พวกพอคากลาววา
ดูกรเทพเจาผูควรบูชา ทานพูดถึงชางตัดผมคนใด ขาพเจาทั้งหลายรูจ ัก
แลว แตกอนขาพเจาทั้งหลายไมรูจักวาเปนเชนนี้เลย เพราะฟงคํา
ของทาน แมขาพเจาทั้งหลายก็จักบูชาอุบาสกนั้นเปนอยางยิ่ง.
เสริสสกเทพบุตรกลาววา
มนุษยทั้งหมดในโลกนี้ เปนหนุม แกหรือปานกลาง มนุษยเหลานั้น

ทั้งหมดจงขึ้นสูวิมานนี้แลว จงดูผลบุญของคนตระหนี่.
พระธรรมสังคีตีกาจารยไดรจนาคาถาเหลานี้ไวในที่สุดวา
พวกพอคาเหลานั้นทั้งหมดในที่นั้น พากันหอมลอมชางกัลบกนั้นขึ้นสู
วิมาน ดุจวิมานแหงทาววาสะ ดวยการกลาววาเรากอนๆ พวกพอคา
ทั้งหมดนั้น ไดประกาศความเปนอุบาสกวา เรากอนๆ ดังนี้ เปนผูงด
เวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ยินดีดวยภรรยาของตน ไมพูดเท็จ
และไมดื่มน้ําเมา พวกพอคาทั้งหมดนั้น ครั้นประกาศความเปนอุบาสก
แลว ผูอันเสริสสกเทพบุตรบอกแลว บันเทิงอยูดวยเทวฤทธิ์บอยๆ
แลวหลีกไป พวกพอคาเหลานั้นมีความตองการดวยทรัพย ปรารถนา
อดิเรกลาภเพิ่มพูน ไดไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ พยายาม
ทําตามความปรารถนาของตน ไดทรัพยบริบูรณตามความปรารถนา กลับ
มาสูปาตลีบุตรดังเดิม หาอันตรายมิได มีความสวัสดี ไปสูเรือนของตน
พรั่งพรอมดวยบุตรและภรรยา มีจิตยินดีโสมนัสปลาบปลื้ม ไดทําการ
บูชาอยางยิ่งแกเสริสสกเทพบุตร ใหสรางเทวาลัยชื่อวาเสริสสกะ การ
คบหาดวยสัปบุรุษยังประโยชนใหสําเร็จอยางนี้ การคบหาบุคคลผูมี
คุณธรรม มีประโยชนมาก สัตวทั้งปวงยอมไดรับประโยชน และมีความ
สุข เพราะคบหาอุบาสกคนหนึ่งๆ
จบ เสริสสกวิมานที่ ๑๐
๑๑. สุนิกขิตตวิมาน
วาดวยผลบุญที่ทําใหไปเกิดในสุนิกขิตตวิมาน
พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๘๕] วิมานแกวมณีของทานนี้ สูง ๑๒ โยชนโดยรอบ มีปราสาท ๗๐๐ มีเสา
ลวนแลวไปดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดอันงามยิ่ง ทานอยู
ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานนี้ อนึ่ง เทพบุตรผูนี้มีเสียงอัน
ไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย เบญจกามคุณซึ่งมีรสเปนทิพยก็มีอยู
พรอมในวิมานนี้ ทั้งเหลาเทพนารีปกคลุมดวยเครือ่ งประดับทองคํา
พากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฏฐผลยอม
สําเร็จแกทานในวิมานนี้ และโภคสมบัติอันเปนที่รักแหงใจทุกสิ่งทุก
อยาง ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรเทพเจาผูมีอานุภาพมาก
อาตมาขอถามทาน ทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไร ทานมีอานุภาพอันรุงเรือง
และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
เทพบุตรนั้น อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ
จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมที่ถูกถามนั้นวาขาพเจาไดจัดดอกไม อัน
มหาชนจัดไวแลวไมเรียบรอย แลวไดประดิษฐานไวที่พระสถูปของพระ

สุคตเจา จึงเปนผูมีฤทธิ์มากและมีอานุภาพมาก พรั่งพรอมดวยกามคุณ
อันเปนทิพย ขาพเจามีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฏฐผลสมบัติอันเปน
ที่รักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดแกขาพเจาเพราะบุญนั้น ขาพเจามี
อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะ
บุญนั้นๆ.
จบ สุนิกขิตตวิมานที่ ๑๑
จบ สุนิกขิตตวรรคที่ ๗.
--------------------รวมวิมานที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. จิตตลดาวิมาน
๒. นันทนวิมาน
๓. มณิถูณวิมาน
๔. สุวรรณวิมาน
๕. อัมพวิมาน
๖. โคปาลวิมาน
๗. กัณฐกวิมาน
๘. อเนกวรรณวิมาน
๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน
๑๐. เสริสสกวิมาน
๑๑. สุนิกขิตตวิมาน.
จบ ภาณวารที่ ๔.
เปตวัตถุ
๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ
วาดวยพระอรหันตเปรียบเหมือนนา
พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาเหลานี้ความวา
[๘๖] พระอรหันตทั้งหลายเปรียบดวยนา ทายกทั้งหลายเปรียบดวยชาวนา
ไทยธรรมเปรียบดวยพืช ผลทานยอมเกิดแตการบริจาคไทยธรรมของ
ทายกและปฏิคคาหกผูรับ พืชที่บุคคลหวานลงในนานั้น ยอมเกิดผลแก
เปรตทั้งหลายและทายกเปรตทั้งหลายยอมบริโภคผลนั้น ทายกยอมเจริญ
ดวยบุญ ทายกทํากุศลในโลกนี้แลว อุทิศใหเปรตทั้งหลาย ครั้นทํากรรม
ดีแลวยอมไปสวรรค.
จบ เขตตูปมาวัตถุที่ ๑.
๒. สูกรเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตปากหมู
ทานพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งวา
[๘๗] กายของทานมีสีเหมือนทองคําทั่วทั้งกาย รัศมีกายของทานสวางไสวไป
ทั่วทุกทิศ แตปากของทานเหมือนปากสุกร เมื่อกอนทานไดทํากรรม
อะไรไว?
เปรตนั้นตอบวา

ขาแตพระนารทะ เมื่อกอนขาพเจาไดสํารวมกาย แตไมไดสํารวมวาจา
เพราะเหตุนั้นรัศมีกายของขาพเจาจึงเปนเชนกับที่ทานเห็นอยูนั้น เพราะ
เหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน สรีระของขาพเจาทานเห็นเองแลว ขอ
ทานอยาทําบาปดวยปาก อยาใหปากสุกรเกิดมีแกทาน.
จบ สูกรเปตวัตถุ.
๓. ปูตีมุขเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตปากเนา
ทานพระนารทะถามเปรตตนหนึ่งวา
[๘๘] ทานมีผิวพรรณงามดังทิพย ยืนอยูในอากาศ แตปากของทานมีกลิ่น
เหม็น หมูหนอนพากันมาไชชอนอยู เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไว?
เปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนขาพเจาเปนสมณะลามก มีวาจาชั่ว สํารวมกายเปนปกติ ไม
สํารวมปาก ผิวพรรณดังทองขาพเจาไดแลว เพราะพรหมจรรยนั้น แต
ปากของขาพเจาเหม็นเนาเพราะกลาววาจาสอเสียด ขาแตทานพระนารทะ
รูปของขาพเจานี้ทานเห็นเองแลว ทานผูฉลาดอนุเคราะหกลาวไววา
ทานอยาพูดสอเสียดและอยาพูดมุสา ถาทานละคําสอเสียดและคํามุสา
แลว สํารวมดวยวาจา ทานจักเปนเทพเจาผูสมบูรณดวยสิ่งที่นาใคร.
จบ ปูติมุขเปตวัตถุที่ ๓.
๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ
วาดวยการทําบุญอุทิศใหเปรต
พระผูมีพระภาคตรัสวา
[๘๙] บุคคลผูไมตะหนี่ ควรทําเหตุอยางใดอยางหนึ่ง คือปรารภถึงบุรพเปตชน
เทวดาผูสิงอยูในเรือน หรือทาวมหาราชทั้ง ๔ ผูรักษาโลก ผูมียศ คือ
ทาวธตรัฐ ๑ ทาววิรุฬหก ๑ ทาววิรูปกษ ๑ ทาวกุเวร ๑ ใหเปนอารมณ
และพึงใหทาน ทานเหลานั้นเปนผูอันบุคคลไดบูชาแลว และทายกก็ไม
ไรผล ความรองไห ความเศราโศก หรือความร่ําไหอยางอื่น ไมควรทํา
เลย เพราะความรองไหเปนตนนั้น ยอมไมเปนประโยชนแกผูที่ลวงลับ
ไปแลว ญาติทั้งหลายคงตั้งอยูตามธรรมดาของตนๆ อันทักษิณาทานนี้
ที่ทานเขาไปตั้งไวดีแลวในสงฆใหแลว ยอมสําเร็จประโยชนแกบุรพเปตชนโดยทันที สิ้นกาลนาน.
จบ ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุที่ ๔.
๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตญาติพระเจาพิมพิสาร
พระผูมีพระภาคตรัสกะพระเจาพิมพิสารวา

[๙๐] เปรตทั้งหลายพากันมาสูเรือนของตนแลว ยืนอยูภ ายนอกฝาที่ตรอก
กําแพง และทาง ๓ แพรง และยืนอยูทใี่ กลบานประตู เมื่อขาว น้ํา
ของกิน ของบริโภคเปนอันมากเขาเขาไปตั้งไวแลว แตญาติไรๆ ของ
สัตวเหลานั้นระลึกไมได เพราะกรรมเปนปจจัย เหลาชนผูอนุเคราะห
ยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาด ประณีตสมควรแกญาติทั้งหลายตามกาล
ดุจทานที่มหาบพิตรทรงถวายแลวฉะนั้น ดวยเจตนาอุทิศวา ขอทานนี้แล
จงสําเร็จผลแกญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลายของเราจงเปนสุข
เถิด สวนเปรตผูเปนญาติเหลานั้น พากันมาชุมในที่นั้น เมื่อขาว
และน้ํามีอยูบริบูรณ ยอมอนุโมทนาโดยเคารพวา เราไดสมบัติเพราะ
เหตุแหงญาติเหลาใด ขอญาติของเราเหลานั้น จงมีชีวติ อยูยืนนาน
การบูชาเปนอันพวกญาติไดทําแลวแกเราทั้งหลาย และญาติทั้งหลายผูให
ก็ไมไรผล เพราะในเปรตวิสัยนั้น ไมมีกสิกรรม ไมมีโครักขกรรม ไม
มีการคาขายเชนนั้น ไมมีการซื้อการขายดวยเงิน เปรตทั้งหลายผูไปใน
ปตติวิสัย ยอมเยียวยาอัตภาพดวยทานที่ญาติหรือมิตรใหแลวแตมนุษยโลกนี้ น้ําฝนอันตกลงในที่ดอน ยอมไหลไปสูที่ลุม ฉันใด ทานอัน
ญาติหรือมิตรใหแลวในมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกเปรตทั้งหลาย
ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําใหญเต็มแลว ยอมยังสาครใหเต็มเปยม
ฉันใด ทานอันญาติหรือมิตรใหแลว แตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผล
แกเปรตทั้งหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรเมื่อระลึกถึงอุปการะที่ทาน
ทําแลวในกาลกอนวา ญาติมิตรและสหายไดใหสิ่งของแกเรา ไดชวย
ทํากิจของเรา ดังนี้ พึงใหทักษิณาแกเปรตทั้งหลาย ความเศราโศก
หรือความร่ําไรอยางอืน่ ไมควรทําเลย เพราะความรองไหเปนตนนั้น
ไมเปนประโยชนแกเปรตทั้งหลาย ญาติทั้งหลายยอมดํารงอยูโ ดยปกติ
ธรรมดา อันทักษิณานี้แลที่ทานเขาไปตั้งไวดีแลวในสงฆ ใหแลว ยอม
สําเร็จประโยชนแกเปรตนั้นโดยพลัน สิ้นกาลนาน ญาติธรรมมหาพิตร
ไดแสดงใหปรากฏแลว การบูชาอันยิ่งเพื่อเปรตทั้งหลาย มหาพิตรทรง
ทําแลว และกําลังกายมหาบพิตรไดเพิ่มใหแกภิกษุทั้งหลายแลว บุญมี
ประมาณไมนอยมหาบพิตรไดทรงขวนขวายแลว.
จบ ติโรกุฑฑเปตวัตถุที่ ๕.
๖. ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๕ คน
พระสังฆเถระถามวา
[๙๑] ทานเปลือยกาย มีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลง
วันพากันตอมเกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอมายืนอยูใ นที่นี้?

หญิงเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะทํา
กรรมอันลามกจึงตองจากโลกนี้ไปสูเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๕ คน
เวลาเย็นอีก ๕ ตน แลวกินลูกเหลานัน้ หมด ถึงบุตร ๑๐ คนเหลานั้น
ก็ยังไมอาจบรรเทาความหิวของดิฉัน หัวใจของดิฉันเรารอนอยูเปนนิจ
เพราะความหิวดิฉันไมไดดื่มน้ําที่ควรดื่ม ขอทานจงดูดิฉันผูถึงความ
พินาศเชนนี้เถิด.
พระเถระถามวา
เมื่อกอน ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดว ยกาย วาจา ใจ หรือทานกินเนื้อ
บุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแหงกรรมอะไร?
หญิงเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน หญิงรวมสามีของดิฉันคนหนึ่งมีครรภ ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีใจ
ประทุษราย ไดทําใหครรภตกไป เขามีครรภ ๒ เดือนเทานั้น ไหลออก
เปนโลหิต ครั้งนั้น มารดาของเขาโกรธ เชิญพวกญาติของดิฉันมา
ประชุมซักถาม ใหดิฉันทําการสบถและขูเข็ญใหกลัว ดิฉันไดกลาวคํา
สบถและมุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําชั่วอยางนี้ ขอใหดิฉันกินเนื้อ
บุตรเถิด ฉันมีกายอันเปอนดวยหนองและโลหิต กินเนื้อบุตรทั้งหลาย
เพราะวิบากแหงกรรม คือ การทําใหครรภตกและการพูดมุสาทั้งสองนั้น
จบ ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถุที่ ๖.
๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน
พระเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๙๒] ทานเปลือยกายมีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลงวัน
พากันตอมเกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอมายืนอยูที่น?ี้
หญิงเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะทํา
กรรมอันลามกจึงตองจากโลกนั้นไปสูเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๗ ตน
เวลาเย็นอีก ๗ ตน แลวกินบุตรเหลานั้นหมด ถึงบุตร ๑๔ คนนั้นก็ยัง
ไมอาจบรรเทาความหิวของดิฉันได หัวใจของดิฉันยอมเรารอนอยูเปน
นิจเพราะความหิว ดิฉันเปนดุจถูกเผาดวยไฟในที่อันรอนยิ่ง ไมได
ประสบความเย็นเลย.
พระเถระถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือทานกินเนื้อบุตรเพราะ
วิบากแหงกรรมอะไร?

หญิงเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนดิฉันมีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คนนั้นกําลังหนุม แนน ดิฉันเปน
ผูเขาถึงกําลังคือบุตร (ถือตัววามีบุตร) จึงไดดูหมิ่นสามีของตน ภาย
หลังสามีของดิฉันโกรธ จึงไดหาภรรยามาใหม ก็ภรรยาใหมนั้นมีครรภ
ดิฉันคิดชั่วตอเขา มีใจประทุษราย ไดทําใหครรภตกไป ภรรยาใหมมี
ครรภ ๓ เดือนเทานั้น ตกเปนโลหิตเนา มารดาของเขาโกรธแลวเชิญ
พวกญาติของดิฉันมาประชุมซักถาม ใหดิฉันทําการสบถและขูเข็ญดิฉัน
ใหกลัว ดิฉันไดกลาวคําสบถและมุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําชั่ว
อยางนี้ ขอใหดิฉันกินเนื้อบุตรเถิด ดิฉันมีกายเปอนหนองและโลหิต
กินเนื้อบุตรทั้งหลาย เพราะวิบากแหงกรรม คือ การทําครรภใหตกไป
และมุสาวาททั้งสองนั้น.
จบ สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุที่ ๗.
๘. โคณเปตวัตถุ
วาดวยลูกสอนพอ
กุฎมพีผูเปนบิดาถามสุชาตกุมารวา
[๙๓] เจาเปนบาไปแลวหรือ จึงเกี่ยวหญาอันเขียวสดแลวบังคับโคแกอันเปน
สัตวตายแลววา จงกิน จงกิน อันโคตายแลวยอมไมลกุ ขึ้นกินหญา
และน้ํามิใชหรือ เจาเปนทั้งคนพาลทั้งมีปญญาทรามเหมือนคนอื่น ที่มี
ปญญาทรามฉะนั้น?
สุชาตกุมารตอบวา
โคตัวนี้ยังมีเทาทั้ง ๔ มีศีรษะ มีตัวพรอมทั้งหาง นัยนตาก็มีอยูตามเดิม
ขาพเจาคิดวาโคตัวนี้พึงลุกขึ้นกินหญาสักวันหนึ่ง สวนมือ เทา กาย
และศีรษะของปูไมปรากฏ แตคุณพอมารองไหถึงกระดูกของปูที่บรรจุไว
ในสถูปดิน ไมเปนคนโงหรือ.
กุฎมพีไดฟงคํานั้นแลว จึงกลาวสรรเสริญสุชาตกุมารวา
เจาดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา ผูเรารอนอยูใ หหาย เหมือน
บุคคลดับไฟอันลาดดวยน้ํามัน ดวยน้ําฉะนั้น ไดถอนขึ้นแลวหนอ
ซึ่งลูกศรคือความโศก อันเสียบแลวที่หทัยของบิดา บิดาผูมีลูกศรอัน
เจาถอนขึ้นแลว เปนผูเย็นสงบแลว ดูกรมาณพ ตอไปนี้บิดาจะไม
เศราโศกจะไมรองไห เพราะฟงคําของเจา ชนเหลาใดที่มีปญญามีความ
อนุเคราะหตอมารดาบิดา ชนเหลานั้นยอมทําอยางนี้ ยอมยังมารดาบิดา
ใหหายจากความเศราโศก ฉะนั้น.
จบ โคณเปตวัตถุที่ ๘.
๙. มหาเปสการเปตวัตถุ

วาดวยบุพกรรมของเปรตกินมูตรคูถ
ภิกษุรูปหนึ่งถามเทพบุตรตนหนึ่งวา
[๙๔] หญิงเปรตนี้กินคูถ มูตร โลหิต และหนอง นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร
หญิงเปรตนี้ เมื่อกอนไดทํากรรมอะไรไว จึงมีเลือดและหนองเปนภักษา
เปนนิจ ผาทั้งหลายอันใหมและงาม ออนนุม บริสุทธิ์ มีขนออน
อันทานใหแลวแกหญิงเปรตนี้ ยอมกลายเปนเหล็กไป เมื่อกอนหญิง
เปรตนี้ไดทํากรรมอะไรไวหนอ?
เทพบุตรนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอน หญิงเปรตนี้เปนภรรยาของขาพเจา มีความ
ตระหนี่เหนียวแนน ไมใหทาน นางไดดาและบริภาษขาพเจาผูกําลังให
ทานแกสมณพราหมณทั้งหลายวา จงกินคูถ มูตร เลือด และหนอง
อันไมสะอาดตลอดกาลทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนอง จงเปน
อาหารของทานในปรโลก แผนเหล็กจงเปนผาของทาน นางมาเกิดใน
ที่นี้กินแตคูถและมูตรเปนตนตลอดกาลนาน เพราะประพฤติชั่วเชนนี้.
จบ มหาเปสการเปตวัตถุที่ ๙.
๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตเปลือย
หัวหนาพอคาถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๙๕] ทานเปนใครหนออยูภ ายในวิมานนี้ ไมออกจากวิมานเลย ดูกรนางผูเจริญ
เชิญทานออกมาเถิด ขาพเจาจะขอดูทานผูมีฤทธิ์?
นางเวมานิกเปรตฟงคําถามดังนั้นแลว จึงกลาววา
ดิฉันเปนหญิงเปลือยกาย มีแตผมปดบังไว กระดากอายที่จะออกภายนอก
ดิฉันไดทําบุญไวนอยนัก.
พอคากลาววา
ดูกรนางผูมีรูปงาม เอาเถอะ ขาพเจาจะใหผาเนื้อดีแกทาน เชิญทาน
นุงผานี้ แลวจงออกมาภายนอก เชิญออกมาภายนอกวิมานเถิด ขาพเจา
จะขอดูผูมีฤทธิ์มาก.
นางเวนิกเปรตตอบวา
ผานั้นถึงทานจะใหที่มือของดิฉันเอง ก็ไมสําเร็จแกดิฉัน ถาในหมูชนนี้
มีอุบาสกผูมีศรัทธา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอทานจงให
อุบาสกนั้นนุงหมผาที่ทานจะใหดิฉันแลวอุทิศสวนกุศลใหดิฉัน เมื่อ
ทานทําอยางนั้น ดิฉันจึงจะไดนุงหมผานี้ตามปรารถนา ถึงซึ่งความสุข.
พอคาทั้งหลายไดฟงดังนัน้ แลว จึงใหอุบาสกนั้นอาบน้ํา ลูบไลแลวใหนุงหมผา แลว
อุทิศสวนกุศลใหนางเวมานิกเปรตนั้น พระสังคีติกาจารยเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น ไดกลาว

คาถา ๓ คาถา ความวา
ก็พอคาเหลานั้นยังอุบาสกนั้นใหอาบน้ํา ลูบไลดวยของหอมแลวใหนุง
หมผา แลวอุทิศสวนกุศลไปใหนางเวมานิกเปรตนั้น ในทันตาเห็นนั้น
เอง วิบากยอมบังเกิดขึ้นแกนางเวมานิกเปรตนั้น โภชนะ เครื่องนุงหม
และน้ําดื่ม ยอมบังเกิดขึ้น นี้เปนผลแหงทักษิณา ลําดับนั้น นางมี
สรีระบริสุทธิ์ นุงหมผาสะอาด งามดีกวาแควนกาสี เดินยิ้มออกมาจาก
วิมานประกาศวา นี้เปนผลแหงทักษิณา.
พอคาเหลานั้นถามวา
วิมานของทานงดงาม มีรูปภาพวิจิตรดี สวางไสว ดูกรนางเทพธิดา
พวกขาพเจาถามแลวขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมื่อดิฉันเปนมนุษยอยูนั้น มีจิตเลื่อมใส ไดถวายแปงคั่วอันเจือดวย
น้ํามัน แกภิกษุผูเที่ยวบิณฑบาต มีจิตซื่อตรง ดิฉันเสวยวิบากแหง
กุศลกรรมนั้นในวิมานนี้สิ้นกาลนาน ก็ผลบุญนั้น เดี๋ยวนี้ยังเหลือ
นิดหนอย พน ๔ เดือนไปแลว ดิฉันจักจุติจากวิมานนี้ จักไปตกนรก
อันเรารอนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม มี ๔ ประตู จําแนกเปนหองๆ ลอม
ดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผนเหล็ก พื้นนรกนั้นลวนเปนเหล็กแดง
ลุกเปนเปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน แผไปตลอดรอยโยชน
โดยรอบ ตั้งอยูทุกเมื่อ ดิฉันจักตองเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอด
กาลนาน ก็การเสวยทุกขเชนนี้เปนผลแหงกรรมชั่ว เพราะฉะนั้น ดิฉัน
จึงเศราโศกที่จะไปเกิดในนรกนั้น.
จบ ขลาตยเปตวัตถุที่ ๑๐.
๑๑. นาคเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตกินน้ําเลือดน้ําหนอง
สามเณรถามวา
[๙๖] คนหนึ่งขี่ชางเผือกไปขางหนา คนหนึ่งขี่รถเทียมดวยมาอัสดรไปทามกลาง
นางสาวนอยขึ้นวอไปขางหลัง เปลงรัศมีสวางไสวไปทั่วทศทิศ สวน
ทานทั้งหลายมือถือฆอนเดินรองไห มีหนาชุมไปดวยน้ําตา มีตัวเปน
แผลแตกพัง ทานเกิดเปนมนุษยไดทําบาปอะไรไว ทานทั้งหลายดื่มกิน
โลหิตของกันและกัน เพราะกรรมอะไร?
เปรตทั้งสองไดฟงสามเณรถามจึงตอบวา
ผูใดขี่ชางเผือกชาติกุญชรมี ๔ เทาไปขางหนา คนนั้นเปนบุตรหัวปของ
ขาพเจาทั้งสอง เมื่อเปนมนุษยเขาไดถวายทานแกสงฆ จึงไดรับความสุข
บันเทิงใจ ผูใดขี่รถเทียมดวยมาอัสดร ๔ มา แลนเรียบไปทามกลาง

ผูนั้นเปนบุตรคนกลางของขาพเจาทั้งสอง เมื่อเขาเปนมนุษยเปนคนไม
ตระหนี่ เปนทานบดีรุงโรจนอยู นารีทมี่ ีปญญา ดวงตากลมงาม
รุงเรืองดุจตาเนื้อ ขึ้นวอมาขางหลัง ผูน ั้นเปนธิดาคนสุดทายของขาพเจา
ทั้งสอง นางมีความสุขเบิกบานใจ เพราะสวนแหงทานกึ่งสวน เมื่อ
กอนเขาทั้งสามมีจิตเลื่อมใส ไดใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย สวน
ขาพเจาทั้งสองเปนคนตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย เขาทั้ง
สามนี้ถวายทานแลว บํารุงบําเรอดวยกามคุณอันเปนทิพย สวนขาพเจา
ทั้งสองซูบซีดอยู ดุจไมอออันไฟไหม ฉะนั้น.
สามเณรถามวา
อะไรเปนโภชนะของทาน อะไรเปนที่นอนของทาน และทานมีบาปธรรม
อยางยิ่ง ยังอัตภาพใหเปนไปอยางไร เมื่อโภคะเปนอันมากมีอยูไมนอ ย
ทานหนายสุข ไดเสวยทุกขในวันนี้?
เปรตทั้งสองตอบวา
ขาพเจาทั้งสองดีซึ่งกันและกัน แลวกินหนองและเลือดของกันและกัน
ไดดื่มหนองและเลือดเปนอันมาก ก็ยังไมหายอยาก มีความหิวอยูเปน
นิจ สัตวทั้งหลายไมใหทาน ละไปแลว เกิดในยมโลก ยอมร่ําไรอยู
เหมือนขาพเจาทั้งสองฉะนั้น สัตวเหลาใด ไดประสบโภคะตางๆ แลว
ไมใชสอยเอง ทั้งไมทําบุญ สัตวเหลานั้นจักตองหิวกระหายในปรโลก
ภายหลังถูกความหิวแผดเผาไหมอยูสนิ้ กาลนาน ครั้นทํากรรมทั้งหลาย
มีผลเผ็ดรอน มีทุกขเปนกําไรแลว ยอมไดเสวยทุกข ก็บัณฑิตทั้งหลาย
รูทรัพยและขาวเปลือกเปนอยางหนึ่ง รูชีวิตของสัตวทั้งหลายในมนุษย
โลกนี้เปนอยางหนึ่ง รูท รัพยและขาวเปลือกและชีวิตมนุษยเปนอีกอยาง
หนึ่ง จากสิ่งนอกนี้แลว พึงทําที่พึ่งของตน ชนเหลาใดเปนผูฉลาด
ในธรรม ฟงคําของพระอรหันตทั้งหลายแลว มารูชัดอยางนี้ ชนเหลา
นั้นยอมไมประมาทในทาน.
จบ นาคเปตวัตถุที่ ๑๑.
๑๒. อุรคเปตวัตถุ
วาดวยการไมรองไหถึงผูตาย
พราหมณไดฟงดังนั้นแลว เมื่อจะบอกเหตุแหงการไมเศราโศก จึงกลาวคาถา ๒ คาถา
ความวา
[๙๗] บุตรของเรา ละสรีระอันคร่ําคราของตนไป เหมือนงูลอกคราบฉะนั้น
เมื่อสรีระแหงบุตรของเรา ใชสอยไมได ละไปแลว มีกาละอันกระทํา
แลวอยางนี้ บุตรของเราเมื่อญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของ
ญาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของเขามี

อยางไร เขาไดไปสูคตินั้น.
นางพราหมณีกลาววา
บุตรของดิฉัน ดิฉันไมไดเชิญมา มาแลวจากปรโลก ดิฉันไมไดอนุญาต
ใหไป ก็ไปแลวจากมนุษยโลกนี้ เขามาอยางไร เขาก็ไปอยางนั้น
ทําไมจะตองไปร่ําไรในการไปจากโลกนี้ของเขาเลา บุตรของดิฉันเมื่อ
พวกญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของหมูญาติ เพราะฉะนั้น
ดิฉันจึงไมรองไหถึงบุตรนั้น คติของเขามีอยางไร เขาไดไปสูคตินั้นแลว.
นองสาวกลาววา
ถาดิฉันรองไห ก็จะเปนผูซูบผอม ผลอะไรจะพึงมีแกดิฉัน ในการ
รองไหนั้น ความไมสบายใจก็จะพึงมีแกญาติและมิตรสหายทั้งหลายโดย
ยิ่ง พี่ชายของดิฉันอันญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของญาติ
ทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรอ งไหถึงพี่ชายของดิฉันนั้น คติ
ของเขามีอยางไร เขาไดไปสูคตินั้นแลว.
สวนภรรยาของเขากลาววา
ผูใดเศราโศกถึงคนที่ลวงลับไปแลว ผูน ั้นก็เปรียบเหมือนทารกรองไหถึง
พระจันทร อันลอยอยูในอากาศฉะนั้น สามีของดิฉันอันญาติเผาอยู
ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรอ งไห
ถึงเขา คติของเขามีอยางไร เขาไดไปแลวสูคตินั้น.
สวนนางทาสีกลาววา
ขาแตทานผูเปนวานเครือแหงพรหม หมอน้ําอันแตกแลวพึงประสานให
ติดอีกไมได ฉันใด ผูใดเศราโศกถึงผูล วงลับไปแลว ผูนั้นก็เปรียบ
เหมือนฉันนั้น นายของดิฉันอันพวกญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความ
ร่ําไรของญาติทั้งหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรอ งไหถึงทาน คติของ
ทานมีอยางไร ทานไดไปสูคตินั้นแลว.
จบ อุรคเปตวัตถุที่ ๑๒.
----------------รวมเรือ่ งในอุรควรรค คือ
๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ
๒. สูกรเปตวัตถุ
๓. ปูติมุขเปตวัตถุ
๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ
๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ
๖. ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ
๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ ๘. โคณเปตวัตถุ
๙. มหาเปสการเปตวัตถุ ๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ
๑๑. นาคเปตวัตถุ
๑๒. อุรคเปตวัตถุ.
จบ อุรควรรคที่ ๑.

----------อุพพรีวรรคที่ ๒
๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ
วาดวยไมทําบุญไปเปนนางเปรต
ทานพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหนึ่งวา
[๙๘] ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปดวย
เสนเอ็น ดูกรนางผูซูบผอมมีแตซี่โครง ทานเปนใครเลามายืนอยูในที่นี้?
นางเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต เขาถึงทุคติเกิดในยมโลก ไดทํากรรม
อันชั่วไว จึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก.
พระเถระถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรดวยกาย วาจา ใจ เลา ทานไปจากมนุษยโลกนี้
สูเปตโลก เพราะวิบากแหงกรรมอะไร?
นางเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนบิดาก็ดี มารดาก็ดี หรือแมเปนญาติ
ผูมีจิตเลื่อมใส พึงชักชวนดิฉันวา จงใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย
ชนผูอนุเคราะหแกดิฉันเชนนั้นมิไดมี เพราะไมไดทํากุศลกรรมมีทาน
เปนตน ดิฉันจึงเปนเปรตเปลือยกาย ถูกความหิวและความกระหาย
เบียดเบียนเที่ยวไปเชนนี้ตลอด ๕๐๐ ป นี่เปนผลแหงบาปกรรมของ
ดิฉัน ขาแตพระผูเปนเจา ดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหวทาน ขาแต
ทานผูแกลวกลา มีอานุภาพมาก ขอทานจงอนุเคราะหแกดิฉันเถิด ขอ
ทานจงใหทานอยางใดอยางหนึ่ง แลวจงอุทิศกุศลมาใหดิฉันบาง ขอ
ทานจงเปลื้องดิฉันจากทุคติดวยเถิด.
ทานพระสารีบุตรเถระผูมีใจอนุเคราะห รับคําของนางเปรตนั้นแลว จึง
ถวายขาวคําหนึ่ง ผาประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง และน้ําดื่มขันหนึ่ง แก
ภิกษุรูปหนึ่งแลว อุทิศสวนบุญไปใหนางเปรตนั้น พอทานพระสารีบุตร
เถระอุทิศสวนบุญให ขาวน้ําและเครื่องนุงหม ก็บังเกิดขึ้นทันที นี่
เปนผลแหงทักษิณา ภายหลังนางเปรตนั้นมีรางกายบริสุทธิ์ นุงหมผา
อันสะอาด มีคามากยิ่งกวาผาแควนกาสี มีวัตถาภรณอันวิจิตรงดงาม
เขาไปหาทานพระสารีบุตรเถระ.
พระสารีบุตรเถระถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร
อิฏฐผลยอมสําเร็จแกทา นในวิมานนี้ เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง

ทุกอยางอันเปนที่รักแหงใจ ยอมเกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก เราขอถามทาน ทานเกิดเปนมนุษยไดทํา
บุญอะไรไว อนึง่ ทานมีอานุภาพอันรุง เรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่ว
ทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมื่อกอนดิฉันเปนเปรต พระคุณเจาเปนมุนีมีความกรุณาในโลก ไดเห็น
ดิฉันซูบผอม ถูกความหิวแผดเผา เปลือยกาย มีหนังแตกเปนริ้วรอย
เสวยทุกขเวทนา ไดใหขาวคําหนึ่ง ผาประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง น้าํ
ขันหนึ่ง แกภิกษุ แลวอุทิศสวนกุศลไปใหดิฉัน ขอทานจงดูผลแหง
ขาวคําหนึ่งที่พระคุณเจาใหแลว ดิฉันเปนผูประกอบดวยกามที่นา
ปรารถนา บริโภคอาหารมีกับขาวมีรสหลายอยาง ตัง้ พันๆ ป ขอพระ
คุณทานจงดูผลแหงการใหผาประมาณเทาฝามือ ดิฉันไดรับนี้เถิด ขาแต
พระคุณเจาผูเจริญ ผาในแวนแควนของพระเจานันทราชมีประมาณ
เทาใด ผานุงผาหมของดิฉันมีมากกวานั้นอีก คือ ผาไหม ผาขนสัตว
ผาปาน ผาฝาย ผาแมเหลานั้น ทั้งกวางทั้งยาว ทั้งมีคามาก หอยอยู
ในอากาศ ดิฉันเลือกเอาแตผืนที่พอใจนุงหม ขอพระคุณทานจงดูผล
แหงการใหน้ําขันหนึ่งซึ่งดิฉันไดรับอยูนี้ สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยมลึก
อันบุญกรรมสรางใหดีแลว มีน้ําใส มีทาราบเรียบ มีน้ําเย็น มีกลิ่นหอม
หาสิ่งเปรียบมิได ดาดาษไปดวยดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปดวยน้ํา
อันดาดาษไปดวยเกษรบัว ดิฉันปราศจากภัย ยอมรื่นรมย ชื่นชม
บันเทิงใจ ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ดิฉันมาเพื่อจะไหวพระคุณเจาผูเปน
ปราชญ มีความกรุณาในโลก.
จบ สังสารโมจกเปตวัตถุที่ ๑.
๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ
วาดวยนางเปรตเคยเปนมารดาพระสารีบุตร
พระสารีบุบุตรเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา
[๙๙] ดูกรนางเปรตผูผอมมีแตซี่โครง ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด
ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใครหรือ มายืนอยูในที่นี้?
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนดิฉันเปนมารดาของทาน ในชาติเหลาอื่น ดิฉันเขาถึงเปรตวิสัย
เพรียบพรอมไปดวยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงํา
แลว ยอมกินน้ําลาย น้ํามูก เสมหะอันเขาถมทิ้งแลว และกินมันเหลว
แหงซากศพที่เขาเผาอยูที่เชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงทั้งหลายที่คลอด
บุตรและโลหิตแหงบุรษุ ทั้งหลายที่ถูกตัดมือ เทา และศีรษะที่เปนแผล

กินเนื้อ เอ็น และขอมือขอเทาเปนตนของชายหญิง กินหนองและ
และเลือดแหงปศุสัตวและมนุษยทั้งหลาย ไมมีที่พึ่ง ไมมีที่อยูอาศัย
นอนบนเตียงของผูตาย ซึ่งเขาทิ้งไวในปาชา ลูกเอย ขอลูกจงใหทาน
แลวอุทิศสวนบุญมาใหแมบาง ไฉนหนอ แมจึงจะพนจากการกินหนอง
และเลือด.
ทานพระสารีบุตรเถระผูมีจิตอนุเคราะห ไดฟงคําของมารดาแลว จึง
ปรึกษากับทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ทานพระอนุรุทธะ และทาน
พระกัปปนะ แลวใหสรางกุฎี ๔ หลัง ในทิศทั้ง ๔ แลวถวายกุฎี
เหลานั้น ขาวและน้ําแกสงฆ อุทิศสวนกุศลไปใหมารดา ในทันใด
นั้นเอง ขาว น้ําและผา ก็บังเกิดเปนวิบาก นี้เปนผลแหงทักษิณา
ภายหลังนางมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอันมีคายิ่งกวาผาแควนกาสี
ประดับดวยวัตถาภรณอันวิจิตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานเถระ.
ทานพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร
อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้ เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง
ทุกอยางอันเปนที่รักแหงใจ ยอมบังเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกร
นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย
ไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง ทานมีอานุภาพรุงเรืองและมีรศั มีกายสวางไสว
ไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร?
นางเทพธิดานั้นตอบวา
เมื่อกอน ดิฉันเปนมารดาของทานพระสารีบุตรเถระ ในชาติอื่นๆ เกิด
ในเปตวิสัย เพรียบพรอมไปดวยความหิวและความกระหาย เมื่อถูก
ความหิวครอบงําแลว จึงกินน้ําลาย น้ํามูก เสมหะอันเขาถมทิ้งไว
และกินมันเหลวแหงซากศพที่เขาเผาอยูบนเชิงตะกอน กินโลหิตของ
หญิงที่คลอดบุตรและโลหิตแหงบุรุษทั้งหลายซึ่งถูกตัดมือ เทา และศรีษะ
ที่เปนแผล กินเนื้อ เอ็น ขอมือและขอเทาของชายหญิง กินหนอง
และเลือดของปศุสัตวและมนุษย ดิฉันไมมีที่พึ่ง ไมมีที่อยูอาศัย
นอนบนเตียงของคนตาย ที่เขาทิ้งไวในปาชา ดิฉันเปนผูไมมีภัยแต
ที่ไหนๆ บันเทิงอยู เพราะทานของทานพระสารีบุตร ขาแตทานผูเจริญ
ดิฉันมาครั้งนี้ เพื่อจะไหวทานสารีบุตรผูเปนนักปราชญ มีความกรุณา
ในโลก.
จบ สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุที่ ๒.
๓. มัตตาเปติวัตถุ

วาดวยบุญกรรมของนางมัตตาเปรต
นางติสสาถามหญิงเปรตคนหนึ่งวา
[๑๐๐] ดูกรนางเปรตผูซูบผอมมีแตซี่โครง ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปราง
นาเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใคร มายืนอยู
ในที่นี้?
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน ทานชื่อติสสา สวนฉันชื่อมัตตาเปนหญิงรวมสามีกับทาน
ไดทํากรรมอันลามกไว จึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก.
นางติสสาถามวา
ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดว ยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรม
อะไร ทานจึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก?
นางเปรตนั้นตอบวา
ฉันเปนหญิงดุรายและหยาบคาย มักหึงหวง มีความตระหนี่ เปนคน
โออวด ไดกลาววาจาชัว่ กะทาน จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก.
นางติสสากลาววา
เรื่องนี้เปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานเปนหญิงดุรายอยางไร แตอยาก
จะถามทานอยางอื่น ทานมีสรีระเปอนฝุน เพราะกรรมอะไร?
นางเปรตนั้นตอบวา
ทานกับฉันพากันอาบน้ําแลว นุงหมผาอันสะอาด ตบแตงรางกายแลว
แตฉันแตงรางกายเรียบรอยยิง่ กวาทาน เมื่อฉันแลดูทานคุยอยูกับสามี
ลําดับนั้น ความริษยาและความโกรธไดเกิดแกฉันเปนอันมาก ทันใด
นั้นฉันจึงกวาดเอาฝุนโปรยลงรดทาน ฉันมีสรีระเปอนดวยฝุน เพราะ
วิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องนี้เปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานเอาฝุนโปรยใสฉัน แตฉันอยากจะ
ถามทานอยางอื่น ทานเปนหิดคันไปทั่วตัว เพราะกรรมอะไร?
นางเปรตนั้นตอบวา
เราทั้งสองเปนคนหายา ไดพากันไปปา สวนทานหายามาได แตฉัน
นําเอาผลหมามุยมา เมื่อทานเผลอ ฉันไดโปรยหมามุย ลงบนที่นอน
ของทาน ฉันเปนหิตคันไปทั่วทั้งตัวเพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องนี้เปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานโปรยผลหมามุย ลงบนที่นอน
ของฉัน แตฉันอยากจะถามทานอยางอืน่ ทานเปนผูเปลือยกายเพราะ
กรรมอะไร?

นางเปรตนั้นตอบวา
วันหนึ่ง ไดมีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติทั้งหลาย สวนทาน
ไดรับเชิญ แตฉันซึ่งรวมสามีกับทานไมมีใครเชิญ เมื่อทานเผลอฉันได
ลักผาของทานซอนเสีย ฉันเปนผูเปลือยกายเพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องนี้เปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานไดลักผาของฉันไปซอน แตฉัน
อยากจะถามทานอยางอื่น ทานมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ เพราะ
กรรมอะไร?
นางเปรตนั้นตอบวา
ฉันไดลักของหอม ดอกไม และเครื่องลูบไล อันมีคามากของทาน
ทานทิ้งลงในหลุมคูถ บาปนั้นฉันไดทําไวแลว ฉันมีกลิ่นกายเหม็น
ดังคูถ เพราะวิบากแหงกรรมนั้น.
นางติสสากลาววา
เรื่องนี้เปนความจริง แมฉันก็รูวา บาปนั้นทานทําไวแลว แตฉันอยาก
จะถามทานอยางอื่น ทานเปนคนยากจนเพราะกรรมอะไร?
นางเปรตนั้นตอบวา
ทรัพยสิ่งใดมีอยูในเรือน ทรัพยนั้นของเราทั้งสองมีเทาๆ กัน เมื่อ
ไทยธรรมมีอยู แตฉันไมไดทําที่พึ่งแกตน ฉันเปนคนยากจนเพราะวิบาก
แหงกรรมนั้น ครั้งนั้น ทานไดวากลาวตักเตือนฉัน หามไมใหทําบาป
กรรมวา ทานจะไมไดสุคติเพราะกรรมอันลามก.
นางติสสากลาววา
ทานไมเชื่อถือเราและริษยาเรา ขอทานจงดูวิบากแหงกรรมอันลามกเชนนี้
เมื่อกอนนางทาสีและเครื่องอาภรณทั้งหลาย ไดมีแลวในเรือนของทาน
แตเดี๋ยวนี้ นางทาสีเหลานั้นพากันหอมลอมคนอื่น โภคะทั้งหลายยอม
ไมมีแกทานแนแท เดี๋ยวนี้ กุฎมพีผูเปนบิดาของบุตรเรา ยังไปในตลาด
อยู ทานอยาเพิ่งไปจากที่นี้เสียกอน บางทีเขาจะใหอะไรแกทานบาง.
นางเปรตนั้นกลาววา
ฉันเปนผูเปลือยกาย มีรปู รางนาเกลียดซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
การเปลือยกายและมีรปู รางนาเกลียดเปนตนนี้ เปนการยังความละอาย
ของหญิงทั้งหลายใหกําเริบ ขออยาใหกุฎมพีไดเห็นฉันเลย.
นางติสสากลาววา
ถาอยางนั้น จะใหฉันใหทานสิ่งไร หรือทําบุญอะไรใหแกทาน ทานจึงจะ
ไดความสุขสําเร็จความปรารถนาทั้งปวง.
นางเปรตนั้นกลาววา

ขอทานจงนิมนตภิกษุจากสงฆ ๔ รูป และจากบุคคล ๔ รูป รวมเปน
๘ รูป ใหฉันภัตตาหารแลวอุทิศสวนบุญใหฉัน เมื่อทําอยางนั้นฉันจึง
จะไดความสุข สําเร็จความปรารถนาทั้งปวง.
นางติสสารับคําแลว นิมนตภิกษุ ๘ รูป ใหฉันภัตตาหาร ใหครองไตร
จีวรแลว อุทิศสวนกุศลไปใหนางเปรต ขาวน้ําและเครื่องนุง หมอันเปน
วิบาก ไดบังเกิดขึ้นในทันใดนั้นนั่นเอง นี้เปนผลแหงทักษิณา ใน
ขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงผาหมอันมีคา
ยิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับดวยผาและอาภรณอันวิจติ ร เขาไปหานาง
ติสสาผูรวมสามี.
นางติสสาจึงถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูดุจดาวประการพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ อิฐผลยอมสําเร็จ
แกทานในวิมานนี้ และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง อันเปนที่รักแหงใจ
ยอมบังเกิดขึ้นแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก
ฉันขอถามทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว อนึง่ ทานมี
อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะ
กรรมอะไร?
นางมัตตาเทพธิดาตอบวา
เมื่อกอน ทานชื่อติสสา ฉันชื่อมัตตา เปนหญิงรวมสามีกันกับทาน
ฉันไดทํากรรมอันลามกไว จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทาน
ที่ทานใหแลว จึงไมมภี ยั แตที่ไหน คุณพี่ ขอทานพรอมดวยญาติทุกคน
จงมีอายุยืนนานเถิด คุณพี่ผูงดงามพรอมดวยญาติทั้งปวงจงมีอายุยืนนาน
เถิด คุณพี่ประพฤติธรรมและใหทานในโลกนี้แลว จักเขาถึงฐานะอัน
ไมเศราโศก ปราศจากธุลี อันเปนที่อยูแหงทาวสวัสดี ทานกําจัดมลทิน
คือความตระหนี่พรอมดวยรากแลว อันใครๆ ไมติเตียนได จักเขาถึง
โลกสวรรค
จบ มัตตาเปติวัตถุที่ ๓
๔. นันทาเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของนางนันทาเปรต
นันทเสนอุบาสกถามวา
[๑๐๑] ทานมีผิวพรรณดํา มีรูปรางนาเกลียด ตัวขรุขระดูนากลัว มีตาเหลือง
เขี้ยวงอกออกเหมือนหมู เราไมเขาใจวาทานเปนมนุษย?
นางเปรตตอบวา
ขาแตทานนันทเสน เมื่อกอน ฉันชื่อนันทา เปนภรรยาของทาน ได

ทํากรรมอันลามกไวจงึ จากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
นันทเสนถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร
ทานจึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก?
นางเปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอนฉันเปนหญิงดุราย หยาบคาย ไมเคารพทาน พูดคําชั่วหยาบ
กะทาน จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก.
นันทเสนถามวา
เอาละ เราจะใหผานุงแกทาน ขอทานจงนุงผานี้แลวจงมา เราจักนําทาน
ไปสูเรือน ทานไปเรือนแลวจักไดผา ขาวและน้ํา ทั้งจักไดชมบุตร
และลูกสะใภของทาน.
นางเปรตนั้นตอบวา
ผานั้นถึงทานจะใหที่มือของฉัน ดวยมือของทาน ก็ยอมไมสําเร็จ
ประโยชนแกฉัน ขอทานจงเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล
ปราศจากราคะ เปนพหูสูต ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา แลวอุทิศสวน
กุศลไปใหฉัน เมื่อทานทําอยางนั้น ฉันจักมีความสุข สําเร็จความ
ปรารถนาทั้งปวง.
เมื่อนันทเสนอุบาสกรับคําแลว ไดใหทานเปนอันมาก คือ ขาว น้ํา
ของกิน ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ รม ของหอม ดอกไม และ
รองเทาตางๆ และเลี้ยงดูภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ
เปนพหูสูตใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา แลวอุทิศสวนกุศลไปใหนาง
นันทา ขาว น้ํา และเครื่องนุง หมอันเปนวิบาก ยอมบังเกิดในทันตา
นั้นนั่นเอง นี้เปนผลแหงทักษิณา ในขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตนั้นมี
รางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอันดีมีคายิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับ
ดวยวัตถาภรณอันวิจิตร เขาไปหาสามี.
นันทเสนอุบาสกจึงถามวา
ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนักสองสวางไสวไปทั่วทุกทิศ
สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะงามเชนนี้ อิฐผลยอม
สําเร็จแกทานในวิมานนี้ และโภคะทุกสิ่งทุกอยางอันเปนที่รักแหงใจ
ยอมเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก
ฉันขอถามทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร อนึ่ง ทานมีอานุภาพ
รุงเรืองและมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร?
นางนันทาเทพธิดาตอบวา
ขาแตทานนันทเสน เมื่อกอน ฉันชื่อนันทาเปนภรรยาของทาน ไดทํา

กรรมชั่วชาจึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทานที่ทานให
แลวจึงเปนผูไมมีภัยแตที่ไหนๆ ดูกรคฤหบดี ขอทานพรอมดวยญาติทั้งปวง
จงมีอายุยืนนานเถิด ดูกรคฤหบดี ทานประพฤติธรรมและใหทาน
ในโลกนี้แลว จะเขาถึงถิ่นฐานอันไมเศราโศก ปราศจากธุลี อันเปน
ที่อยูของทาววสวัสดี ทานกําจัดมลทิน คือ ความตระหนี่พรอมดวย
รากแลว อันใครๆ ไมติเตียนได จักเขาถึงโลกสวรรค.
จบ นันทาเปตวัตถุที่ ๔.
๕. มัฏฐกุณฑลิเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของมัฏฐกุณฑลิเปรต
พราหมณถามวา
[๑๐๒] ทานตกแตงรางกาย ใสตางหูเกลี้ยง ฯลฯ
(เหมือนในมัฏฐกุณฑลีวิมานที่ ๙ สุนิกขิตตวรรคที่ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุที่ ๕
๖. กัณหเปตวัตถุ
วาดวยบัณฑิตถวายโอวาทแกกษัตริย
โรหิไณยอํามาตยกราบทูลวา
[๑๐๓] ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ขอพระองคจงลุกขึ้นเถิด จะมัวทรง
บรรทมอยูทําไม จะมีประโยชนอะไรแกพระองคดวยการทรงบรรทมอยู
เลา ขาแตพระเกสวะ บัดนี้พระภาดารวมพระอุทรของพระองค ซึ่งเปน
ดุจพระหทัยและนัยนเนตรเบื้องขวาของพระองค มีลมกําเริบคลั่งเพอ
ไปเสียแลว.
พระเจาเกสวะ ไดทรงฟงคําของโรหิไณยอํามาตยแลว ถูกความโศกถึง
พระภาดาครอบงํา รีบเสด็จลุกขึ้นทันที จับพระหัตถทั้งสองของฆฏบัณฑิตไวมั่นแลว เมื่อจะทรงปราศรัยจึงตรัสพระคาถา มีความวา
เหตุไรหนอ เธอจึงทําดุจเปนคนบาเที่ยวไปทั่วนครทวารกะนี้ เพออยูวา
กระตายๆ เธอปรารถนากระตายเชนไร ฉันจักใหนายชางทํากระตายทอง
กระตายแกวมณี กระตายโลหะ กระตายรูปยะ กระตายสังข กระตาย
หิน กระตายแกวประพาฬ ใหแกเธอ หรือวากระตายอื่นๆ ที่เที่ยว
หากินอยูในปามีอยู ฉันจักใหเขานํากระตายเหลานั้นมาใหเธอ เธอ
ปรารถนากระตายเชนไร?
ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา
ขาพระองคไมปรารถนากระตายที่อาศัยแผนดิน ขาพระองคปรารถนา
กระตายจากพระจันทร ขาแตพระเจาเกสวะ ขอพระองคไดทรงพระกรุณา
นํากระตายนั้นลงมาประทานแกขาพระองคเถิด.

พระเจาวาสุเทพตรัสวา
ดูกรพระญาติ เธอจักละชีวิตที่สดชื่นไปเสียเปนแน เพราะเธอปรารถนา
กระตายจากดวงจันทร ชื่อวาปรารถนาสิ่งที่ไมพึงปรารถนา.
ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ถาพระองคทรงพร่ําสอนผูอื่น ฉันใด ขอให
พระองคทรงทราบฉันนั้นเถิด เพราะเหตุไฉน พระองคจึงทรง
พระกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคตแลว แตกอนมา แมจนวันนี้เลา
มนุษยหรืออมนุษยไมพึงไดตามปรารถนาวา ขอบุตรของเราที่เกิดมาแลว
จงอยาตาย พระองคจะทรงไดโอรสที่ทิวงคตแลวซึ่งไมควรไดแตที่ไหน
ขาแตพระองคผูกัณหโคตร พระองคทรงกรรแสงถึงราชโอรสที่ทิวงคต
แลวไมสามารถจะนําคืนมาดวยมนต รากยาโอสถ หรือทรัพยได
แมกษัตริยทั้งหลายมีแวนแควนมาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก
มีทรัพยและขาวเปลือกมาก จะไมทรงชราและไมสวรรคต ไมมีเลย
แมกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อ
จะไมแกและไมตาย เพราะชาติของตน ก็ไมมีเลย ชนเหลาใดรายมนต
อันประกอบดวยองค ๖ ๑- อันพราหมณคิดแลว ชนเหลานั้นจะไมแก
และไมตายเพราะวิชาของตน ก็ไมมีเลย แมพวกฤาษีเหลาใดเปนผูสงบ
มีตนอันสํารวมแลว มีตบะ แมพวกฤาษีผูมีตบะเหลานั้น ยอมละรางกาย
ไปตามกาล พระอรหันตทั้งหลายมีตนอันอบรมแลว ทํากิจเสร็จแลว
ไมมีอาสวะ สิ้นบุญและบาป ยอมทอดทิ้งรางกายนี้ไว.
พระเจาวาสุเทพตรัสวา
เธอดับความกระวนกระวายทั้งปวงของเรา ผูเรารอนอยูใหหายเหมือน
บุคคลดับไฟที่ราดน้ํามันดวยน้ํานั้น ฉะนั้น เธอบรรเทาความโศกถึงบุตร
ของเราผูถูกความโศกครอบงํา ไดถอนขึ้นแลวหนอซึ่งลูกศร คือ
ความโศกอันเสียบแทงแลวที่หทัยของเรา เราเปนผูมีลูกศร คือ ความ
@๑. มนตอันประกอบดวยองค ๖ คือ กาพย ๑ นิรุตติ ๑ พยากรณ ๑ โชติศาสตร ๑ สัททศาสตร ๑
@ฉันทศาสตร ๑
โศกอันถอนขึ้นแลวเปนผูเย็น สงบแลว เราจะไมเศราโศก ไมรอง
ไหอีก เพราะไดฟงคําของเธอ ชนเหลาใดผูมีปญญา ผูอนุเคราะห
กันและกัน ชนเหลานั้นยอมทําอยางนี้ ยอมยังกันและกันใหหายโศก
เหมือนเจาชายฆฏะยังพระเชฏฐาใหหายโศก ฉะนั้น พวกอํามาตยผูเปน
บริจาริกาของพระราชาใด ยอมมีเชนนี้ ยอมแนะนําดวยสุภาษิต
เหมือนเจาชายฆฏะแนะนําพระเชฏฐาของตน ฉะนั้น.
จบ กัณหเปตวัตถุที่ ๖.

๗. ธนปาลเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของธนปาลเปรต
พวกพอคาถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๐๔] ทานเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปดวย
เสนเอ็น เห็นกระดูกซี่โครง แนะเพื่อนยาก ทานเปนใครหนอ?
เปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาเปนเปรต ทุกขยาก เกิดอยูใน
ยมโลก ไดทํากรรมอันลามกไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก.
พวกพอคาถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบากแหงอะไร
ทานจึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก?
เปรตนั้นตอบวา
มีพระนครของพระเจาทสันนราช ปรากฏนามวา เอรกัจฉะ เมื่อกอน
ขาพเจาเปนเศรษฐีอยูในนครนั้น ประชาชนเรียกขาพเจาวา ธนปาลเศรษฐี ขาพเจามีเงิน ๘๐ เลมเกวียน ทองคํา แกวมุกดา แกวไพฑูรย
ก็มีมากมายเหลือที่จะนับ แมขาพเจาจะมีทรัพยมากมายถึงเพียงนั้น ก็ไม
รักที่จะใหทาน ปดประตูแลวจึงบริโภคอาหารดวยคิดวา พวกยาจก
อยาไดเห็นเรา ขาพเจาไมมีศรัทธา เปนคนตระหนี่เหนียวแนน ไดดา
วาพวกยาจก และหามปรามมหาชนผูใหทานทําบุญ เปนตน ดวยคําวา
ผลแหงทานไมมี ผลแหงการสํารวม จักไมมีแตที่ไหน ไดทําลายสระน้ํา
บอน้ําที่เขาขุดไว สวนดอกไม สวนผลไม ศาลาน้ํา และสะพานใน
ที่เดินลําบาก ที่เขาปลูกสรางใหพินาศ ขาพเจานั้นไมไดทําความดีไวเลย
ทําแตความชั่วไว จุติจากชาตินั้นแลว บังเกิดในปตติวิสัย เพรียบพรอม
ไปดวยความหิวกระหายตลอด ๕๕ ป ตั้งแตตายแลว ขาพเจายังไมได
กินขาวและน้ําเลยแมแตนอย การสงวนทรัพย คือ ไมใหแกใครๆ
เปนความพินาศของสัตวทั้งหลาย ความฉิบหายก็คือการสงวนทรัพย ได
ยินวาเปรตทั้งหลายรูว า การสงวนทรัพยคือการไมใหแกใครๆ เปน
ความพินาศ เมื่อกอนขาพเจาสงวนทรัพยไว เมื่อทรัพยมีอยูเปนอันมาก
ไมใหทาน เมื่อไทยธรรมมีอยู ไมทําที่พึ่งแกตน ขาพเจาไดรับผลแหง
กรรมของตนจึงเดือดรอนในภายหลัง พนจาก ๔ เดือนไปแลว ขาพเจา
จักตาย จักไปตกนรกอันเผ็ดรอนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู จําแนก
เปนหองๆ ลอมดวยกําแพงเหล็ก พรอมดวยแผนเหล็ก พื้นของนรก
นั้น ลวนแลวดวยทองแดงลุกเปนเปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน
แผไปตลอดรอยโยชนโดยรอบ ตั้งอยูท ุกเมื่อ ขาพเจาจักตองเสวย

ทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกขเวทนาเชนนี้ เปน
ผลแหงกรรมอันชั่ว เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงเศราโศกที่จะไปเกิดในนรก
อันเรารอนนั้น ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย ขาพเจาขอเตือนทานทั้งหลาย
ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลายผูมาประชุมกันในที่นี้ พวกทานอยาได
ทําบาปกรรมในที่ไหนๆ คือ ในที่แจงหรือในที่ลับ ถาพวกทานจักกระทํา
หรือกระทําบาปกรรมนั้นไว แมพวกทานจะเหาะหนีไปอยูที่ไหน ก็ยอม
ไมพนไปจากทุกข ขอทานทั้งหลายจงเลี้ยงมารดา จงเลี้ยงบิดา ประพฤติ
ออนนอมตอผูใหญในสกุล เปนผูเกื้อกูลแกสมณะและพราหมณ ทาน
ทั้งหลายจักไปสวรรคดวยการปฏิบัติอยางนี้ บุคคลจะอยูในอากาศใน
ทามกลางมหาสมุทร หรือเขาไปสูชองภูเขา พึงพนจากบาปกรรมไมมี
หรือบุคคลอยูในสวนแหงภาคพื้นใด พึงพนจากบาปกรรม สวนแหงภาค
พื้นนั้นไมมี.
จบ ธนปาลเปตวัตถุที่ ๗
๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของจูฬเสฏฐีเปตวัตถุ
พระเจาอชาตศัตรูตรัสถามเศรษฐีเปรตวา
[๑๐๕] ขาแตทานผูเจริญ ทานเปนบรรพชิตเปลือยกายซูบผอม เพราะเหตุ
แหงกรรมอะไร ทานจะไปที่ไหนในราตรีเชนนี้ ขอทานจงบอกการที่ทาน
จะไปแกเราเถิด เราสามารถจะใหทรัพยเครื่องปลื้มใจแกทานดวยความ
อุตสาหะทั้งปวง?
จุฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา
เมื่อกอนพระนครพาราณสีมีกิตติคุณเลื่องลือไปไกล ขาพระองคเปน
คฤหบดีผูมั่งคั่งอยูในพระนครนั้น แตเปนคนตระหนี่เหนียวแนนไมเคย
ใหสิ่งของแกใครๆ มีใจของอยูในอามิส ไดถึงวิสัยแหงพญายมเพราะ
เปนผูทุศีล ขาพระองคลําบากแลวเพราะความหิวเสียดแทงเพราะ
บาปกรรมเหลานั้น เพราะเหตุนั้น ขาพระองคปรารถนาอามิส จึงได
มาหาหมูญาติ มนุษยแมเหลาอื่นมีปกติไมใหทาน และไมเชื่อวาผลแหง
ทานมีอยูในโลกหนา มนุษยแมเหลานั้นจักเกิดเปนเปรตเสวยทุกขใหญ
เหมือนขาพระองค ฉะนั้น ธิดาของขาพระองคบนอยูเนืองๆ วา เรา
จักใหทานอุทิศใหมารดา บิดา ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย
พวกพราหมณ กําลังบริโภคทานอันธิดาของขาพระองคตกแตงแลว
ขาพระองคจะไปยังเมืองอันธกาวินทนคร เพื่อบริโภคอาหาร พระราชาจึง
ตรัสสั่งเขาวา ถาทานไปไดเสวยผลทานนั้น พึงรีบกลับมาบอกเหตุที่มี
จริงแกเรา เราฟงคําอันมีเหตุผลควรเชือ่ ถือไดแลว จักทําสักการบูชาบาง

จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระราชดํารัสแลว ไดไปยังอันธกาวินทนครนั้น
แตไมไดรับผลแหงทานนั้นเพราะพราหมณทั้งหลายที่บริโภคภัต เปนผู
ไมมีศีล ไมสมควรแกทักษิณา ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรตกลับมาสูนคร
ราชคฤหอีก ไดไปแสดงกายใหปรากฏ เฉพาะพระพักตรของพระเจา
อชาตศัตรูผูเปนใหญกวาหมูชน พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตนั้น
กลับมาอีก จึงตรัสถามวา เราจะใหทานอะไร ถาเหตุที่จะใหทาน
อิ่มหนําตลอดกาลมีอยูไ ซร ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา.
จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา
ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทรงอังคาสพระพุทธเจาและพระสงฆ
ดวยขาวและน้ํา และจงทรงถวายจีวร แลวทรงอุทิศกุศลนั้นเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูลขาพระองค ดวยการทรงบําเพ็ญกิจอยางนี้ ขาพระองค
จงพึงอิ่มหนําตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระราชาเสด็จออกจาก
ปราสาททันที ทรงถวายทานอันประณีตยิ่งแกสงฆ ดวยพระหัตถของ
พระองค แลวทรงกราบทูลเรื่องราวแดพระตถาคต ทรงอุทิศสวนกุศลให
จูฬเศรษฐีเปรต จูฬเศรษฐีเปรตนั้นอันพระราชาทรงบูชาแลว เปนผู
งดงามยิ่งนัก ไดมาปรากฏเฉพาะพักตรของพระราชาผูเปนใหญกวาชน
แลวกราบทูลวา ขาพระองคเปนเทวดา มีฤทธิ์อยางยอดเยี่ยมแลว
มนุษยทั้งหลายผูมีฤทธิ์เสมอดวยขาพระองคไมมี ขอพระองคทรงทอด
พระเนตรดูอานุภาพอันหาประมาณมิไดของขาพระองคนี้เถิด ซึ่งเกิดจาก
ผลที่พระองคทรงถวายทานอันจะนับมิไดแกสงฆ อุทิศสวนพระราชกุศล
ใหแกขาพระองคดวยทรงอนุเคราะห ขาแตพระองคผูเปนเทพแหงมนุษย
ขาพระองคเปนผูอันพระองค ยังพระอริยสงฆใหอิ่มหนําดวยไทยธรรม
มีขาวและน้ํา และผาผอนเปนตนเปนอันมาก จึงไดอมิ่ หนําแลวเนืองๆ
บัดนี้ ขาพระองคมีความสุขแลว ขอทูลลาพระองคไป.
จบ จูฬเสฏฐีเปตวัตถุที่ ๘
๙. อังกุรเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของอังกุรเปรต
พราหมณพอคาคนหนึ่ง เห็นของทิพยออกจากมือรุกขเทวดาจึงเกิดความโลภขึ้น ได
บอกแกอังกุรพาณิชวา
[๑๐๖] เราทั้งหลายเที่ยวหาทรัพย ไปสูแควนกัมโพชเพื่อประโยชนสิ่งใด เทพบุตรนี้เปนผูใหสิ่งที่เราอยากไดนั้น พวกเราจักนําเทพบุตรนี้ไปหรือจักจับ
เทพบุตรนี้ ขมขี่เอาดวยการวิงวอนหรืออุมใสยานรีบนําไปสูทวารกนคร
โดยเร็ว.
อังกุรพาณิชเมื่อจะหามพราหมณพอคานั้น จึงไดกลาวคาถาความวา

บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานกิ่งของตนไมนั้น
เพราะการประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม.
พราหมณพอคากลาววา
บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด พึงตัดแมลําตนของตนไมนั้นได
ถามีความตองการเชนนั้น.
อังกุรพาณิชกลาววา
บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมใด ไมพึงทําลายแมใบของตนไมนั้น
เพราะการประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม.
พราหมณพอคากลาววา
บุคคลอาศัยนั่งนอนที่รมเงาของตนไมเหลาใด พึงถอนตนไมนั้นพรอม
ทั้งรากได ถาพึงประสงคเชนนั้น.
อังกุรพาณิชกลาววา
ก็บุรุษพึงพักอยูในเรือนของบุคคลใดตลอดราตรีหนึ่ง หรือพึงไดขาวน้ํา
ในที่ใด ไมควรคิดชั่วตอบุคคลนั้น แมดวยใจความเปนผูกตัญู สัปบุรุษ
สรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแมเพียงคืนหนึ่ง พึง
ไดรับบํารุงดวยขาวและน้ํา ก็ไมพึงคิดชั่วตอบุคคลนั้นแมดวยใจ บุคคล
ผูมีมืออันไมเบียดเบียน ยอมแผดเผาบุคคลผูประทุษรายมิตร ผูใดทํา
ความดีไวในกอน ภายหลังเบียดเบียนดวยความชั่ว ผูน ั้น ชื่อวาเปนคน
อกตัญู ยอมไมพบเห็นความเจริญทั้งหลาย ผูใดประทุษรายตอนระผู
ไมประทุษราย ผูเปนบุรุษบริสุทธิ์ไมมีกิเลสเครื่องยียวน บาปยอมกลับ
มาถึงผูนั้นซึ่งเปนคนพาลแนแท เหมือนธุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไป
ทวนลมฉะนั้น.
เมื่อรุกขเทวดาไดฟงดังนั้นแลว เกิดความโกรธตอพราหมณนั้น จึงกลาววา
ไมเคยมีเทวดาหรือมนุษย หรืออิสรชนคนใดจะมาขมเหงเราไดโดยงาย
เราเปนเทพเจาผูมีมหิทธิฤทธิ์อยางยอดเยี่ยม เปนผูไปไดไกลสมบูรณดวย
รัศมีและกําลัง.
อังกุรพานิชจึงถามรุกขเทวดานั้นวา
ฝามือของทานมีสีดังทองคําทั่วไป ทรงไวซึ่งวัตถุที่บุคคลอื่นปรารถนาดวย
นิ้วทั้ง ๕ เปนที่ไหลออกแหงวัตถุมรี สอรอย วัตถุมรี สตางๆ ยอมไหล
ออกจากฝามือของทาน ขาพเจาเขาใจวาทานเปนทาวสักกะ.
รุกขเทวดาตอบวา
เราไมใชเทพเจา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ ดูกรอังกุระ
ทานจงทราบวาเราเปนเปรต จุติจากโรรุวนครมาอยูที่ตนไทรนี้.
อังกุรพาณิชถามวา

เมื่อกอน ทานอยูในโรรุวนคร ทานมีปกติอยางไร มีความประพฤติ
อยางไร ผลบุญสําเร็จที่ฝามือของทาน เพราะพรหมจรรยอะไร?
รุกขเทวดาตอบวา
เมื่อกอน เราเปนชางหูกอยูในโรรุวนคร เปนคนกําพราเลี้ยงชีวิตโดย
ความลําบากนัก เราไมมีอะไรจะใหทาน เรือนของเราอยูใกลเรือนของ
อสัยหเศรษฐี ซึ่งเปนคนมีศรัทธาเปนทานาธิบดี มีบุญอันทําแลว เปน
ผูละอายตอบาป พวกยาจกวณิพกมีนามแลโคตรตางๆ กัน ไปที่บานของ
เรานั้น พากันถามถึงเรือนของอสัยหเศรษฐีกะเราวา ขอความเจริญจงมี
แกทานทั้งหลาย พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาใหที่ไหน เราถูกพวก
ยาจกวณิพกถามแลว ไดยกมือเบื้องขวาชี้บอกเรือนของอสัยหเศรษฐีแก
ยาจกวณิพกเหลานั้นวา ทานทั้งหลายจงไปทางนี้ ความเจริญจักมีแกทาน
ทั้งหลาย ทานเขาใหอยูที่นั่น เพราะเหตุนั้น ฝามือของเราจึงใหสิ่งที่นา
ปรารถนาเปนที่ไหลออกแหงวัตถุมรี สอรอย ผลบุญยอมสําเร็จที่ฝามือ
ของเราเพราะพรหมจรรยนั้น.
อังกุรพาณิชถามวา
ไดยินวา ทานไมไดใหทานแกใครๆ ดวยมือทั้งสองของตนเปนแต
เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่น ยกมือชี้บอกทางให เพราะเหตุนั้นฝามือ
ของทานจึงใหสิ่งที่นาใคร เปนที่ไหลออกแหงวัตถุมรี สอรอย ผลบุญ
ยอมสําเร็จที่ฝามือของทานเพราะพรหมจรรยนั้น ขาแตทานผูเจริญ
อสัยหเศรษฐีผูเลื่อมใส ไดใหทานดวยมือทั้งสองของตน ละรางกาย
มนุษยแลว ไปทางทิศไหนหนอ?
รุกขเทวดาตอบวา
เราไมรูทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผูเปนเจาของแหงทาน ผูมีรัศมีซานออกจากตน แตเราไดฟงมาในสํานัก ของทาวเวสสุวัณวา
อสัยหเศรษฐี ถึงความเปนสหายแหงทาวสักกะ.
อังกุรพาณิชกลาววา
บุคคลควรทําความดีแท ควรใหทานตามสมควร ใครไดเห็นฝามืออันให
สิ่งที่นาใครแลว จักไมทําบุญเลา เราไปจากที่นี้ถึงทวารกนครแลว จัก
รีบใหทานอันจักนําความสุขมาใหเราแนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา
เสนาสนะ บอน้ํา และสะพานในที่เดินยากเปนทาน.
อังกุรพาณิชถามวา
เพราะเหตุไร นิ้วมือของทานจึงงอหงิก ปากของทานจึงเบี้ยวและนัยนตา
ทะเลนออก ทานไดทําบาปกรรมอะไรไว?
เปรตนั้นตอบวา

เราอันคฤหบดีตั้งไวในการใหทาน ในโรงทานของคฤหบดี ผูมีอังคีรส
ผูมีศรัทธา เปนฆราวาส ผูครอบครองเรือนเห็นยาจกผูมีความประสงค
ดวยโภชนะ มาที่โรงทานนั้น ไดหลีกไปทําการบุยปากอยู ณ ที่ขางหนึ่ง
เพราะกรรมนั้น นิ้วของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบี้ยว นัยนตาทะเลน
ออกมา เราไดทําบาปกรรมนั้นไว.
อังกุรพาณิชถามวา
แนะบุรุษเลวทราม การที่ทานมีปากเบี้ยว ตาทั้ง ๒ ทะเลนเปนการชอบ
แลว เพราะทานไดทําการบุยปากตอทานของผูอื่น ก็ไฉน อสัยหเศรษฐี
เมื่อจะใหทานจึงไดมอบขาว น้ําของเคี้ยว ผา และเสนาสนะ ใหผูอื่น
จัดแจง ก็เราไปจากที่นี่ถึงทวารกะนครแลว จักเริ่มใหทานที่นําความสุข
มาใหแกเราแนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ําสระน้ํา
และสะพานทั้งหลายในที่เดินลําบาก เปนทาน ก็อังกุรพาณิชกลับจาก
ทะเลทราย ไปถึงทวารกะนครแลวไดเริ่มใหทาน อันจะนําความสุขมาให
ตนไดใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา สระน้ํา ดวยจิตอันเลื่อมใส.
ชางกัลบก พอครัว ชาวมคธ พากันปาวรองในเรือนของอังกุรพาณิช
นั้น ทั้งในเวลาเย็น ทั้งในเวลาเชาทุกเมื่อวา ใครหิวจงมากินตามชอบ
ใจ ใครกระหายจงมาดืม่ ตามชอบใจ ใครจักนุงหมผาจงนุงหม ใครตอง
การพาหนะสําหรับเทียมรถ จงเทียมพาหนะในคูแอกนี้ ใครตองการรม
จงเอารมไป ใครตองการของหอม จงมาเอาของหอมไป ใครตองการ
ดอกไมจงมาเอาดอกไมไป ใครตองการรองเทา จงมาเอารองเทาไป
มหาชนยอมรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข ดูกรสินธุมาณพ เรานอนเปน
ทุกข เพราะไมไดเห็นพวกยาจก มหาชนรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข
ดูกรสินธุกมาณพ เรานอนเปนทุกข ในเมื่อวณิพกมีนอ ย.
สินธุมาณพไดฟงดังนั้น จึงกลาวคาถาความวา
ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส และเปนใหญกวาโลกทั้งปวง
พึงใหพรทาน ทานเมื่อจะเลือก พึงเลือกเอาพรเชนไร?
อังกุรพาณิชกลาววา
ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส พึงใหพรแกเราจะพึงขอพรวา
เมื่อเราลุกขึ้นแตเชา ในเวลาพระอาทิตยขึ้น ขอภักษาหารอันเปนทิพย
และพวกยาจกผูมีศีลพึงปรากฏ เมื่อเราใหอยู ไทยธรรมไมพึงสิ้นไป
ครั้นเราใหทานนั้นแลว ไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อกําลังใหพึงยัง
จิตใหเลื่อมใส ขาแตทาวสักกะ ขาพเจาพึงเลือกเอาพรอยางนี้.
โสณกบุรุษกลาวเตือนอังกุรพาณิชวา
บุคคลไมพึงใหทรัพยเครื่องปลื้มใจทั้งหมดแกบุคคลอื่น ควรใหทานและ

ควรรักษาทรัพยไว เพราะวาทรัพยเทานั้นประเสริฐกวาทาน สกุลทั้งหลายยอมตั้งอยูไมได เพราะการใหทานเกินประมาณไป บัณฑิตยอมไม
สรรเสริญการไมใหทานและการใหเกินควร เพราะเหตุผลนั้นแล ทรัพย
เทานั้นประเสริฐกวาทาน บุคคลผูเปนปราชญ สมบูรณดวยธรรม ควร
ประพฤติโดยพอเหมาะ.
อังกุรพาณิชกลาววา
ดูกรชาวเราทั้งหลาย ดีหนอ เราพึงใหทานแล ดวยวาสัปบุรุษผูสงบ
ระงับพึงคบหาเรา เราพึงยังความประสงคของวณิพกทั้งปวงใหเต็ม เลี้ยง
ดูใหอิ่มหนํา เปรียบเหมือนฝนยังที่ลุมทั้งหลายใหเต็มฉะนั้น สีหนาของ
บุคคลใดยอมผองใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นใหทานแลวมี
ใจเบิกบาน ขอนั้นเปนความสุขของบุคคลผูอยูครองเรือน สีหนาของ
บุคคลใดยอมผองใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลนั้นครั้นใหทานแลว
ยอมปลาบปลื้มใจ นี้เปนความถึงพรอมแหงยัญบุคคล กอนแตใหก็มีใจ
เบิกบาน เมื่อกําลังใหก็ยังจิตใหผองใส ครั้นใหแลว ก็มีใจเบิกบาน นี้
เปนความถึงพรอมแหงยัญ.
พระสังคีติกาจารยกลาวคาถาทั้งหลายความวา
ในเรือนของอังกุรพาณิชผูมุงบุญ โภชนะอันเขาใหแกหมูชนวันละ ๖
หมื่นเลมเกวียนเปนนิตย พอครัว ๓๐๐๐ คน ประดับดวยตางหูอันวิจติ ร
ดวยมุกดาและแกวมณี เปนผูขวนขวายในการใหทาน พากันเขาไปอาศัย
อังกุรพาณิชเลี้ยงชีวิต มาณพ ๖ หมื่นคน ประดับดวยตางหูอันวิจิตร
ดวยแกวมุกดา และแกวมณี ชวยกันผาฟนสําหรับหุงอาหาร ในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น พวกนารี ๑๖๐๐๐ คนประดับดวยอลังการทั้งปวง
ชวยกันบดเครื่องเทศสําหรับปรุงอาหาร ในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น
นารีอีก ๑๖๐๐๐ คน ประดับดวยเครื่องอลังการทั้งปวง ถือทัพพีเขายืน
คอยรับใชในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น อังกุรพาณิชนั้น ไดใหของ
เปนอันมากแกมหาชนโดยประการตางๆ ไดทําความเคารพ และความ
ยําเกรงในกษัตริยดวยมือของตนเองบอยๆ ใหทานโดยประการตางๆ
สิ้นกาลนานอังกุรพาณิช ยังมหาทานใหเปนไปแลวสิ้นเดือน สิ้นปกษ
สิ้นฤดู และปเปนอันมากตลอดกาลนาน อังกุรพาณิชไดใหทานและทํา
การบูชาแลวอยางนี้ ตลอดกาลนาน ละรางมนุษยแลว ไดไปบังเกิด
ในดาวดึงส อินทกมาณพไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง แกพระอนุรุทธเถระ
ละรางมนุษยแลว ไดไปบังเกิดในดาวดึงสเหมือนกัน แตอินทกเทพบุตรรุงเรืองยิ่งกวาอังกุรเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ อายุ ยศ วรรณะ สุข และความเปนใหญ.

พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
ดูกรอังกุระ มหาทานทานไดใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาในสํานักของเรา
ไฉนจึงนั่งอยูไกลนัก?
เมื่อพระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ประทับอยูที่บัณฑุกัมพลศิลาอาสน
ภายใตตนปาริฉัตตกพฤกษ ณ ดาวดึงส ครั้งนั้น เทวดาในหมื่นโลกธาตุ
พากันมานั่งประชุมเฝาพระสัมพุทธเจาซึ่งประทับบนยอดเขา เทวดาไรๆ
ไมรุงโรจนเกินกวาพระสัมพุทธเจาดวยรัศมี พระสัมพุทธเจาเทานั้น ยอม
รุงโรจน ลวงหมูเทวดาทั้งปวง ครั้งนั้น อังกุรเทพบุตรนี้นั่งอยูไกล ๑๒
โยชน จากที่พระพุทธเจาประทับ สวนอินทกเทพบุตรนั่งในที่ใกลพระผูมีพระภาค รุงเรืองกวาอังกุรเทพบุตร พระสัมพุทธเจา ทอดพระเนตรเห็น
อังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรอยูแลว เมื่อจะทรงประกาศทักขิไณยบุคคลจึงไดตรัสพระพุทธพจนนี้ความวา ดูกรอังกุรเทพบุตร มหาทาน
ทานใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาสูสํานักของเรา ไฉนจึงนั่งอยูไกลนัก.
อังกุรเทพบุตร อันพระผูมีพระภาคผูมีพระองคอันอบรมแลวทรงตักเตือน
แลว ไดกราบทูลวา จะทรงประสงคอะไรดวยทานของขาพระองคนั้น อัน
วางเปลาจากทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรนี้ใหทานนิดหนอย รุง เรือง
ยิ่งกวาขาพระองคดุจพระจันทรในหมูดาวฉะนั้น.
อินทกเทพบุตรทูลวา
พืชแมมากที่บุคคลหวานแลวในนาดอน ผลยอมไมไพบูลยทั้งไมยังชาวนา
ใหปลื้มใจ ฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเขาไปตั้งไวในบุคคลผูทุศีล ก็ฉัน
นั้นเหมือนกัน ยอมไมมีผลไพบูลย ทั้งไมยังทายกใหปลาบปลื้ม พืชแม
นอยอันบุคคลหวานแลวในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายน้ําโดยสม่ําเสมอ ผลยอม
ยังชาวนาใหปลาบปลื้มใจ แมฉันใด ทานแมนอยอันบุคคลบริจาคแลว
ในทานผูมีศีล มีคุณความดี ผูคงที่ บุญยอมมีผลมาก ฉันนั้นเหมือนกัน
ทานอันบุคคลใหแลวในเขตใด มีผลมาก ควรเลือกใหในเขตนั้น ทายก
เลือกใหทานแลว ยอมไปสูสวรรค ทานที่เลือกให พระสุคตทรงสรร
เสริญ ทักขิไณยบุคคลเหลาใดมีอยูในโลกนี้ ทานที่ทายกใหแลวในทักขิ
ไณยบุคคลเหลานั้น ยอมมีผลมากเหมือนพืชที่หวานแลวในนาดีฉะนั้น.
จบ อังกุรเปตวัตถุที่ ๙.
๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของอุตตรมาตุเปรต
[๑๐๗] นางเปรตมีผิวพรรณนาเกลียดนากลัว มีผมยาวหอยลงมาจดพื้นดิน
คลุมตัวดวยผม เขาไปหาภิกษุอยูในที่พักในกลางวันนั่งอยูร ิมฝงแมน้ํา
คงคา ไดกลาวกะภิกษุนั้นดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันตั้งแตตายมา

จากมนุษยโลก ยังไมไดบริโภคขาวหรือดื่มน้ําเลย ตลอดเวลา ๕๕ ป
แลว ขอทานจงใหน้ําดื่มแกดิฉันผูกระหายน้ําดวยเถิด.
ภิกษุนั้นกลาววา
แมน้ําคงคามีน้ําเย็นใสสะอาด ไหลมาแตปาหิมพานต ทานจงตักเอาน้ํา
จากแมน้ําคงคานั้นดื่มเถิด จะมาขอน้ํากะเราทําไม.
นางเปตรกลาววา
ขาแตทานผูเจริญ ถาดิฉันตักน้ําในแมน้ําคงคานี้เองไซร น้ํานั้นยอมกลับ
กลายเปนเลือดปรากฏแกดิฉัน เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงขอน้ําแกทาน.
ภิกษุนั้นถามวา
ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดว ยกาย วาจา ใจ หรือ น้ําในแมน้ําคงคาจึง
กลายเปนเลือดปรากฏแกทาน?
นางเปรตนั้นกลาววา
ดิฉันมีบุตรคนหนึ่งชื่ออุตตระ เปนอุบาสกมีศรัทธา เขาไดถวายจีวร
บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่งและคิลานปจจัย แกสมณะทั้งหลายดวยความ
ไมพอใจของดิฉัน ดิฉันถูกความตระหนี่ครอบงําแลว ดาเขาวา เจาอุตตระ
เจาถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่งและคิลานปจจัย แกสมณะทั้งหลาย
ดวยความไมพอใจของเรา นั้น จงกลายเปนเลือด ปรากฏแกเจาใน
ปรโลก เพราะวิบากแหงกรรมนั้น น้ําในแมน้ําคงคาจึงกลายเปนเลือด
ปรากฏแกดิฉัน.
จบ อุตตรมาตุเปตวัตถุที่ ๑๐.
๑๑. สุตตเปตวัตถุ
วาดวยคนไปอยูกับเปรต
หญิงคนหนึ่งไปอยูกับเวมานิกเปรตตลอด ๗๐๐ ป เกิดความเบื่อหนายจึงกลาว
กะเวมานิกเปรตนั้นวา
[๑๐๘] เมื่อกอน ฉันไดถวายดายแกพระปจเจกพุทธเจาซึ่งเขาไป ขอถึงเรือน
ของฉัน วิบากแหงการถวายดายนั้น ฉันจึงไดเสวยผลอันไพบูลยอยางนี้
ประการหนึ่ง ผามากมายหลายโกฏิบังเกิดแกฉัน วิมานของฉันเกลื่อน
กลนไปดวยดอกไม นารื่นรมย วิจิตรดวยรูปภาพตางๆ เพรียบพรอม
ไปดวยเทพบุตรเทพธิดาผูเปนบริวาร ฉันเลือกใชสอยนุงหมตามชอบใจ
ถึงเพียงนี้ สรรพวัตถุอนั ปลื้มใจมากมายก็ไมหมดสิ้นไป ฉันไดรับความ
สุขความสําราญในวิมานนี้ เพราะอาศัยวิบากแหงกรรมนั้น ฉันกลับไป
สูมนุษยโลกแลว จักทําบุญใหมากขึ้น ขาแตลูกเจา ขอทานจงนําฉันไป
สูถิ่นมนุษยเถิด.
เวมานิกเปรตนั้นกลาววา

ทานมาอยูในวิมานนี้ถงึ ๗๐๐ ป เปนคนแกเฒาแลว จักไปอยูใน
มนุษยโลกทําไม อนึ่ง ญาติของทานตายไปหมดแลว ทานไปจากเทวโลก
นี้สูมนุษยโลกนั้นแลว จักกระทําอยางไร?
หญิงนั้นกลาววา
เมื่อฉันมาอยูในวิมานนี้ ๗๐๐ ป ไดเสวยทิพยสมบัติ และความสุขอิ่ม
หนําแลว ฉันกลับไปสูถิ่นมนุษยแลว จักทําบุญใหมากขึ้น ขาแตลูกเจา
ขอทานจงนําฉันไปสงถิ่นมนุษยเถิด.
เวมานิกเปรตนั้น จับหญิงนั้นที่แขน นํากลับไปสูบานที่นางเกิด แลวพูด
กะหญิงนั้นซึ่งกลับเปนคนแก มีกําลังนอยที่สุดวา ทานพึงบอกชนแม
อื่นที่มาสูที่นี้วา ทานทั้งหลายจงทําบุญเถิด ทานทั้งหลายจะไดรับความสุข
เราไดเห็นเปรตทั้งหลาย ผูไมไดทําความดีไวเดือดรอนอยู ฉันใด มนุษย
ทั้งหลายก็ฉันนั้น ก็หมูสัตวคือเทวดาและมนุษยกระทํากรรม อันมีสุข
เปนวิบากแลว ยอมเปนผูดํารงอยูในความสุข.
จบ สุตตเปตวัตถุที่ ๑๑.
๑๒. กรรณมุณฑเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของนางเวมานิกเปรต
พระเจาพาราณสีตรัสถามนางเวมานิกเปตรวา
[๑๐๙] สระโบกขรณีมีน้ําใสสะอาด มีบันไดทองคําลาดดวยทรายทองโดยรอบ
ในสระนั้นมีกลิ่นหอมฟุงนารื่นรมยใจ ดาดดื่นไปดวยหมูไมนานา มีกลิ่น
ตางๆ หอมตลบไปดวยลมรําเพยพัด ดารดาษดวยบัวตางๆ เกลื่อนกลน
ดวยบัวขาวมีกลิ่นหอมเจริญใจ อันลมรําเพยพัดฟุงขจร เสียงระงมไปดวย
หงสและนกกะเรียน นกจักพรากมาร่ํารองไพเราะจับใจ เกลื่อนกลน
ไปดวยฝูงนกตางๆ สงเสียงรองอยูอึงมี่ มีหมูรุกขชาติอันมีดอกและผล
นานาพรรณ ไมมีเมืองใดในมนุษยเหมือนเมืองของทานนี้ ปราสาทเปน
อันมากของทาน ลวนแลวดวยทองคําและเงิน รุงเรืองงามสงาไปทั่วทั้ง
๔ ทิศโดยรอบ นางทาสี ๕๐๐ คอยบําเรอทานประดับดวยกําไรทอง
นุงหมผาทองคําบัลลังกของทานมีมาก ซึ่งสําเร็จดวยทองคําและเงิน ปูลาด
ดวยหนังชะมด และผาโกเชาวอันบุคคลจัดแจงไวแลว ทานจะเขานอน
บนบัลลังกใด ก็สําเร็จดังความปรารถนาทุกอยาง เมื่อถึงเที่ยงคืน ทาน
ลุกจากบัลลังกนั้นลงไปสูสวนใกลสระโบกขรณี ยืนอยูที่ฝงสระนั้นอันมี
หญาเขียวออน งดงาม ลําดับนั้น สุนัขหูดวนก็ขึ้นมาจากสระนั้น
กัดอวัยวะนอยใหญของทานเมื่อใด ทานถูกสุนัขกัดกินแลวเหลือแต
กระดูกเมื่อนั้น ทานจึงลงสูสระโบกขรณี รางกายก็กลับมีเหมือนเดิม
ภายหลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ทานกลับมีอวัยวะนอยใหญเต็มบริบูรณ

งดงามดูนารัก นุงหมแลว มาสูสํานักของเรา ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไว
ดวยกาย วาจา ใจ หรือและเพราะวิบากแหงกรรมอะไร สุนัขหูดวน
จึงกัดกินอวัยวะนอยใหญของทาน?
นางเวมานิกเปรตกราบทูลวา
มีคฤหบดีคนหนึ่ง เปนอุบาสกผูมีศรัทธา อยูในเมืองกิมพิละ หมอมฉัน
เปนภรรยาของอุบาสกนั้น เปนคนทุศีล ประพฤตินอกใจเขา เมื่อหมอม
ฉันนอกใจเขาอยางนั้น สามีหมอมฉันจึงพูดวา การที่เธอประพฤตินอก
ใจฉันนั้นเปนการไมเหมาะไมสมควร และหมอมฉันไดกลาวมุสาวาทสบถอยางรางแรงวา ฉันไมไดประพฤตินอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ
ถาฉันประพฤตินอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ ขอใหสุนัขหูดวนตัวนี้
กัดกินอวัยวะนอยใหญของฉันเถิด วิบากแหงกรรมอันลามก คือ การ
ประพฤตินอกใจสามี และมุสาวาททั้งสอง อันหมอมฉันไดเสวยแลว
ตลอด ๗๐๐ ป เพราะกรรมอันลามกนั้น สุนัขหูดวนกัดกินอวัยวะนอย
ใหญของหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคมีอุปการะแก
หมอมฉันมาก พระองคเสด็จมาที่นี้ เพื่อประโยชนแกหมอมฉัน หมอมฉัน
พนดีแลวจากสุนัขหูดวน ไมมีความโศก ไมมีภัยแตที่ไหนๆ ขอเดชะ
หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค หมอมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนวา
ขอพระองคจงเสวยกามสุขอันเปนทิพย รื่นรมยอยูกบั หมอมฉันเถิด.
พระราชาตรัสวา
กามสุขอันเปนทิพยเราเสวยแลว และรืน่ รมยแลวกับทาน ดูกรนางผู
ประกอบดวยความงาม เราขอออนวอนทาน ขอทานจงรีบนําฉันกลับ
เสียเถิด.
จบ กรรณมุณฑเปตวัตถุที่ ๑๒.
๑๓. อุพพรีเปตวัตถุ
วาดวยดาบสถวายโอวาทแกพระนางอุพพรี
[๑๑๐] พระเจาพรหมทัตตผูเปนใหญ ไดเสวยราชสมบัติในแควนปญจาลราช
พระองคเสด็จสวรรคตโดยกาลอันลวงไปแหงวัน และราตรีทั้งหลาย
พระนางเจาอุพพรีมเหสีเสด็จไปยังพระเมรุมาศ แลวทรงกรรแสงอยู
เมื่อพระนางไมเห็นพระเจาพรหมทัตต ก็กรรแสงวา พรหมทัตตๆ
ก็ดาบสผูเปนมุนีสมบูรณดวยจรณญาณ ไดมาที่พระนางอุพพรีประทับอยู
นั้น ทานไดถามชนทั้งหลายที่มาประชุมกันในที่นั้นวา นี่เปนพระเมรุมาศ
ของใครมีกลิ่นหอมตางๆ ฟุงตลบไป หญิงนี้เปนภรรยาของใคร เมื่อไม
เห็นพระเจาพรหมทัตตผูเปนใหญ ซึ่งเสด็จไปแลวไกลจากโลกนี้ คร่าํ ครวญอยูวา พรหมทัตตๆ ชนที่มาประชุมกันอยูในที่นั้น กลาวตอบวา

ขาแตทานผูเจริญนี่เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัตต ขาแตทานผู
นิรทุกข นี่เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัตต มีกลิ่นหอมฟุงตลบไป
หญิงนี้เปนพระมเหสีของทาวเธอ เมื่อไมเห็นพระเจาพรหมทัตตพระราชสวามี ซึ่งเสด็จไปไกลจากโลกนี้ ทรงพระกรรแสงอยูวา พรหมทัตตๆ
ดาบสจึงถามวา
พระราชามีพระนามวาพรหมทัตต ถูกเผาในปาชานี้ ๘๖,๐๐๐ พระองค
แลว บรรดาพระเจาพรหมทัตตเหลานั้น พระนางทรงกรรแสงถึงพระเจา
พรหมทัตตพระองคไหน?
พระนางอุพพรีตรัสตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ พระราชาพระองคใด เปนพระราชโอรสของพระเจาจุฬนี ทรงเปนใหญอยูในแควนปญจาลราช ดิฉันเศราโศกถึงพระราชา
พระองคนั้น ผูเปนพระราชสวามี ทรงประทานสิ่งของที่นาใครทุกอยาง.
ดาบสกลาววา
พระราชาทุกพระองคทรงพระนามวา พรหมทัตตเหมือนกันทั้งหมดเปน
พระราชโอรสของพระเจาจุฬนี เปนใหญอยูในแควนปญจาลราช พระนาง
เปนพระมเหสีของพระราชาเหลานั้น ทั้งหมดโดยลําดับกันมา เหตุไร
พระนางจึงเวนพระราชาองคกอนๆ มาทรงกรรแสงถึงแตพระราชาองค
หลังเลา?
พระนางอุพพรีตรัสตอบวา
ขาแตทานผูนิรทุกข ดิฉันเกิดเปนแตหญิงตลอดกาลนานเทานั้นหรือ
หรือเกิดเปนบุรุษ ทานพูดถึงแตการที่ดิฉันเปนหญิงในสงสารเปนอันมาก.
ดาบสตอบวา
บางคราวพระนางเกิดเปนหญิง บางคราวก็เกิดเปนบุรุษ บางคราวก็เขาถึง
กําเนิดปศุสัตว ที่สุดแหงอัตภาพทั้งหลายอันเปนอดีต ยอมไมปรากฏ
อยางนี้.
พระนางอุพพรีตรัสวา
ทานดับความกระวนกระวายทั้งปวงของดิฉัน ผูเรารอนอยูใหหายเหมือน
บุคคลดับไฟที่ราดน้ํามันดวยน้ํา ฉะนั้น ทานไดบรรเทาความโศกถึง
พระสวามีของดิฉันผูถกู ความโศกครอบงําแลว ถอนขึ้นแลวหนอซึ่งลูกศร
คือความโศกอันเสียบแทงที่หทัยของดิฉัน ขาแตทานผูเปนมหามุนี ดิฉัน
เปนผูมีลูกศรคือ ความโศกอันทานถอนขึ้นไดแลว เปนผูเย็นสงบแลว
ดิฉันจะไมเศราโศก ไมรองไหอีกเพราะไดฟงคําของทาน.
พระนางอุพพรี ฟงคําสุภาษิตของดาบสผูเปนสมณะนั้นแลว ถือบาตร
และจีวรออกบวชเปนบรรพชิต ครั้นออกบวชแลวเจริญเมตตาจิต

เพื่อเขาถึงพรหมโลก พระนางอุพพรีนั้น เมื่อทองเที่ยวไปสูบานหนึ่ง
จากบานหนึ่ง สูนิคมและราชธานีทั้งหลาย ไดเสด็จสวรรคตที่บานอุรุเวลา
พระนางเบื่อหนายความเปนหญิง เจริญเมตตาจิตเพื่อบังเกิดในพรหมโลก
จึงไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก.
จบ อุพพรีเปตวัตถุที่ ๑๓.
รวมเรื่องที่มีในอุพพรีวรรคนี้ คือ
๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ ๒. สารีปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ ๓. มัตตาเปติวัตถุ ๔.
นันทาเปตวัตถุ ๕. มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุ ๖. กัณหเปตวัตถุ ๗. ธนปาลเปตวัตถุ ๘. จูฬเสฏฐี
เปตวัตถุ ๙. อังกุรเปตวัตถุ ๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ ๑๑. สุตตเปตวัตถุ ๑๒. กรรณมุณฑ*เปตวัตถุ ๑๓. อุพพรีเปตวัตถุ.
จบอุพพรีวรรคที่ ๒.
----------------------จูฬวรรคที่ ๓
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตเปลือย
โกสิยมหาอํามาตยของพระเจาพิมพิสาร ถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๑] ดูกรเปรต ทานเปนผูเปลือยกาย มีรา งกายเปนเปรตกึ่งหนึ่งทัดทรง
ดอกไม ตกแตงรางกาย เดินไปในน้ําอันไมขาดสายในแมน้ําคงคานี้
ทานจักไปไหน ที่อยูของทานอยูที่ไหน?
เพื่อจะแสดงเนื้อความที่เปรตนั้น และโกสิยมหาอํามาตยกลาวแลว พระสังคีติกาจารย
จึงกลาวคาถาความวา
เปรตนั้นกลาววา ขาพเจาจักไปยังบานจุนทัฏฐิละ อันอยูในระหวาง
แหงวาสภคามกับเมืองพาราณสี แตบานนั้นอยูใกลเมืองพาราณสี ก็มหา
อํามาตยอันปรากฏชื่อวาโกลิยะเห็นเปรตนั้นแลว ไดใหขาวสัตตูและคู
ผาสีเหลืองแกเปรตนัน้ เมื่อเรือหยุดเดิน ไดใหขาวสัตตูและคูผาแก
อุบาสกเมื่อคูผาอันโกลิยะอํามาตยใหชางกัลบกแลว ผานุงผาหมก็ปรากฏ
แกเปรตทันที ภายหลัง เปรตนั้นนุงหมผาดีแลว ทัดทรงดอกไมตบแตง
รางกายดวยอาภรณ ทักษิณายอมเขาไปสําเร็จแกเปรตนั้น ผูอยูแลวใน
ที่นั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูมีปญญา พึงใหทักษิณาบอยๆ เพื่อ
อนุเคราะหแกเปรตทั้งหลาย เปรตเหลาอื่น บางพวกนุงผาขี้ริ้วขาดรุงริ่ง
บางพวกนุงผม หลีกไปสูทิศนอยใหญเพื่อหาอาหาร บางพวกวิ่งไปแม
ในที่ไกลไมไดแลวกลับมา บางพวกสลบแลวเพราะความหิวกระหาย
นอนกลิ้งไปบนพื้นดิน บางพวกลมลงที่แผนดินในที่ตนวิ่งไปนั้นรอง
ไหร่ําไรวา เมื่อกอน เราทั้งหลายไมไดทํากุศลไวจึงไดถูกไฟคือความหิว

และความกระหายเผาอยู ดุจถูกไฟเผาแลวในที่รอน เมื่อกอน พวก
เรามีธรรมอันลามก เปนหญิงแมเรือนมารดาทารกในตระกูล เมื่อ
ไทยธรรมทั้งหลายมีอยูไมกระทําพึงแกตน เออ ก็ขาวและน้ํามีมาก แต
เราไมกระทําการแจกจายใหทาน และไมไดใหอะไรในบรรพชิตทั้งหลาย
ผูปฏิบัติชอบ อยากทําแตกรรมที่คนดีไมพึงทํา เปนคนเกียจครานใครแต
ความสําราญและของที่อรอย กินมาก ใหแตเพียงโภชนะกอนหนึ่ง
ดาตัดพอปฏิคาหกผูรับอาหาร เรือน พวกทาสีทาสาและผาอาภรณของ
เราเหลานั้น ไมสําเร็จประโยชนแกพวกเรา กลายเปนของคนอื่นไป
หมด เรามีแตสวนแหงทุกข เราจุติจากเปรตนี้แลว จักไปเกิดในตระกูล
อันต่ําชาเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน ตระกูลชางรถ ตระกูลนายพราน
ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลคนกําพรา ตระกูลชางกัลบก นี้เปนคติแหง
ความตระหนี่ สวนทายกทั้งหลายผูมกี ุศลอันทําไวแลวในชาติกอน
ปราศจากความตระหนี่ ยอมยังสวรรคใหบริบูรณ และยอมยังนันทนวัน
ใหสวางไสวรื่นรมยแลวในเวชยันตปราสาทสําเร็จความปรารถนา ครั้น
จุติจากเทวโลกแลว ยอมเกิดในตระกูลสูง มีโภคะมาก คือ ในตระกูล
แหงบุคคลมีเรือนยอดและปราสาทราชมนเทียรมีบัลลังกอันลาดแลวดวย
ผาโกเชาว มีเหลาบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับแลวดวยแววหางนกยูง
คอยพัดอยู ในเวลาเปนทารกก็ทัดทรงดอกไม ตบแตงรางกาย หมู
ญาติและพี่เลี้ยงนางนมผลัดกันอุม ไมตองลงสูพื้นดิน อันชนทั้งหลาย
ผูปรารถนาความสุขเขาไปบํารุงอยูทั้งเชาและเย็นตลอดชาติ สวนใหญ
แหงเทวดาชาวไตรทศเทพชื่อวานันทนวัน อันเปนสถานไมเศราโศก
นารื่นรมยนี้ยอมไมมีแกชนทั้งหลายผูไมไดทําบุญไว ยอมมีแตเฉพาะ
เหลาชนผูมีบุญอันทําไวแลวเทานั้น ความสุขในโลกนี้และในปรโลก
ยอมไมมีแกเหลาชนผูไมทําบุญ ความสุขในโลกนี้และโลกหนา ยอมมี
เฉพาะแกเหลาชนผูทําบุญไว ผูปรารถนาความเปนสหายแหงเทวดาชาว
ไตรทศเทพ พึงทําบุญกุศลไวใหมาก เพราะวาบุคคลผูทําบุญไวแลว
ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรคเพรียบพรอมไปดวยโภคสมบัติ.
จบ อภิชชมานเปตวัตถุที่ ๑
๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ
วาดวยเปรตญาติพระสานุวาสีเถระ
[๑๑๒] พระเถระชาวกุณฑินครรูปหนึ่ง อยูที่ภูเขาสานุวาสี มีนามวา โปฏฐ
ปาทะ เปนสมณะผูมีอินทรีย อันอบรมดีแลว มารดาบิดาและพี่ชายของ
ทานเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนาเพราะทํากรรมลามก จึงไปจาก
โลกนี้สูเปตโลก เปรตเหลานั้นถึงทุคติ มีชองปากเทารูเข็ม ลําบากยิ่ง

นัก เปลือยกายซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุงหวาดเสียวมาก มีการ
งานทารุณ ไมอาจแสดงตนแกพระเถระได เปรตผูเปนพี่ชายของทาน
ตนเดียว เปลือยกายรีบไปนั่งคุกเขาประนมมือแสดงตนแกพระเถระ
พระเถระไมใสใจถึง เปนผูนิ่งเดินเลยไป เปรตนั้นจึงบอกใหพระเถระ
รูวา ขาพเจาพี่ชายของทานไปแลวสูเปตโลก ขาแตทานผูเจริญ มารดา
บิดาของทานเกิดในยมโลกเสวยทุกข เพราะทําบาปกรรม จึงไปจาก
โลกนี้สูเปตโลก เปรตผูเปนมารดาบิดาของทานทั้งสองนั้น มีชองปาก
เทารูเข็ม ลําบากมาก เปลือยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุง
หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไมอาจแสดงตนแกทาน ขอทานจง
เปนผูมีความกรุณา อนุเคราะหแกมารดาบิดา จงใหทานแลวอุทิศสวน
กุศลไปใหพวกเรา พวกเราผูมีการงานอันทารุณ จักยังอัตภาพให
เปนไปไดเพราะทานอันทานใหแลว พระเถระกับภิกษุอื่นอีก ๑๒ รูป
เที่ยวไปบิณฑบาตแลว กลับมาประชุมในที่เดียวกัน เพราะเหตุแหง
ภัตกิจ พระเถระจึงกลาวกะภิกษุทั้งหมดนั้นวา ขอทานทั้งหลายจงให
ภัตตาหารที่ทานไดแลวแกผมเถิด ผมจักทําสังฆทานเพื่ออนุเคราะหญาติ
ทั้งหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงมอบถวายพระเถระ พระเถระนิมนตสงฆ
ถวายสังฆทานแลวอุทิศสวนกุศลไปใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศ
เจตนาวา ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลายของเรา ขอญาติทั้งหลาย
จงมีความสุขเถิด ในลําดับที่อุทิศใหนั่นเอง โภชนะอันประณีต สมบูรณ
มีแกงและกับหลายอยาง เกิดขึ้นแกเปรตเหลานั้น ภายหลัง เปรต
ผูเปนพี่ชายมีผิวพรรณดี มีกําลัง มีความสุข ไดไปแสดงตนแกพระเถระ
แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ โภชนะอันมากมายที่พวกขาพเจาไดแลว
แตขอทานจงดูขาพเจาทั้งหลายยังเปนคนเปลือยกายอยู ขอทานจง
พยายามใหขาพเจาทั้งหลายไดผานุงผาหมดวยเถิด พระเถระเลือกเก็บ
ผาจากกองหยากเยือ่ เอามาทําจีวรแลว ถวายสงฆอันมาแลวจากจาตุรทิศ
ครั้นถวายแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนา
วา ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติทั้งหลาย ขอพวกญาติของเราจงมีความ
สุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง ผาทั้งหลายไดเกิดขึ้นแกเปรตเหลา
นั้น ภายหลัง เปรตเหลานั้นนุงหมผาเรียบรอยแลวไดมาแสดงตนแก
พระเถระกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายมีผิวพรรณดี มีกําลัง
มีความสุข มีผานุงผาหมมากกวาผาที่มีในแควนของพระเจานันทราช
ผานุงผาหมทั้งหลายของพวกเรา ไพบูลยและมีคามาก คือ ผาไหม ผา
ขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาปาน ผาดายแกมไหม ผาเหลานั้น
แขวนอยูในอากาศ ขาพเจาทั้งหลายเลือกนุงหมแตผืนที่พอใจ (แตวา

พวกขาพเจายังไมมีบานเรือนอยู) ขอทานจงพยายามใหพวกขาพเจาได
บานเรือนเถิด พระเถระสรางกุฎีอันมุงดวยใบไม แลวไดถวายสงฆซงึ่
มาแตจาตุรทิศครั้นแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวย
อุทิศเจตนาวา ขอผลแหงการถวายกุฎนี ี้ จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา
ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง เรือน
ทั้งหลาย คือ ปราสาทและเรือนอยางอืน่ ๆ อันบุญกรรมกําหนด
แบงไวเปนสวนๆ เกิดขึ้นแลวแกเปรตเหลานั้น เรือนของพวกเรา
ในเปตโลกนี้ ไมเปนเชนกับเรือนในมนุษยโลก เรือนของพวกเราใน
เปตโลกนี้งามรุงเรืองสวางไสวไปทั่วทั้ง ๘ ทิศ เหมือนเรือนในเทว
โลกแตพวกเรายังไมมนี ้ําดื่ม ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงพยายามให
พวกขาพเจาไดดื่มน้ําดวยเถิด พระเถระจึงตักน้ําเต็มธรรมกรก แลว
ถวายสงฆซึ่งมาแตจาตุรทิศ ครั้นแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและ
พี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอผลทานนี้จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา
ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง น้ํา
ดื่มคือสระโบกขรณี กวาง ๔ เหลี่ยม ลึก มีน้ําเย็น มีทาราบเรียบดี
น้ําเย็นมีกลิ่นหอมหาที่เปรียบมิได ดารดาษดวยกอปทุมและอุบล เต็ม
ดวยละอองเกสรบัวอันลวงบนวารี ไดเกิดขึ้น เปรตเหลานั้นอาบและ
ดื่มกินในสระนั้นแลว ไปแสดงตนแกพระเถระแลวกลาววา ขาแตทาน
ผูเจริญ น้ําดื่มของพวกขาพเจามากเพียงพอแลว บาปยอมเผล็ดผลเปน
ทุกขแกพวกขาพเจา พวกขาพเจาพากันเที่ยวไปลําบากในภูมิภาคอันมี
กอนกรวดและหนอหญาคา ขอทานพยายามใหพวกขาพเจาไดยานอยาง
ใดอยางหนึ่งเถิด พระเถระไดรองเทาแลว ถวายสงฆซึ่งมาแตจาตุรทิศ
ครั้นแลวอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอ
ผลทานนี้จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุข
เถิด ในลําดับแหงการอุทิศนั่นเอง เปรตทั้งหลายไดพากันมาแสดงตน
ใหปรากฏดวยรถ แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนผูอัน
ทานอนุเคราะหแลว ดวยการใหขาว ผานุงผาหม เรือน น้ําดื่ม และ
ยาน เพราะฉะนั้น ขาพเจาทั้งหลายจึงมาเพื่อจะไหวทานผูเปนมุนีมี
ความกรุณาในโลก.
จบ สานุวาสีเถรเปตวัตถุที่ ๒.
๓. รถการีเปตวัตถุ
วาดวยผลกรรมทําใหไดอยูรว มกับนางเวมานิกเปรต
มาณพคนหนึ่งถามนางเวมานิกเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๓] ดูกรนางเทวีผูมีอานุภาพมาก ทานขึ้นสูวิมานมีเสาเปนวิการแกวไพฑูรย

งามผุดผอง มีรูปภาพอันวิจิตรตางๆ อยูในวิมานนั้น ดุจพระจันทร
ในวันเพ็ญ งามโชติชวงในทองฟา ฉะนั้น อนึ่ง รัศมีของทานมีสีดัง
ทองคํา ทานมีรูปรางอันอุดมนาดูนาชมยิ่งนัก นั่งอยูแตผูเดียวบนบัลลังก
อันประเสริฐมีคามาก สามีของทานไมมีหรือ ก็สระโบกขรณีของทาน
เหลานี้มีอยูโดยรอบ มีกอบัวตางๆ เปนอันมาก มีบัวขาวมาก เกลื่อน
กลนดวยทรายทองโดยรอบ ในสระโบกขรณีนั้น หาเปอกตมและ
จอกแหนมิได มีหงสนาดูนาชมนารื่นรมยใจเที่ยวเลาะเวียนไปในน้ํา
ทุกเมื่อ หงสทั้งปวงนั้นมีเสียงไพเราะพากันมาประชุมร่ํารองอยู เสียง
ร่ํารองแหงหงสในสระโบกขรณีของทาน มิไดขาดเสียง ดุจเสียง
กลอง ทานมียศงามรุงเรือง ลงนั่งอยูในเรือ ทานมีคิ้วโกงดําดี มีหนา
ยิ้มแยมพูดจานารักใคร มีอวัยวะทั้งปวงงามรุงเรืองยิ่งนัก วิมานของ
ทานนี้ปราศจากละอองธุลี ตั้งอยูที่ภาคพื้นอันราบเรียบ มีสวนนันทวัน
อันใหเกิดความยินดีเพลิดเพลินเจริญใจ ดูกรนารีผูมรี ปู รางนาดูนาชม
เราปรารถนาเพื่อจะอยูบ ันเทิงกับทานในสวนนันทวันของทานนี้.
นางเวมานิกาเปรตกลาววา
ทานจงทํากรรมอันจะใหทานไดเสวยผลในวิมานของเรานี้ และจิตของ
ทานจงนอมมาในวิมานนี้ดวย ทานทํากรรมอันบันเทิงในที่นี้แลวจักได
อยูรวมกับเราสมความประสงค มาณพนั้นรับคํานางเวมานิกเปรตนั้นแลว
จึงไดทํากรรมอันเปนกุศล อันสงผลใหเกิดในวิมานนั้น ครั้นแลวได
เขาถึงความเปนสหายของนางเวมานิกเปรตนั้น.
จบ รถการีเปตวัตถุที่ ๓.
จบ ภาณวารที่ ๒.
๔. ภุสเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรต ๔ ตน
พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามบุพกรรมของเปรตทั้ง ๔ ดวยคาถานี้ความวา
[๑๑๔] ทานทั้ง ๔ นี้ คนหนึ่งกอบเอาแกลบขาวสาลีที่ไฟลุกโชนโปรยใส
ศีรษะของตนเอง อีกคนหนึ่งทุบศีรษะของตนดวยฆอนเหล็ก สวน
คนที่เปนหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเอง สวนทานกิน
คูถอันเปนของไมสะอาดไมนาปรารถนา นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร?
ภรรยาของพอคาโกงตอบวา
เมื่อชาติกอน ผูนี้เปนบุตรของดิฉัน ไดตีศีรษะของฉันผูเปนมารดา
ผูนี้เปนสามีของดิฉัน เปนพอคาโกงขาวเปลือกปนแกลบ ผูนี้เปนลูก
สะใภของดิฉัน ลักกินเนื้อแลวกลับหลอกลวงดวยมุสาวาท ดิฉันเมื่อ
เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนหญิงแมเรือน เปนใหญกวาสกุล

ทั้งปวง เมื่อสิ่งของมีอยู เหลายาจกขอแลว เก็บซอนไวเสีย ไมไดให
อะไรจากของที่มีอยู ปกปดไวดวยมุสาวาทวา ของนี้ไมมีในเรือนของเรา
ถาเราปกปดของที่มีไว ขอคูถจงเปนอาหารของเรา ภัตแหงขาวสาลีอนั
มีกลิ่นหอม ยอมกลับกลายเปนคูถเพราะวิบากแหงกรรม คือ มุสาวาท
ของดิฉัน ก็กรรมทั้งหลายไมไรผล กรรมนั้นยอมไมสาบสูญ เพราะ
ฉะนั้นดิฉันจึงกินและดื่มแตมูตรคูถอันมีกลิ่นเหม็น มีหนอน.
จบ ภุสเปตวัตถุที่ ๔.
๕. กุมารเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของกุมารเปรต
เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถา ๗ คาถา ความวา
[๑๑๕] พระญาณของพระสุคตศาสดานาอัศจรรย เปนเหตุใหพระองคทรง
พยากรณบุคคลวา บุคคลบางคนมีบุญมาก บางคนมีบุญนอย ไดถูก
ตองคฤหบดีผูนี้เมื่อยังเปนเด็ก ถูกเขาทิ้งไวในปาชา เปนอยูไดดวยน้าํ
นมจากนิ้วมือตลอดราตรี ยักษและภูตปศาจ หรืองูเล็กงูใหญ ก็ไม
เบียดเบียนเด็กผูมีบุญอันไดทําไวแลว แมสุนัขทั้งหลายก็พากันมาเลีย
เทาทั้งสองของเด็กนี้ ฝูงกาและสุนัขจิ้งจอก ก็พากันมาเดินเวียนรักษา
ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทินครรภไปทิ้ง สวนฝูงกาพากันมานําเอาขี้ตา
ไปทิ้ง มนุษยและอมนุษยไรๆ มิไดจัดแจงรักษาเด็กนี้ หรือใครๆ ที่
จะทําเมล็ดพรรณผักกาดใหเปนยามิไดมี และไมไดถือเอาการประกอบ
ฤกษยามทั้งไมไดเรี่ยรายซึ่งขาวเปลือกทั้งปวง พระผูมีพระภาคผูอันเทวดา
และมนุษยบูชาแลว มีพระปญญากวางขวาง ไดทอดพระเนตรเห็นเด็ก
อันบุคคลนํามาทิ้งไวในปาชาในราตรี ผูถึงแลวซึง่ ความทุกขอยางยิ่งเชน
นี้ เหมือนกอนแหงเนยใสหวั่นไหวอยู มีความสงสัยวารอดหรือไมรอด
หนอ เหลืออยูแตสักวาชีวิต ครั้นแลวไดทรงพยากรณวา เด็กคนนี้จัก
เปนผูมีตระกูลสูง มีโภคสมบัติในพระนครนี้.
พวกอุบาสกผูยืนอยูในที่ใกลพระศาสดาทูลถามวา
อะไรเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา นี้เปนวิบากแหงวัตร
หรือพรหมจรรยที่เขาประพฤติแลวเชนไร เขาถึงความพินาศเชนนี้แลว
จักเสวยความสําเร็จเชนนั้น เพราะกรรมอะไร?
พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา
เมื่อกอน มหาชนทําการบูชาอยางโอฬารแกภิกษุสงฆผูมีพระพุทธเจาเปน
เปนประธาน เด็กนั้นมิไดมีจิตเอื้อเฟอ ในการบูชา ไดกลาววาจาหยาบ
คายอันมิใชสัตบุรุษ ภายหลังเด็กนั้นถามมารดาตักเตือนใหกลับความวิตก
อันลามกนั้นแลว กลับไดปติและความเลื่อมใส ไดบํารุงพระตถาคตซึ่ง

ประทับอยู ณ วิหารเชตวัน ดวยขาวยาคู ๗ วัน ขอนั้นเปนวัตรเปน
พรหมจรรยของเขา นี้เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยที่เขาประพฤติ
แลวนั้น เขาถึงความพินาศเชนนั้นแลว จักไดความสําเร็จเชนนั้น เขา
ตั้งอยูในมนุษยโลกนีส้ ิ้นรอยป เปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณทั้งปวง
เมื่อตายไปจักเขาถึงความเปนสหายแหงทาววาสวะ ในสัมปรายภพ.
จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๕.
๖. เสรินีเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเสรินีเปรต
อุบาสกคนหนึ่งถามนางเปรตเสรินีวา
[๑๑๖] ทานเปลือยกาย มีผวิ พรรณนาเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น
ผอมยิ่งนักจนเห็นแตซี่โครง ทานเปนใครมายืนอยูที่นี้?
นางเปรตเสรินีตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ตกทุกข เกิดในยมโลก ทํากรรม
อันลามกไว จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก.
อุบาสกถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรม
อะไร ทานจึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก?
นางเปรตเสรินีตอบวา
เมื่อสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนที่พึ่งอันหาโทษมิได มีอยู ดิฉันถูกความ
ตระหนี่ครอบงํา จึงไมสั่งสมบุญแมเพียงกึ่งมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยู
ไมทําที่พึ่งแกตน ดิฉันหิวน้ําเขาไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับวางเปลาไป
ในเวลารอน ดิฉันเขาไปสูรมไม รมไมกลับกลายเปนแดดไป ทั้งลมก็
กลับกลายเปนเปลวไฟเผารางกายของดิฉันฟุงไป ขาแตทานผูเจริญ
ดิฉันควรจะเสวยทุกขมีความกระหายเปนตน ตามที่กลาวมาแลวนี้ และ
ทุกขอยางอื่นอันชั่วชาทารุณกวานั้น ทานไปถึงหัตถินีนครแลว ขอชวย
บอกแกมารดาของดิฉันวา เราเห็นธิดาของทานตกทุกข เกิดในยมโลก
เขาไปจากโลกนี้สูเปตโลก เพราะทําบาปกรรมไว ทรัพยของดิฉันมีอยู
๔ แสน ดิฉันซอนไวภายใตเตียง ไมไดบอกใครๆ ขอมารดาของดิฉัน
จงถือเอาทรัพยจากที่ซอนไวนั้น ใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง ครั้นใหทาน
แลว ขอจงอุทิศสวนบุญมาใหแกดิฉันบาง เมื่อนั้นจะมีความสุข สําเร็จ
ความประสงคทั้งปวง อุบาสกนั้นรับคําของนางเปรตเสรินีแลวกลับไปสู
หัตถินีนคร บอกแกมารดาของนางวา ขาพเจาเห็นนางเสรินีธิดาของ
ทาน เขาตกทุกข เกิดในยมโลก เพราะไดทํากรรมชั่วไว จึงไปจากโลกนี้
สูเปตโลก นางไดสั่งฉันในที่นั้นวา ทานไปถึงหัตถินีนครแลว จงบอก

แกมารดาของดิฉันดวยวา ธิดาของทานเราเห็นแลว ตกทุกข เกิดอยู
ในยมโลก เพราะทํากรรมชั่วไวจึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก ทรัพยของดิฉัน
มีอยู ๔ แสน ดิฉันซอนไวภายในใตเตียงไมไดบอกแกใครๆ ขอมารดา
ของดิฉัน จงถือเอาทรัพยจากที่ซอนนั้นมาใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง
ครั้นใหทานแลว ขอจงอุทิศสวนบุญไปใหแกดิฉัน เมื่อนั้น ดิฉันจักมี
ความสุขสําเร็จความประสงคทั้งปวง ก็มารดาของนางเปรตเสรินีนั้น ถือ
เอาทรัพยที่นางเปรตเสรินีซอนไวนั้นมาใหทาน ครั้นแลวอุทิศสวนบุญ
ไปใหนางเปรตเสรินี นางเปรตเสรินีเปนผูมีความสุข แมมารดาของนาง
ก็เปนอยูสบาย.
จบ เสรินีเปตวัตถุที่ ๖.
๗. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๑
วาดวยบุพกรรมของเปรตพรานเนื้อที่ ๑
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๗] ทานเปนคนหนุมแนน หอมลอมดวยเทพบุตรและเทพธิดารุงเรืองอยูดวย
กามคุณ อันใหเกิดความกําหนัดยินดีในราตรี เสวยทุกขในกลางวัน
ทานไดทํากรรมอะไรไวในชาติกอน?
เปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่ภูเขาวงกตอันเปนที่รื่นรมย ใกล
กรุงราชคฤห เปนผูมีฝามือเปอนโลหิต เปนคนหยาบชาทารุณมีใจประ
ทุษรายในสัตวเปนอันมาก ผูไมกระทําความโกรธเคือง ยินดีแตในการ
เบียดเบียนสัตวอื่น เปนผูสํารวมแลวดวยกาย วาจา ใจ เปนนิตย
อุบาสกคนหนึ่งผูเปนสหายของกระผม เปนคนใจดีมีศรัทธา ก็อุบาสก
คนนั้น เปนคนเอ็นดูกระผม หามกระผมอยูเนืองๆ วา อยาทําบาปกรรม
เลย พอเอย อยาไปทุคติเลย ถาทานปรารถนาความสุขในโลกหนา
จงงดเวนการฆาสัตว อันเปนการไมสํารวมเสียเถิด กระผมฟงคําของ
สหายผูหวังดีมีความอนุเคราะหดวยประโยชนนั้นแลว ไมทําตามคํา
สั่งสอนทั้งสิ้น เพราะกระผมเปนคนไมมีปญญา ยินดีแลวในบาปตลอด
กาลนาน สหายผูมีปญญาดีนั้น แนะนํากระผมใหตั้งอยูในความสํารวม
ดวยความอนุเคราะหวา ถาทานฆาสัตวในกลางวันสวนกลางคืนจงงดเวน
เสียกระผมจึงฆาสัตวแตเฉพาะกลางวัน กลางคืนเปนผูสํารวมงดเวน
เพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงไดรับความสุข กลางวันไดเสวยทุกข ถูก
สุนัขรุมกัดกิน คือ กลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหงกุศลกรรม
นั้น สวนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาล พากันหอมลอมกัดกินกระผม
รอบดาน ก็ชนเหลาใดผุมีความเพียรเนืองๆ บากบั่นมั่นในศาสนาของ

พระสุคต กระผมเขาใจวาชนเหลานั้นจักไดบรรลุอมตบทอันปจจัยอะไรๆ
ปรุงแตงไมไดอยางแนนอน.
จบ มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๗.
๘. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๒
วาดวยบุพกรรมของเปรตพรานเนื้อที่ ๒
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๘] ทานรื่นรมยอยูในเรือนยอดและปราสาท บนบัลลังกอันปูลาดดวยผาขน
สัตว ดวยดนตรีเครือ่ ง ๕ อันบุคคลประโคมแลว ภายหลังเมื่อสิ้นราตรี
พระอาทิตยขึ้นแลว ทานเขาไปเสวยทุกขเปนอันมากอยูในปาชา ทานทํา
กรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร
ทานจึงไดเสวยทุกขเชนนี้?
เปรตนั้นตอบวา
เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูที่ภูเขาวงกตอันเปนที่รื่นรมย ใกล
กรุงราชคฤหเปนคนหยาบชาทารุณ ไมสํารวมกาย วาจา ใจ อุบาสก
คนหนึ่งผูเปนสหายของกระผมเปนคนใจดีมีศรัทธา มีภิกษุผูคุนเคยของ
เขาเปนสาวกของพระโคดม ก็อุบาสกนั้นเอ็นดูกระผม หามกระผม
เนืองๆ วาอยาทําบาปกรรมเลย พอเอย อยาไปทุคติเลย ถาสหาย
ปรารถนาความสุขในโลกหนา จงงดเวนการฆาสัตวอันเปนการไมสํารวม
เสียเถิด ... กระผมเขาใจวา ชนเหลานั้นจักไดบรรลุอมตบทอันปจจัย
อะไรๆ ปรุงแตงไมไดเปนแน.
จบ มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๘.
๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตผูพิพากษาโกง
พระนารทเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๑๙] ตัวทานทัดทรงดอกไม ใสชฎา สวมกําไลทอง ลูบไลดวยจุรณจันทร
มีสีหนาผองใส งดงามดุจสีพระอาทิตยอุทัยขึ้นมาบนอากาศ มีนางฟา
หมื่นหนึ่งเปนบริวารบํารุงบําเรอทาน นางฟาเหลานั้นลวนสวมกําไลทอง
นุงหมผาอันขลิบดวยทองคํา ทานเปนผูมีอานุภาพมาก มีรูปเปนที่ให
เกิดขนชูชันแกผูพบเห็น แตทานจิกเนื้อที่หลังของตนกินเปนอาหาร
ทานไดทํากรรมชั่วอะไรไวดว ยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรม
อะไร ทานจึงจิกเนื้อหลังของตนเองกินเปนอาหาร?
เปรตนั้นตอบวา
กระผมไดประพฤติทุจริตดวยการสอเสียด พูดเท็จและหลอกลวง เพื่อ
ความฉิบหายแกตนในมนุษยโลก กระผมไปแลวสูบริษัทในมนุษยโลกนั้น

เมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแลว ละเหตุละผลเสีย ประพฤติ
คลอยตามอธรรม ผูใดประพฤติทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน ผูนั้นตอง
จิกเนื้อหลังของตนกิน เหมือนกระผมจิกเนื้อหลังของตนกินในวันนี้
ฉะนั้น ขาแตพระนารทะ ทุกขที่กระผมไดรับอยูนี้ทา นไดเห็นเอง
แลว ชนใดเปนคนฉลาด มีความอนุเคราะห ชนเหลานั้นพึงกลาว
ตักเตือนวา ทานอยาพูดสอเสียด อยาพูดเท็จ อยาเปนผูมีเนื้อหลัง
ของตนเปนอาหารเลย.
จบ กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุที่ ๙.
๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของธาตุวิวัณณเปรต
พระมหากัสสปเถระถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๒๐] ทานยืนอยูในอากาศ มีกลิ่นเนาเหม็นฟุงไปและหมูหนอนพากันบอน
ฟอนกินปาก อันมีกลิ่นเหม็นเนาของทาน เมื่อกอนทานทํากรรมอะไร
ไว เพราะการฟุงไปแหงกลิ่นเหม็นนั้นนายนิรยบาลถือเอาศาตรามาเฉือน
ปากของทานเนืองๆ รดทานดวยน้ําแสบแลวเชื่อดเนื้อไปพลาง ทานทํา
กรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร
ทานจึงไดประสบความทุกขอยางนี้?
เปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูนิรทุกข เมื่อกอน กระผมเปนอิสรชนอยูท ี่ภูเขาวงกตอัน
เปนที่รื่นรมย ใกลกรุงราชคฤห เปนผูมั่งคั่งดวยทรัพยและขาวเปลือก
มากมาย แตกระผมไดหามปรามภรรยาธิดา และลูกสะใภของกระผม
ซึ่งพากันนําพวงมาลาดอกอุบลและเครื่องลูบไลอันหาคามิได ไปสูสถูป
เพื่อบูชา บาปนั้นกระผมไดทําไวแลว จึงไดเสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ
และจักหมกไหมอยูในนรกอันหยาบชาทารุณ ๘๖,๐๐๐ ป เพราะติเตียน
การบูชาพระสถูป ก็เมื่อการบูชาและการฉลองพระสถูปของพระอรหันต
สัมมาสัมพุทธเจา อันมหาชนใหเปนไปอยู ชนเหลาใดมาประกาศโทษ
แหงการบูชาพระสถูปนั้น เหมือนกระผม ชนเหลานั้นพึงหางเหินจากบุญ
ขอทานจงดู ชนทั้งหลายซึ่งทัดทรงดอกไมตบแตงรางกายเหาะมาทาง
อากาศเหลานี้เปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนผูมั่งคั่งมียศเสวยอยูซึ่งวิบาก
แหงการบูชาดวยดอกไม ชนทั้งหลายผูมีปญญา ไดเห็นผลอันนาอัศจรรย
นาขนพองสยองเกลาอันไมเคยมีนั้นแลว ยอมทําการนอบนอมวันทาพระ
มหามุนีนั้น กระผมไปจากเปตโลกนี้แลว ไดกําเนิดเปนมนุษยจักเปนผู
ไมประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนืองๆ เปนแนแท.
จบ ธาตุวิวัณณเปตวัตถุที่ ๑๐.

---------------------รวมเรือ่ งที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ ๓. รถการีเปตวัตถุ ๔. ภุสเปตวัตถุ
๕. กุมารเปตวัตถุ ๖. เสรินีเปตวัตถุ ๗. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๑ ๘. มิคลุททกเปตวัตถุที่ ๒
๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ ๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ.
จบ จูฬวรรคที่ ๓.
---------------มหาวรรคที่ ๔.
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ
วาดวยพระเจาอัมพสักขระทรงสนทนากับเปรตเปลือย
[๑๒๑] มีนครของชาววัชชีนครหนึ่งนามวาเวสาลี ในนครเวสาลีนั้นมีกษัตริย
ลิจฉวีทรงพระนามวาอัมพสักขระ ไดทอดพระเนตรเห็นเปรตตนหนึ่ง
ที่ภายนอกพระนคร มีพระประสงคจะทรงทราบเหตุ จึงตรัสถามเปรต
นั้นในที่นั้นนั่นเองวา การนอน การนัง่ การเดินไปเดินมา การลิ้ม
การดื่ม การเคี้ยว การนุง หม แมหญิงบําเรอของบุคคลผูถูกเสียบไวบน
หลาวนี้ ยอมไมมี ชนเหลาใดผูเปนญาติ เปนมิตรสหาย เคยเห็น
เคยฟงรวมกันมา เคยมีความเอ็นดูกรุณา ของบุคคลใดมีอยูในกาลกอน
เดี๋ยวนี้ชนเหลานั้นแมจะเยี่ยมเยียนบุคคลนั้นก็ไมได บุรุษนี้มีตนอันญาติ
เปนตนสละแลว มิตรสหายยอมไมมีแกบุคคลผูตกยาก พวกมิตรสหาย
ทราบวาผูใดขาดแคลน ยอมละทิ้งผูนั้น และเห็นใครมั่งคั่งบริบูรณก็พา
กันไปหอมลอม คนที่มั่งคั่งดวยสมบัติ ยอมมีมิตรสหายมาก สวน
บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยสมบัติ เปนผูฝดเคืองดวยโภคะ ยอมหามิตร
สหายยาก [นี้เปนธรรมดาของโลก] บุรุษผูถูกหลาวเสียบนี้ มีรางกาย
เปอนดวยเลือดตัวทะลุเปนชองๆ ชีวิตของบุรุษนี้จักดับไปในวันนี้พรุงนี้
เหมือนหยาดน้ําคางอันติดอยูบนปลายหญา ฉะนั้น เมื่อเปนอยางนี้
เพราะเหตุไร ทานจึงพูดกะบุรุษผูถึงความลําบากอยางยิ่ง นอนหงายอยู
บนหลาวไมสะเดาเชนนี้วา ดูกรบุรุษผูเ จริญ ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การ
ที่มีชีวิตอยูเทานั้นเปนของประเสริฐ.
เปรตนั้นกราบทูลวา
ขาแตพระราชา บุรุษนี้เปนสายโลหิตของขาพระองค ขาพระองคระลึกชาติ
กอนขาพระองคเห็นแลวมีความกรุณาแกเขาวาขออยาใหบุรุษผูเลวทรามนี้
ไปตกนรกเลย ขาแตกษัตริยลิจฉวี บุรษุ ผูทํากรรมชั่วนี้ จุติจากอัตภาพนี้
แลว จักเขาถึงนรกอันยัดเยียดไปดวยสัตวผูทําบาป เปนสถานรายกาจ
มีความเรารอนมาก เผ็ดรอนใหเกิดความนากลัว หลาวนี้ประเสริฐกวา

นรกนั้นตั้งหลายพันเทา ขออยาใหบุรุษนี้ไปตกนรกอันมีแตความทุกข
โดยสวนเดียว เผ็ดรอน ใหเกิดความนากลัวมีความทุกขกลาแข็งอยาง
เดียว บุรุษนี้ฟงคําของขาพระองคอยางนี้แลว ประหนึ่งวาขาพระองค
นอมเขาไปสูทุกขในนรกนั้น จะพึงสละชีวิตของตนเสีย เพราะฉะนั้น
ขาพระองคจะไมพูดในที่ใกลเขา ดวยหวังวา ชีวิตของบุรุษนี้อยาไดดับ
ไปเสียเพราะคําของขาพระองคเลย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงพูดวา
ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การมีชีวิตอยูเปนของประเสริฐ.
เมื่อเปรตแสดงความประสงคของตนอยางนี้แลว พระราชาทรงขอโอกาสเพื่อจะ
ตรัสถามความเปนไปของนางเปรตนั้นอีก จึงไดตรัสพระคาถานี้ความวา
เรื่องของบุรุษนี้เรารูแลว แตเราปรารถนาจะถามทานถึงเรือ่ งอื่น ถาทาน
ใหโอกาสแกเรา เราจะขอถามทาน และทานไมควรโกรธเรา.
เปรตนั้นกราบทูลวา
ขาพระองคไดใหปฏิญาณไวในกาลนั้นแนนอนแลว การไมบอกยอมมีแก
ผูไมเลื่อมใส บัดนี้ขาพระองคมีวาจาที่ควรเชื่อถือได แมโดยพระองค
จะไมทรงเลือ่ มใส เพราะเหตุนั้น ขอเชิญพระองคตรัสถามขาพระองค
ตามพระประสงคเถิด ขาพระองคจะกราบทูลตามที่สามารถจะกราบทูล
ได.
เมื่อเปรตใหโอกาสเชนนั้นแลว พระเจาอัมพสักขระจึงตรัสถามวา เราเห็น
สิ่งใดสิ่งหนึ่งดวยจักษุ เราควรเชื่อสิ่งนัน้ แมทั้งสิ้น ถาเราเห็นสิ่งนั้น
แลวไมเชื่อ ก็ขอใหลงโทษถอดยศเราเถิดทาน.
เปรตนั้นทูลวา
ขอสัจจปฏิญาณของพระองคนี้จงมีแกขาพระองค พระองคไดทรงฟงธรรม
ที่ขาพระองคกลาวแลว จงทรงไดความเลื่อมใส ขาพระองคมีความ
ตองการอยางอื่น ไมไดมีจิตประทุษรายขาพระองคจะกราบทูลธรรมทั้งหมด
ที่ขาพระองคไดสดับแลวบาง หรือไมสดับแลวบาง แกพระองค ตามที่
ขาพระองครู.
พระเจาอัมพสักขระตรัสวา
ทานขี่มาขาวอันประดับประดาแลว เขาไปยังสํานักของบุรุษที่ถูกเสียบ
หลาว มาขาวตัวนี้เปนมานาอัศจรรย นาดูนาชม นี้เปนผลแหงกรรม
อะไร?
เปรตนั้นกราบทูลวา
ที่กลางเมืองเวสาลีนั้น มีหลุมที่หนทางลื่น ขาพระองคมีจิตเลื่อมใส
เอาศีรษะโคศีรษะหนึ่งวางทอดที่หลุมใหเปนสะพาน ขาพระองคและ
บุคคลอื่นเหยียบบนศีรษะโคนั้นเดินไปไดสะดวก มานี้เปนมานาอัศจรรย

นาดูนาชม นี้เปนผลแหงกรรมนั้น.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา
ทานมีรัศมีสวางไสวไปทั่วทุกทิศ และมีกลิ่นหอมฟุงไป ทานไดสําเร็จฤทธิ์
แหงเทวดาเปนผูมีอานุภาพมาก แตทานเปลือยกาย นี้เปนผลแหงกรรม
อะไร?
เปรตนั้นกราบทูลวา
เมื่อกอน ขาพระองคเปนคนมักโกรธ แตมีใจเลื่อมใสเปนนิตย พูดกับ
คนทั้งหลายดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคมีรัศมีทิพยสวางไสวอยูเนือง
นิตย นี้เปนผลแหงกรรมนั้น ขาพระองคเห็นยศ และชื่อเสียงของบุคคล
ผูตั้งอยูในธรรมมีจิตเลือ่ มใสกลาวสรรเสริญ ขาพระองคมีกลิ่นทิพยหอม
ฟุงไปเนืองนิตย นี้เปนผลแหงกรรมนัน้ เมื่อพวกสหายของขาพระองค
อาบน้ําที่ทาน้ํา ขาพระองคลักเอาผาซอนไวบนบกไมมีความประสงคจะ
ลักขโมยและไมมีจิตคิดประทุษราย เพราะกรรมนั้น ขาพระองคจึงเปนคน
เปลือยกายเปนอยูอยางฝดเคือง.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา
ผูใดทําบาปเลนๆ นักปราชญทั้งหลายกลาววา ผูนั้นไดรับผลกรรมเชนนี้
สวนผูใดตั้งใจทําบาปจริงๆ นักปราชญทั้งหลายกลาวผลกรรมของผูนั้นวา
เปนอยางไร?
เปรตนั้นกราบทูลวา
มนุษยเหลาใดมีความดําริชั่วราย เปนผูเศราหมองดวยกายและวาจา เมื่อ
ตายไป มนุษยเหลานั้นยอมเขาถึงนรกในสัมปรายภพโดยไมตองสงสัย
สวนชนเหลาอื่นปรารถนาสุคติยินดียิ่งในทาน มีอัตภาพอันสงเคราะห
แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติในสัมปรายภพโดยไมตองสงสัย.
เมื่อเปรตนั้น ชี้แจงจําแนกผลกรรมแตโดยยออยางนี้ พระราชาไมทรงเชื่อ จึง
ตรัสถามเปรตนั้นวา
เราจะพึงรูเรือ่ งนั้นไดอยางไรวา นี้เปนผลแหงกรรมดีและกรรมชั่ว หรือ
เราจะพึงเห็นอยางไร จึงจะเชื่อถือได หรือแมใครจะพึงทําใหเราเชื่อถือ
เรื่องนั้นได?
เปรตนั้นกราบทูลวา
พระองคไดทรงเห็นแลวและไดทรงสดับมาแลว ก็จงทรงเชื่อเถิดวา นี้
เปนผลแหงกรรมดีและกรรมชั่ว เมื่อมีกรรมดีและกรรมชั่วทั้งสอง
ก็พึงมีสัตวไปสูสุคติและทุคติ ถาสัตวทั้งหลายในมนุษยโลกนี้ ไมพึงทํา
กรรมดีและกรรมชั่ว สัตวผูไปสูสุคติ ทุคติ เลว และประณีต ก็ไมมี
ในมนุษยโลกนี้ แตเพราะสัตวทั้งหลาย ในมนุษยโลกทํากรรมดีและ

กรรมชั่วไว ฉะนั้น จึงไปสูสุคติ ไปสูทุคติ เลวบาง ประณีตบาง
นักปราชญทั้งหลายกลาววิบากแหงกรรมทั้งสองนั้นวา เปนที่ตั้งแหงการ
เสวยสุขและทุกข เทวดายอมพากันหอมลอมพวกชน ผูไดเสวยผล
อันเปนสุข คนพาลผูไมเห็นบาปและบุญทั้งสอง ยอมเดือดรอน
กรรมที่ขาพระองคเองทําไวในชาติกอน ซึ่งจะเปนเหตุใหไดเครื่องนุงหม
เปนตนในบัดนี้ มิไดมีแกขาพระองค และบุคคลผูที่ใหผานุงผาหม
ที่นอนที่นั่งขาวและน้ํา แกสมณพราหมณทั้งหลายแลวพึงอุทิศสวนบุญมา
ใหขาพระองคมิไดมี เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงเปนคนเปลือยกาย
มีความเปนอยูอยางฝดเคือง.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา
ดูกรยักษ เหตุอะไรๆ ที่จะใหทานไดเครื่องนุงหมพึงมีอยูหรือ ถาเหตุ
ที่ควรเชื่อพอจะฟงเปนเหตุไดมีอยู ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา?
เปรตนั้นกราบทูลวา
ในเมืองเวสาลีนี้ มีภิกษุรูปหนึ่งนามวากัปปตกะเปนผูไดฌานมีศีลบริสุทธิ์
เปนพระอรหันตผูหลุดพน มีอินทรียอนั คุมครองแลว สํารวมในพระ
ปาติโมกข เยือกเย็น บรรลุผลอันสูงสุด มีวาจาสละสลวย รูความ
ประสงคของผูขอ วางาย มีหนาเบิกบาน เปนผูมาดีไปดี พูดจาโตตอบดี
เปนเนื้อนาบุญของโลก มีปกติอยูดวยเมตตา เปนทักขิไณยบุคคลของ
เทวดาและมนุษย สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตกได ไมมีทุกข ไมมีตัณหา
หลุดพนแลว ปราศจากลูกศร ไมถือเราถือเขา ไมคดกายวาจาใจ
ไมมีอุปธิ สิ้นกิเลสเปนเครื่องเนิ่นชาทั้งปวง ไดบรรลุวชิ ชา ๓ มีความ
รุงเรือง ไมมีชื่อเสียงปรากฏเพราะความเปนผูมีคุณวิเศษอันปกปดไว
แมใครๆ เห็นก็ไมรูวาเปนคนดีในหมูชนชาววัชชี เขาพากันเรียกทานวา
มุนี รูกันวาทานเปนผูประเสริฐ หนักแนน ไมหวั่นไหว มีธรรมอันดีงาม
เที่ยวไปในโลก ถาพระองคทรงถวายผาคูหนึ่งหรือสองคูแกภิกษุนั้น
แลวทรงอุทิศสวนกุศลใหขาพระองค เมื่อพระองคทรงถวายแลว และ
ทานรับผานั้นแลว พระองคก็จะทรงเห็นขาพระองคนุงหมผาเรียบรอย.
พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา
บัดนี้ สมณะนั้นอยูที่ประเทศไหน เราจักไปพบทานที่ไหนใครจะพึง
แกไขความสงสัยสนเทห อันเปนเสี้ยนหนามแหงความเห็นของเราได
ในวันนี้?
เปรตนั้นกราบทูลวา
ทานอยูที่เมืองกปนัจจนา มีหมูเทวดาเปนอันมากหอมลอม เปนผูมีนาม
จริงแท และเปนผูไมประมาท แสดงธรรมีกถาอยูในหมูของตน.

พระเจาอัมพสักขระตรัสวา
เราจักไปแลวจักทําตามที่ทานสั่งนั้นเดี๋ยวนี้ จักใหสมณะนั้นนุงหมผา
ขอทานจงดูคูผาเหลานั้น อันสมณะนั้นรับประเคนแลว และเราจักคอย
ดูทานนุงหมผาเปนอันดี.
เปรตนั้นกราบทูลวา
ขอรับประทานพระวโรกาส ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปหาบรรพชิตใน
เวลาไมควร การเสด็จเขาไปหาบรรพชิตในเวลาไมควรนี้ ไมเปนธรรม
เนียมที่ดีของกษัตริยลจิ ฉวีทั้งหลาย ก็เมื่อพระองคเสด็จเขาไปหาในเวลา
สมควร ก็จักทรงเห็นภิกษุนั้นนั่งอยูในที่สงัดในที่นั้นเอง.
พระเจาลิจฉวีตรัสอยางนั้นแลว ก็แวดลอมดวยหมูขาราชบริพาร เสด็จ
ไปในนครนั้น ครั้นเสด็จเขาไปยังนครนั้นแลว จึงเสด็จเขาไปยังที่ประทับ
ในนิเวสนของพระองค ทรงกระทํากิจของคฤหัสถทั้งหลาย ทรงสรง
สนาน และทรงดื่มน้ําแลวไดเวลาอันควร จึงทรงเลือกผา ๘ คูจากหีบ
รับสั่งใหหมูขาราชบริพารถือไป พระราชาครั้นเสด็จเขาไปในประเทศนั้น
แลว ไดทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหนึ่งผูมีจิตสงบระงับกลับจากที่โคจร
เปนผูเยือกเย็นนั่งอยูที่โคนตนไม ครั้นแลวไดตรัสถามสมณะนั้นถึงความ
เปนผูมีอาพาธนอย การอยูสําราญและตรัสบอกนามของพระองคให
ทรงทราบวา ขาแตทานผูเจริญ โยมเปนกษัตริยลิจฉวีอยูในเมืองเวสาลี
ชาวลิจฉวีเรียกโยมวาอัมพสักขระ ขอทานจงรับผา ๘ คูนี้ของดิฉัน
โยมขอถวายทาน โยมมาในที่นี้ดวยความประสงคเพียงเทานี้ โยมมีความ
ปลื้มใจนัก.
พระเถระทูลถามวา
สมณพราหมณทั้งหลาย พากันละเวนพระราชนิเวสนของมหาบพิตรแตที่
ไกลทีเดียว เพราะในพระราชนิเวสนของมหาบพิตร บาตรยอมแตก
แมสังฆาฏิก็ถูกเขาฉีก เมื่อกอนสมณะทั้งหลายมีศีรษะหอยลง ตกลงไป
จากเขียงเทา มหาบพิตรไดเบียดเบียนบรรพชิตเชนนี้ สมณะทั้งหลายเคย
ถูกมหาบพิตรทําการเบียดเบียนแลว มหาบพิตรไมเคยพระราชทานแมแต
น้ํามันสักหยดหนึ่งเลย ไมตรัสบอกทางใหคนหลงทาง ชิงเอาไมเทา
จากมือคนตาบอดเสียเอง มหาบพิตรเปนคนตระหนี่ ไมสํารวมเชนนี้
แตบัดนี้ เพราะเหตุอะไร มหาบพิตรทรงเห็นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจก
จายกับอาตมภาพทั้งหลายเลา?
พระราชาตรัสวา
ขาแตทานผูเจริญ โยมขอรับผิด โยมไดเบียดเบียนสมณะทั้งหลาย ดังคํา
ที่ทานพูด ขาแตทานผูเจริญ โยมมีความประสงคจะลอเลน ไมไดมีจติ

ประทุษราย แตกรรมอันชั่วชานั้นโยมทําแลว เด็กหนุมเปลือยกาย มีโภคะ
นอย ไดสั่งสมบาปเพื่อจะลอเลน จึงตองเสวยทุกข ก็ทุกขอะไรเลาที่
เปนทุกขกวาความเปลือยกาย ยอมมีแกเปรตนั้น ขาแตทานผูเจริญ
โยมเห็นเหตุอันนาสังเวชและเศราหมองนั้นแลวจึงใหทาน เพราะเหตุ
นั้นเปนปจจัย ขอทานจงรับผา ๘ คูนี้ ทักษิณาที่โยมถวายนี้ จงสําเร็จผล
แกเปรตนั้น เพราะการใหทาน นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน
สรรเสริญแลวโดยมากแนแท.
พระเถระทูลวา
อาตมภาพจะรับผา ๘ คูของมหาบพิตร ขอทักษิณาทานเหลานี้ จงสําเร็จ
ผลแกเปรตนั้น ลําดับนั้น พระเจาลิจฉวีทรงชําระพระหัตถและพระบาท
แลว ทรงถวายผา ๘ คูแกพระเถระ พอพระเถระรับประเคนผาเหลานั้น
แลว พระราชาทรงเห็นเปรตนุงหมผาเรียบรอย ลูบไลดว ยจรุณจันทน
แดง มีผิวพรรณเปลงปลั่งประดับประดา นุงผาดี ขี่มาอาชาไนย มีบริวาร
หอมลอม สําเร็จมหิทธิฤทธิ์ของเทวดา ครั้นทรงเห็นเชนนั้นแลว ทรง
ปลื้มพระทัย เกิดปติปราโมทย มีพระทัยราเริงเบิกบาน พระเจาลิจฉวี
ไดทรงเห็นกรรมและวิบากแหงกรรม แจงประจักษดวยพระองคเองแลว
จึงเสด็จเขาไปใกล แลวตรัสกะเปรตนั้นวา เราจักใหทานแกสมณพราหมณทั้งหลาย เราควรใหทานทุกสิ่งทุกอยางที่มีอยู ดูกรเปรตทานมี
อุปการะแกเรามาก.
เปรตนั้นกราบทูลวา
ขาแตกษัตริยลิจฉวี ก็พระองคไดพระราชทานเพื่อขาพระองคสวนหนึง่
แตการพระราชทานนั้นมิไดไรผล ขาพระองคเปนเทวดา จักทําความเปน
สหายกับพระองคผูเปนมนุษย.
พระราชาตรัสวา
ทานเปนคติ เปนเผาพันธุ เปนที่ยึดเหนี่ยว เปนมิตร และเปนเทวดา
ของเรา ดูกรเปรต เราขอทําอัญชลีทาน ปรารถนาเพื่อจะเห็นทานแมอีก
เปรตกราบทูลวา
ถาพระองคจักเปนผูไมมีศรัทธา มีความตระหนี่ มีจิตไมเลื่อมใส
พระองคจักไมไดเห็นขาพระองค และขาพระองคก็จักไมไดเห็นไมได
เจรจากะพระองคอีก ถาพระองคจะทรงเคารพธรรม ทรงยินดีในการ
บริจาคทาน ทรงสงเคราะห ทรงเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณทั้งหลาย
ดวยอาการอยางนี้พระองคก็จักไดทรงเห็นขาพระองค และขาพระองคจัก
ไดเห็น ไดเจรจากะพระองค ขอพระองคโปรดทรงปลอยบุรุษนี้จากหลาว
โดยเร็วเถิด เพราะการปลอยบุรุษนี้ เราทั้งสองจักไดเปนสหายกัน

ขาพระองคเขาใจวา เราทั้งสองจักไดเปนสหายกันและกัน เพราะเหตุ
แหงบุรุษถูกหลาวเสียบ ก็บุรุษถูกหลาวเสียบนี้ อันพระองคทรงรีบ
ปลอยแลว พึงเปนผูประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพนจากนรกนั้นแนนอน
พึงพนจากกรรมอันเปนที่ตั้งแหงเวทนา พระองคเสด็จเขาไปหากัปปตกภิกษุแลว ทรงจําแนกทานกับทาน ในเวลาที่ควร จงเสด็จเขาไปหาแลว
ตรัสถามดวยพระองคเอง ทานจักกราบทูลเนื้อความนั้นแกพระองค
ก็พระองคทรงประสงคบุญ มีจิตไมประทุษรายก็เชิญเสด็จเขาไปหาภิกษุ
นั้นเถิด ทานจักแสดงธรรมทั้งปวงที่ทรงสดับแลว และยังไมไดทรงสดับ
แกพระองค ตามความรูเห็น พระองคไดทรงฟงธรรมนั้นแลวจักทรงเห็น
สุคติ.
พระเจารหัส ทรงเจรจาทําความเปนสหายกับเทวดานั้นแลวเสด็จไป
สวนเปรตนั้นไดกลาวกะบริษัทแหงกษัตริยลิจฉวีทั้งหลาย พรอมกับบุตร
ของตน ซึ่งนั่งประชุมกันอยูวา ทานผูเจริญทั้งหลาย ขอจงฟงคําอยางหนึ่ง
ของเรา เราจักเลือกพร จักไดประโยชน บุรุษที่ถูกเสียบหลาว มีกรรม
อันหยาบชา มีอาชญาอันตั้งไวแลว ถูกหลาวรอยจะตายหรือไมตาย
ประมาณ ๒๐ ราตรีเทานี้ เดี๋ยวนี้ เราจักปลอยเขาตามความชอบใจของเรา
ขอหมูทานจงอนุญาต จงรีบปลอยบุรษุ นั้นและบุรุษอื่นที่พระราชารับสั่ง
ใหลงอาชญาโดยเร็วเถิด ใครพึงบอกทานผูทํากรรมอยางนั้น ทานรูอยางไร
จึงทําอยางนั้น หมูทานยอมอนุญาตตามชอบใจ พระเจาลิจฉวีเสด็จเขา
ไปสูประเทศนั้นแลว รีบปลอยบุรุษที่ถูกเสียบหลาวโดยเร็วและไดตรัส
กะบุรุษนั้นวา อยากลัวเลยเพื่อนและรับสั่งใหหมอพยาบาล แลวเสด็จ
เขาไปหากัปปตกภิกษุ แลวทรงถวายทานกับทานในเวลาอันควร มีพระ
ประสงคจะทรงทราบเหตุ จึงเสด็จเขาไปใกลแลวตรัสถามดวยพระองค
เองวา บุรุษผุถูกเสียบหลาว มีกรรมอันหยาบชา มีอาชญาอันตั้งไวแลว
ถูกหลาวรอยจะตายหรือไมตายประมาณ ๒๐ ราตรีเทานี้ ขาแตทานผูเจริญ
เดี๋ยวนี้ ดิฉันปลอยเขาไปแลว เขาไปบอกเปรตนั้น เหตุอะไรๆ ที่จะ
ไมตองไปสูนรกนั้น พึงมีหรือหนอ ถามี ขอทานโปรดบอกแกดิฉัน
ดิฉันรอฟงเหตุที่ควรเชื่อถือจากทาน.
กัปปตกภิกษุทูลวา
ความพินาศแหงกรรมเหลานั้นยอมไมมี ความพินาศในโลกนี้เกิดขึ้น
เพราะความไมรูแจง ถาเขาพึงเปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมทั้งหลาย
โดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึงพนจากนรกนั้นไดแน กรรมอันเวน
จากการใหผลพึงมี.
พระราชาตรัสวา

ขาแตทานผูเจริญ ผูมีปญญากวางขวาง ประโยชนของบุรุษผูนี้ดิฉันรูท ั่วถึง
แลว บัดนี้ ขอทานอนุเคราะหดิฉันบาง ขอทานไดกลาวตักเตือนพร่ําสอน
ดิฉัน โดยวิธีที่ดิฉันจะไมพึงไปสูนรกดวยเถิด.
กัปปตกภิกษุทูลวา
วันนี้ ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัยเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ
สงฆ เปนสรณะ จงทรงสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและดางพรอย จงทรง
งดเวนจาการฆาสัตว ลักทรัพย ทรงยินดีดวยพระมเหสีของพระองค
ไมทรงพูดเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ประการอันประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเปนกําไร จงทรง
พระราชทานจีวร บิณฑบาต ที่นอน ที่นั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของกิน
ของเคี้ยว ผา เสนาสนะ ในภิกษุผูมีจิตซื่อตรงทั้งหลาย บุญยอมเจริญ
ทุกเมื่อ ทรงอังคาสภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปน
พหูสูต ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา บุญยอมเพิ่มพูนทุกเมื่อ เมื่อบุคคล
เปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพตลอดคืนและวันอยางนี้
พึงพนจากนรกนั้น กรรมที่เวนจากการใหผลพึงมี.
พระราชาตรัสวา
วันนี้ ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ
วาเปนสรณะ ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ไมใหขาดและดางพรอย ของด
เวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ยินดีดวยภรรยาของตน ไมกลาวเท็จ
ไมดื่มน้ําเมา และจักสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบดวยองค ๘ ประการ
อันประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเปนกําไร จักถวายจีวร บิณฑบาต ที่นอน
ที่นั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของกิน ของเคี้ยว ผา และเสนาสนะ
แกภิกษุทั้งหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปนพหูสูต จักไม
กําหนัด ยินดีแลวในศาสนาของพระพุทธเจาทั้งหลาย.
พระเจาลิจฉวีทรงพระนามวาอัมพสักขระ ไดเปนอุบาสกคนหนึ่งในเมือง
เวสาลี ทรงมีศรัทธามีพระหฤทัยออนโยนทรงทําอุปการะแกภิกษุ ทรงบํารุง
สงฆโดยความเคารพ ในกาลนั้นบุรุษผูถูกเสียบหลาว หายโรค เปนสุข
สบายดี ไดเขาถึงบรรพชา แมชนทั้งสองอาศัยกัปปตกภิกษุผูประเสริฐ
ไดบรรลุสามัญผล การคบหาสัปบุรุษเชนนี้ยอมมีผลมากตั้งรอยแกวญ
ิ ูชน
ผูรูแจง บุรุษผูถูกเสียบหลาวไดบรรลุผลอันยอดเยี่ยม สวนพระเจา
อัมพสักขระไดบรรลุโสดาปตติผล.
จบอัมพสักขรเปตวัตถุที่ ๑
๒. เสริสสกเปตวัตถุ
[๑๒๒] ขอทานทั้งหลายจงฟงคําเจรจาของเทวดา และพวกพอคา ฯลฯ (พึงดูใน

เรื่องที่ ๑๐ แหงสุนิกขิตตวรรคที่ ๗ ในวิมานวัตถุ)
จบ เสริสสกเปตวัตถุที่ ๒
๓. นันทิกาเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของนางนันทิกาเปรต
[๑๒๓] มีพระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาปงคละเปนใหญในสุรัฏฐประเทศ
เสด็จไปเฝาเจาพระโมริยะแลว กลับมาสูสุรัฏฐประเทศ เสด็จมาถึงที่มี
เปอกตม ในเวลาเที่ยงซึ่งเปนเวลารอนทอดพระเนตรเห็นทางอันรืน่ รมย
เปนทางที่เปรตเนรมิตไว จึงตรัสบอกนายสารถีวา ทางนี้นารื่นรมย เปน
ทางปลอดภัย มีความสวัสดี ไมมีอุปทวันตราย ดูกรนายสารถี ทานจง
ตรงไปทางนี้แหละ เมื่อเราไปโดยทางนี้ จักถึงเขตเมืองสุรัฏฐะเร็วทีเดียว
พระเจาสุรัฏฐะไดเสด็จไปโดยทางนั้น พรอมดวยจตุรงคเสนา บุรุษคน
หนึ่งสะดุงตกใจกลัวไดกราบทูลพระเจาสุรัฏฐวา พวกเราเดินทางผิด
เปนทางนากลัวขนพองสยองเกลา เพราะทางปรากฏเฉพาะขางหนา
แตขางหลังไมปรากฏ พวกเราเดินทางผิดเสียแลว พวกเราเห็นจะเดิน
มาใกลสํานักพวกอมนุษย กลิ่นอมนุษยฟุงไป ขาพระองคไดยินเสียงอัน
พิลึกนาสะพึงกลัว พระเจาสุรัฏฐทรงสะดุงพระทัย ตรัสกะนายสารถีวา
พวกเราเดินทางผิดเสียแลว เปนทางนากลัวขนพองสยองเกลา เพราะทาง
ปรากฏเฉพาะขางหนา แตขางหลังไมปรากฏ พวกเราเดินทางผิด พวก
เราเห็นจะเดินมาใกลสํานักพวกอมนุษย กลิ่นอมนุษยยอมฟุงไป เราได
ยินเสียงอันนาสะพึงกลัว แลวเสด็จขึ้นสูคอชาง ทอดพระเนตรไปใน
ทิศทั้ง ๔ ไดทรงเห็นตนไทรตนหนึ่ง มีรมเงาชิดสนิทดี เขียวชอุมดุจสี
เมฆมีสีและสัณฐานคลายเมฆรับสั่งกะนายสารถีวา ปาใหญเขียวชอุมดุจ
สีเมฆ มีสีและสัณฐาณคลายเมฆปรากฏอยูนั่นใชไหม?
นายสารถีกราบทูลวา
ขาแตพระมหาราชา นั่นเปนตนไทร มีรมเงาชิดสนิทดี เขียวชอุม มีสีและ
สัณฐานคลายเมฆ.
พระเจาสุรัฏฐเสด็จเขาไปจนถึงตนไทรใหญที่ปรากฏอยู แลวเสด็จลง
จากคอชาง เสด็จเขาไปสูตนไทร ประทับนั่งที่โคนตน พรอมดวยหมู
อํามาตยราชบริพาร ไดทอดพระเนตรเห็นขันน้ํามีน้ําเต็ม และขนมอัน
หวานอรอย บุรุษมีเพศดังเทวดา ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไปเฝา
พระเจาสุรัฏฐแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมา
ดีแลวและพระองคไมไดเสด็จมาราย ขาแตพระองคผูกําจัดศัตรู เชิญ
พระองคเสวยน้ําและขนมเถิด พระเจาขา.
พระเจาสุรัฏฐพรอมดวยอํามาตยและขาราชบริพาร พากันดื่มน้ําและกิน

ขนมแลว จึงถามวา ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาว
สักกปุรินททะ พวกเราไมรูจักทาน จึงถามวา พวกเราพึงรูจักทาน
อยางไร?
นันทิกาเปรตกราบทูลวา
ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาว
สักกปุรินททะ ขาพระองคเปนเปรต จากประเทศสุรัฏฐมาอยูที่นี้.
พระราชาตรัสถามวา
เมื่อกอน ทานอยูในประเทศสุรัฏฐ มีปกติอยางไร มีความประพฤติ
อยางไร ทานมีอานุภาพอยางนี้ เพราะพรหมจรรยอะไร?
นันทิกาเปรตตอบวา
ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดหมูศัตรู ผูผดุงรัฐใหเจริญ ขอพระองคอํามาตย
ราชบริพารและพราหมณปุโรหิต จงสดับฟง ขาแตพระองคผูประเสริฐ
เมื่อกอน ขาแตพระองคเปนบุรุษอยูในเมืองสุรัฏฐ เปนคนใจบาป เปน
มิจฉาทิฏฐิ เปนคนทุศีลตระหนี่ บริภาษสมณพราหมณทั้งหลาย หาม
ปรามมหาชน ซึ่งพากันทําบุญใหทาน ทําอันตรายแกหมูชนเหลาอืน่ ผูกําลัง
ใหทานไดหามวา ผลแหงทานไมมีผล ผลแหงการสํารวม จักมีแตที่ไหน
ใครๆ ผูชื่อวา เปนอาจารยไมมี ใครจักฝกฝนบุคคลผูไมเคยฝกฝนแลวเลา
สัตวทั้งหลายเปนสัตวเสมอกันทั้งสิ้น การเคารพออนนอมตอผูเจริญใน
ตระกูล จักมีแตที่ไหน กําลังหรือความเพียรไมมี ความพากเพียรของบุรุษ
จักมีแตที่ไหน ผลทานไมมี ทานและศีลไมทําบุคคลผูมีเวรใหหมดจดได
สัตวยอมไดของที่ควรได สัตวเมื่อจะไดสุขหรือทุกข ยอมไดสุขหรือทุกข
อันเกิดแตที่นอมมาเอง มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย ไมมี โลกอื่น
จากโลกนี้ ก็ไมมี ทานอันบุคคลใหแลวยอมไมมผี ล พลีกรรมไมมผี ล
แมทานอันบุคคลตั้งไวดีแลวก็ไมมีผล บุรุษใดฆาบุรุษอื่นและตัดศีรษะ
บุรุษอื่น จะจัดวาบุรุษนั้นทําลายชีวิตของผูอื่นหาไมได ไมมีใครฆาใคร
เปนแตศาตรายอมเขาไปในระหวางอันเปนชองกาย ๗ ชองเทานั้น ชีพ
ของสัตวทั้งหลายไมขาดสูญ ไมแตกทําลาย บางคราวมี ๘ เหลี่ยม
บางคราวกลมเหมือนงบน้ําออย บางคราวสูงตั้ง ๕๐๐ โยชน ใครเลา
สามารถตัดชีพใหขาดได เหมือนหลอดดายอันบุคคลซัดไปแลว หลอด
ดายนั้นอันดายพันอยู ยอมกลิ้งไปได ฉันใด ชีพนั้นก็ฉันนั้น ยอม
แหวกหนีไปจากรางได บุคคลผูออกจากบานนี้ไปเขาบานอื่น ฉันใด
ชีพนั้นก็ออกจากรางนีแ้ ลวไปเขารางอื่นฉันนั้นเหมือนกัน บุคคลออกจาก
เรือนหลังนี้แลวไปเขาเรือนหลังอื่น ฉันใด แมชีพนั้นก็ออกจากรางนี้
แลวเขาไปอาศัยรางอื่นฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสิ้นกําหนด ๘ ลาน ๔ แสน

มหากัป สัตวทั้งหลายทั้งที่เปนพาล ทั้งที่เปนบัณฑิตจักยังสงสารใหสนิ้
ไป แลวจักทําที่สุดแหงทุกขไดเอง สุขทุกขเหมือนตักตวงไดดวย
ทะนานและกะเชา พระชินเจายอมรูทั่วถึงสุขทุกขทั้งปวง สัตวนอกนี้
ลวนเปนผูลุมหลง เมือ่ ชาติกอน ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้จึงได
เปนคนหลงถูกโมหะครอบงํา เปนมิจฉาทิฏฐิ ทุศีล ตระหนี่ บริภาษ
สมณพราหมณภายใน ๖ เดือน ขาพระองคจักทํากาลกิริยา จักตกไป
นรกอันเผ็ดรอน รายกาจโดยสวนเดียว นรกนั้นมี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู
จําแนกออกเปนสวนๆ ลอมดวยกําแพงเหล็กครอบดวยแผนเหล็ก พื้น
นรกนั้นเปนเหล็กแดงลุกเปนเปลวเพลิงโชติชวง แผไปรอยโยชนโดย
รอบตั้งอยูทุกเมื่อ ลวงไปแสนป ในกาลนั้นขาพระองคจึงจะไดยินเสียง
ในนรกนั้นวา แนะเพื่อนยาก เมื่อพวกเราไหมอยูในนรกนี้ กาล
ประมาณแสนปลวงไปแลว ขาแตพระมหาราชา แสนโกฏิปเปนกําหนด
อายุของสัตวผูหมกไหมอยูในนรก ชนทั้งหลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนคน
ทุศีล ติเตียนพระอริยเจา ยอมหมกไหมอยูในนรกแสนโกฏิป ขาพระองคจักเสวยทุกขเวทนาอยูในนรกนั้นตลอดกาลนาน นี้เปนผลแหง
กรรมชั่วของขาพระองค เพราะฉะนั้นขาพระองคจึงเศราโศกนัก ขาแต
พระมหาราชาผูกําจัดศัตรู เปนที่เจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองค
จงทรงสดับคําของขาพระองค ขอความเจริญจงมีแดพระองค ธิดาของ
ขาพระองคชื่ออุตตราทําแตกรรมดี ยินดีแลวในนิจศีลและอุโบสถศีล
ยินดีในทานจําแนกแจกทาน รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความ
ตระหนี่ มีปกติทําไมใหขาดในสิกขา เปนสะใภอยูในตระกูลอื่น
เปนอุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงศิริ ขาแตพระมหา
ราชา ขอความเจริญจงมีแดพระองค นางอุตตราไดเห็นภิกษุผูสมบูรณ
ดวยศีล เขาไปบิณฑบาตในบาน มีจักษุอันทอดลงแลว มีสติคุมครอง
ทวาร สํารวมดีแลว เที่ยวไปตามลําดับตรอก เขาไปสูบานนั้น นายได
ถวายน้ําขันหนึ่งและขนมมีรสหวานอรอย แลวอุทิศสวนกุศลใหขาพระ
องควา ขาแตทานผูเจริญ ขอผลทานที่ดิฉันถวายนี้ จงพลันสําเร็จแก
บิดาของดิฉันที่ตายไปแลวเถิด ในทันใดนั้น ผลแหงทานก็บังเกิดมีแก
ขาพระองค ขาพระองคมีความประสงคสําเร็จไดดังความปรารถนา บริโภค
กามสุขเหมือนดังทาวเวสสวรรณมหาราช ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดศัตรู
เปนที่เจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองคจงทรงสดับคําของขาพระองค พระพุทธเจาบัณฑิตกลาววา เปนผูเลิศกวาโลกพรอมทั้งเทวโลก
ขอพระองคพรอมทั้งพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจา
พระองคนั้นเปนสรณะเถิด ชนทั้งหลายยอมบรรลุอมตบทดวยมรรคอัน

ประกอบดวยองค ๘ ขอพระองคพรอมดวยพระโอรสและพระอัครมเหสี
จงถึงมรรคมีองค ๘ และอมตบทเปนสรณะเถิด พระอริยบุคคลผูปฏิบัติ
อยูในมรรค ๔ จําพวก และผูตั้งอยูในผล ๔ จําพวกนีเ้ ปนพระสงฆ
ผูปฏิบัติซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล ขอพระองคพรอมทั้ง
พระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระสงฆนั้นเปนสรณะเถิด ขอพระองคจงรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ทรงยินดีดว ยพระมเหสีของ
พระองค ไมตรัสเท็จ ไมทรงดื่มน้ําจัณฑเถิด.
พระราชาตรัสวา
ดูกรเทวดา ทานเปนผูปรารถนาความเจริญแกเรา ปรารถนาเกื้อกูลเรา
เราจะทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของเรา เราจักเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรมและพระสงฆอันยอดเยี่ยมกวาเทวดาและมนุษยวาเปน
สรณะ เราจะรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย จะยินดีดวยพระมเหสี
ของตน จะไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา เราจะคลายความเห็นอันชั่วชา
เหมือนโปรยแกรบลอยไปในลมอันแรง เหมือนทิ้งหญาและใบไมลอย
ไปในแมน้ํามีกระแสอันเชี่ยว จักเปนผูยินดีแลวในพระพุทธศาสนา
พระเจาสุรัฏฐครั้นตรัสดังนี้แลว ทรงงดความเห็นอันชั่วชา ทรงนอบนอม
ตอพระผูมีพระภาค เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่ง บายพระพักตรไปทางทิศ
ปราจีน กลับคืนสูพระนคร.
จบ นันทิกาเปตวัตถุที่ ๓.
๔. เรวดีเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของนางเรวดีเปรต
[๑๒๔] บุรุษคนใชของพระยายมราช จะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก
จึงไดกลาววา แนะแมเรวดีผูมีธรรมอันแสนจะชั่วชา จงลุกขึ้น ฯลฯ
(พึงดูในเรื่องที่ ๒ แหงมหารถวรรคที่ ๕ ในวิมานวัตถุ).
จบ เรวดีเปตวัตถุที่ ๔.
๕. อุจฉุเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของอุจฉุเปรต
เปรตตนหนึ่งถามพระมหาโมคคัลลานเถระวา
[๑๒๕] ไรออยใหญนี้เกิดขึ้นแกขาพเจา เปนผลบุญไมนอย แตเดี๋ยวนี้
ขาพเจากินออยนั้นไมได ขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปน
ผลแหงกรรมอะไร ขาพเจายอมเดือดรอนจะกัดกินพยายามตะเกียก
ตะกายเพื่อจะบริโภคสักหนอยก็ไมสมหวัง กําลังก็สิ้นลง บนเพอนัก
นี้เปนผลแหงกรรมอะไร อนึ่ง ขาพเจาถูกความหิวและความกระหาย
เบียดเบียน แลวหมุนลมไปที่แผนดิน กลิ้งเกลือกไปมา ดุจปลาดิ้นรน

อยูในที่รอน เมื่อขาพเจารองไหอยูสัตวทั้งหลายยอมพากันมากินน้ําตา
ของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรม
อะไร ขาพเจาเปนผูหิวกระหายลําบาก ดิ้นรนไปวา ยอมไมประสบ
ความสุขที่นายินดี ขาแตทานผูเจริญขาพเจาขอถามเนื้อความนั้นกะทาน
ขาพเจาจะพึงบริโภคออยไดอยางไร?
พระมหาโมคคัลลานเถระกลาววา
เมื่อชาติกอน ทานเกิดเปนมนุษย ไดทํากรรมไวดว ยตนเอง เราจะบอก
เนื้อความนั้นกะทาน ขอทานจงฟงแลวจําเนื้อความขอนั้นไว ทานเดิน
กัดกินออยไป และมีบุรุษคนหนึ่งเดินตามหลังทานไป เขาหวังจะกิน
ออย จึงบอกแกทาน ทานก็มิไดพูดอะไรๆ แกเขา เขาจึงไดพูดวิงวอน
ทานผูไมพูดตอบวา ขอทานพึงใหออยเถิด ทานไดใหออยแกบุรุษนัน้
โดยขางหลัง นี้เปนผลแหงกรรมนั้น เชิญทานพึงไปถือเอาออยขางหลัง
ซิ ครั้นถือเอาไดแลว จงกินใหอิ่มหนําเถิด เพราะเหตุนั้นแหละ ทาน
จักเปนผูเบิกบานราเริงบันเทิงใจ เปรตนั้นไดไปถือเอาโดยขางหลัง
ครั้นแลวจึงไดกินออยนั้นจนอิ่มหนํา เพราะเหตุนั้นแล เปรตนั้นไดเปน
ผูเบิกบานราเริงบันเทิงใจ.
จบ อุจฉุเปตวัตถุ.
๖. กุมารเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของกุมารเปรต
[๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาดังนี้วา มีพระกุมาร ๒ องคเปนพระราชโอรสอยูใน
พระนครสาวัตถี ขางประเทศหิมพานต พระราชกุมารทั้ง ๒ องคนั้นเปน
ผูมัวเมาในอารมณเปนที่ตั้งแหงความกําหนัด ทรงเพลิดเพลินดวยอํานาจ
ความยินดีในกาม ทรงติดอยูในความสุขปจจุบัน ไมทรงเห็นสุขใน
อนาคต ครั้นจุติจากความเปนมนุษยไปจากโลกนี้สูเปตโลกแลว เกิดเปน
เปรตไมแสดงกายใหปรากฏ รองประกาศกรรมชั่วของตนที่ไดกระทําไว
ในกาลกอนวา เมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยูเปนอันมาก และไทยธรรม
อันเขาเขาไปตั้งไวก็มีอยู พวกเราไมอาจทําบุญอันนํามาซึ่งความสุขตอไป
แมเล็กนอย และทําตนใหมีความสวัสดีได อะไรจะพึงลามกกวากามนั้น
พวกเราจุติจากราชกุลแลวไปบังเกิดในเปตวิสัย พรั่งพรอมไปดวยความ
หิวและความกระหาย เมื่อกอน เคยเปนเจาของในที่ใดในโลก ยอม
ไมไดเปนเจาของในที่นั้นอีก มนุษยทั้งหลายเจริญขึ้นแลวเสื่อมลง ยอม
ตายเพราะความหิวและความกระหาย นรชนรูโทษอันเกิดดวยอํานาจ
ความถือตัววาเปนใหญอยางนี้แลว ละความเมาในความเปนใหญไดแลว
พึงไปสูสวรรค นรชนผูมีปญญาเมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค.

จบ กุมารเปตวัตถุที่ ๖.
๗. ราชปุตตเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมเปรตราชบุตร
[๑๒๗] ผลแหงกรรมทั้งหลาย ที่พระราชโอรสทําไวในชาติกอนพึงย่ํายีหัวใจ
พระราชโอรสไดเสวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมย
ใจ และการฟอนรําขับรอง ความยินดี ความสนุกสนานเปนอันมาก
เสด็จเที่ยวไปในสวนแลวเขาไปสูเมืองราชคฤห ไดทรงเห็นพระปจเจกพุทธเจานามวาสุเนตตะ ผูมีตนอันฝกแลวมีจิตตั้งมั่น มักนอย สมบูรณ
ดวยหิริ ยินดีในอาหารเฉพาะที่มีอยูในบาตร เสด็จลงจากคอชางแลว
ตรัสถามวา ไดอะไรบาง พระผูเปนเจา แลวทรงจับบาตรของพระปจเจกพุทธเจายกขึ้นสูง แลวทุมลงที่พื้นดินใหแตก ทรงพระสรวล หลีกไป
หนอยหนึ่งไดตรัสกะพระปจเจกพุทธเจา ผูแลดูอยูดว ยอํานาจความกรุณา
วา เราเปนพระราชโอรสของพระเจากิตวัสสะ แนะภิกษุ ทานจักทําอะไร
เรา พระราชโอรสไดเสวยผลอันเผ็ดรอนแหงกรรมอันหยาบชานั้นเพรียบ
พรอมแลวในนรก พระราชโอรสผูเปนพาลทําบาปหยาบชาไว จึงได
ประสบทุกขอันกลาแข็งอยูในนรก ๘๔,๐๐๐ ป นอนหงายบาง นอน
คว่ําบาง นอนตะแคงซายบาง นอนตะแคงขวาบาง เทาชี้ขึ้นขางบนบาง
หมกไหมอยูสิ้นกาลนาน ทําบาปหยาบชาไว จึงไดประสบทุกขอันกลา
แข็งในนรกหลายหมื่นปเปนอันมาก บุคคลผูมีการงานอันลามก พากัน
ประทุษรายฤาษีผูไมประทุษรายตอผูประทุษรายมีวัตรอันงาม ยอมไดเสวย
ทุกขอันเผ็ดรอนอยางยิง่ เห็นปานนี้แล เปรตผูเปนพระราชบุตรเสวยทุกข
เปนอันมากในนรกนั้นสิ้นปเปนอันมาก จุติจากนรกแลวมาเกิดเปนเปรต
อดอยากอีก บุคคลรูโทษอันเกิดเพราะอํานาจแหงความมัวเมาในความ
เปนใหญอยางนี้แลว พึงละความมัวเมาในความเปนใหญเสีย แลวพึง
ประพฤติออนนอมตอผูควรออนนอม ผูใดมีความเคารพในพระพุทธเจา
พระธรรมและพระสงฆ ผูนั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญในปจจุบัน ผูนั้น
เปนคนมีปญญา เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค.
จบ ราชปุตตเปตวัตถุที่ ๗.
๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑
วาดวยบุพกรรมของเปรตกินคูถที่ ๑
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๒๘] ทานเปนใครหนอ โผลขึ้นจากหลุมคูถใหเราเห็นเชนนี้ ทานรองครวญ
ครางอื้ออึงไปทําไมเลา ทานมีการงานอันลามกเปนแน?
เปรตนั้นตอบวา

ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกขเกิดในยมโลก เพราะได
ทํากรรมอันลามกไว จึงไปจากโลกนีส้ ูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแหงกรรมอะไร
ทานจึงไดประสบทุกขเชนนี้?
เปรตนั้นตอบวา
ชาติกอน มีภิกษุรูปหนึ่งเปนเจาอาวาส อยูในอาวาสของขาพเจา ทานมี
ปกติริษยา ตระหนี่ตระกูล มีใจกระดาง มักดาบริภาษ ไดยกโทษ
ภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายที่เรือนของขาพเจา ขาพเจาฟงคําของภิกษุนั้นแลว
ไดดาพวกภิกษุทั้งหลาย เพราะผลแหงกรรมนั้น ขาพเจาจึงไปจากโลกนี้
สูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ภิกษุที่เขาไปสูตระกูลของทาน ไมใชมิตรแทเปนมิตรเทียม เปนคน
ปญญาทราม ทําลายขันธละไปแลว ไปสูคติไหนหนอ?
เปรตนั้นตอบวา
ขาพเจายืนอยูบนศีรษะของภิกษุผูมีกรรมอันลามกนั้น กุลุปกภิกษุไปเกิด
เปนเปรตบริวารของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาอื่นถายมูตรคูถ
ลงในเว็จนี้ มูตรคูถนั้นเปนอาหารของขาพเจาและขาพเจากินมูตรคูถ
นั้นแลว ถายมูตรคูถสิ่งใดลงไป กุลุปกเปรตนั้นก็เลี้ยงชีพดวยมูตรคูถนั้น.
จบ คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๘.
๙. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๒
วาดวยบุพกรรมของเปรตกินคูถที่ ๒
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหนึ่งวา
[๑๒๙] ทานเปนใครหนอ โผลขึ้นมาจากหลุมคูถใหเราเห็นเชนนี้ ทานมารอง
ครวญครางอือ้ อึงไปทําไมเลา ทานมีกรรมอันลามกเปนแน?
นางเปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนนางเปรตไดเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะ
ไดกรรมชั่วไว จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก.
(เหมือนขอ ๑๒๘)
จบ คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๙.
๑๐. คณเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของนางเปรตผอม
พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามนางเปรตทั้งหลายวา
[๑๓๐] ทานทั้งหลายเปลือยกาย มีรูปรางผิวพรรณนาเกลียด ซูบผอมมีตัว

สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ผอมจนแลเห็นแตซี่โครงเชนนี้ แนะทาน
ผูนิรทุกข ทานทั้งหลายเปนอะไรหนอ?
เปรตทั้งหลายตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะ
ทํากรรมชั่วไว จึงไปจากมนุษยโลกมาสูเปตโลก.
พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา
ทานทั้งหลายทํากรรมชั่วอะไรดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแหงกรรม
อะไร ทานทั้งหลายจึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก?
เปรตเหลานั้นตอบวา
เมื่อสมณพราหมณทั้งหลายผูเปนที่พึ่ง อันหาโทษมิไดมีอยู ขาพเจา
ทั้งหลายมิไดกอสรางกุศลไวแมเพียงกึง่ มาสก เมื่อไทยธรรมมีอยูก็ไมได
ทําที่พึ่งแกตน พวกขาพเจาหิวน้ํา จึงเขาไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับกลาย
เปนวางเปลาไป เมื่อเวลารอนขาพเจาทั้งหลายเขาไปสูรมไม รมไมกลับ
กลายเปนแดดแผดเผาไป ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาทั้งหลายควรที่จะ
เสวยทุกขอันมีความกระหายเปนตนนี้ และทุกขอยางอื่นอันชัว่ ชากวาทุกข
นั้น อนึ่ง ขาพเจาทั้งหลายเปนผูถูกความหิวแผดเผาแลว อยากอาหาร
พากันไปสิ้นทางหลายโยชน ก็ไมไดอาหารอะไรๆ เลย จึงพากันกลับ
มา ขาพเจาทั้งหลายนี้หาบุญมิไดหนอ เมื่อมีความหิวโหยอิดโรยมากขึ้น
ก็พากันลมสลบลงที่พื้นดิน บางคราวก็ลมนอนหงาย บางคราวก็ลมคว่ํา
ดิ้นรนไปมา ก็ขาพเจาเหลานั้นสลบอยูท ี่พื้นดินที่ลมอยูนั่นเอง เอาศีรษะ
ชนหนาอกกันและกัน ขาพเจาเหลานี้หาบุญมิไดหนอ ขาแตทานผูเจริญ
ขาพเจาทั้งหลายควรที่จะเสวยทุกข อันมีความกระหายเปนตนนี้ และ
ทุกขอยางอื่นอันชั่วชากวาทุกขนั้น เพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู ขาพเจา
ทั้งหลายก็ไมไดทําที่พึ่งแกตน ก็ขาพเจาเหลานั้นไปจากที่นี้ ไดกําเนิด
เปนมนุษยแลว จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ สมบูรณดวยศีล
กระทํากุศลใหมาก.
จบ คณเปตวัตถุที่ ๑๐.
๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ
วาดวยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต
เวมานิกเปรตตนหนึ่งไดกลาวกะหญิงมนุษยคนหนึ่งวา
[๑๓๑] สัตวนรกบางพวกทานก็เห็นแลว สัตวเดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย
หรือเทวดาบางพวก ทานก็เห็นแลว ผลกรรมของตนทานก็เห็นประจักษ
ดวยตนเองแลว เราจักนําทานไปสงยังเมืองปาฏลีบุตร ทานไปถึงเมือง
ปาฏลีบุตรแลว จงทํากรรมอันเปนกุศลใหมาก.

เมื่อหญิงนั้นไดฟงดังนัน้ แลว มีความปลื้มใจ จึงกลาวตอบวา ขาแต
เทพเจาผูอันบุคคลพึงบูชา ทานปรารถนาความเจริญแกดิฉัน ปรารถนา
ประโยชนเกื้อกูลแกดิฉัน ดิฉันจักทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารย
ของดิฉัน สัตวนรกบางพวก ดิฉันก็เห็นแลว สัตวเดียรัจฉาน เปรต
อสูร มนุษยหรือเทวดาบางพวก ดิฉันก็เห็นแลว ผลกรรมของตนดิฉนั
ก็ไดเห็นเองแลว ดิฉันจักทําบุญใหมาก.
จบ ปาฏลิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๑
๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตเฝาสวนมะมวง
พวกพอคาไดถามเวมานิกเปรตตนหนึ่งวา
[๑๓๒] สระโบกขรณีของทานนี้นารื่นรมยดี มีพื้นราบเรียบ มีทาอันงดงาม
มีน้ํามาก ดารดาษไปดวยปทุมชาติตางๆ มีดอกอันบานดีเกลื่อนกลน
ดวยหมูภมร ทานไดสระโบกขรณีอันเปนที่ฟูใจนี้อยางไร สวนมะมวง
ของทานนี้นารื่นรมยดเี ผล็ดผลทุกฤดู มีดอกบานเปนนิตยนิรันดร
เกลื่อนหลนดวยหมูภมร ทานไดวิมานนี้อยางไร?
เวมานิกเปรตนั้นตอบวา
สระโบกขรณีมีรมเงาอันเยือกเย็น นารืน่ รมยใจ ขาพเจาไดในที่นี้
เพราะทานที่ธิดาของขาพเจาถวายมะมวงสุก น้ําขาวยาคู แดพระผูมี
พระภาคและพระภิกษุสงฆทั้งหลาย.
เวมานิกเปรตนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงนําพวกพอคาไปดูทรัพย ๕๐๐ กหาปณะ
แลวสั่งวา พวกทานจงถือเอาเปนสวนตัวกึ่งหนึ่งจากทรัพยนี้ แลวใหธิดาขอเราใชหนี้ที่เรายืมเขา
มากึ่งหนึ่งเถิด.
พวกพอคากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดบอกแกธิดาของเปรตนั้น แลวไดใหทรัพย
สวนที่เปรตนั้นใหแกตนแกเทพธิดานั้น นางไดใหกหาปณะรอยกหาปณะแกเจาหนี้ แลวให
ทรัพยที่
เหลือแกสหายของบิดา สวนตนรับทําการใชสอยกุฎมพีนั้นอยู กุฎมพีนั้นกลับคืนทรัพยนั้นใหแก
นาง แลวยกนางใหเปนภรรยาของบุตรชายคนหัวป ตอมาภายหลัง นางมีบุตรคนหนึ่ง
ไดกลาวคาถาเปนเชิงกลอมบุตรวา
ขอทานทั้งหลาย จงดูผลแหงทานที่จะพึงเห็นเอง และผลของความ
ขมใจ ความสํารวม เราเปนทาสีอยูในตระกูลของลูกเจา บัดนี้ มาเปน
ลูกสะใภเปนใหญในเรือน.
ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแกเกลาจึงทรงแผพระรัศมีไปแสดง
พระองคใหปรากฏ ดุจประทับอยูเฉพาะหนาแลวไดตรัสพระคาถานี้ความวา
ความประมาท ยอมครอบงําบุคคลผูติดอยูในความยินดียินราย

ในความรักความชังในทุกขและสุข.
จบ อัมพวนเปรตวัตถุที่ ๑๒
๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ
วาดวยเทวดาเตือนอุบาสก
ภุมมเทวดาตนหนึ่งไดกลาวเตือนอุบาสกคนหนึ่งวา
[๑๓๓] บุคคลใหสิ่งใด สิ่งนั้นยอมไมมี แตผลอยางอื่นที่นาปรารถนา
นาใครมีมาก เพราะฉะนั้นทานจงใหทาน แลวทานจักพนจากทุกขและ
ความฉิบหาย ทั้งจักไดประสบสุขอันเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ
เพราะทานนั้น ขอทานจงตื่นเถิด อยาไดประมาท.
จบ อักขรุกขเปรตวัตถุที่ ๑๓.
๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ
ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกขครอบงํา จึงพากันรองไหรําพันดวยเสียงดัง
อยางนากลัววา
[๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพยไวโดยชอบธรรมบาง โดยไมชอบธรรมบาง
แตคนอื่นๆ พากันใชสอยธรรมเหลานัน้ สวนพวกเรากลับมีสวน
แหงทุกข.
จบ โภคสังหรเปตวัตถุที่ ๑๔.
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตเศรษฐีบุตร
พระศาสดาไดตรัสพระคาถาที่เปรต ๔ ตน ปรารภจะกลาวคนละคาถาใหบริบูรณวา
[๑๓๕] เมื่อพวกเราพากันหมกไหมอยูในนรก ๖ หมื่นปเต็มบริบูรณ โดย
ประการทั้งปวง เมื่อไรที่สุดจักมี.
ที่สุดไมมี ที่สุดจักมีแตที่ไหน ที่สุดยอมไมปรากฏ แนะทานผูนิรทุกข
เพราะเรากับทานไดทําบาปกรรมไว.
พวกเราเหลาใดไมใหของที่มีอยู พวกเราเหลานั้นยอมเปนอยูลําบาก เมื่อ
ไทยธรรมมีอยู พวกเราไมไดทําที่พึ่งแกตน.
เรานั้นไปจากเปตโลกนี้ ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว จักเปนผูรูความ
ประสงค สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมากเปนแน.
จบ เสฏฐิปุตตเปตวัตถุที่ ๑๕.
๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ
วาดวยบุพกรรมของเปรตหกหมื่นฆอน
วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นเปรตตนหนึ่ง จึงซักถาม
ดวยคาถาวา

[๑๓๖] ทําไมหนอ ทานจึงวิ่งพลานไปเหมือนคนบา เหมือนเนื้อผูร ะแวงภัย
ทานมารองอื้ออึงไปทําไม ทานคงทําบาปกรรมไวเปนแน?
เปรตนั้นตอบวา
ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะทํา
บาปกรรมไว จึงไปจากมนุษยสูเปตโลก ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
บริบูรณโดยประการทั้งปวง ตกใสศีรษะและตอยกระหมอมของขาพเจา.
พระเถระถามวา
ทานทํากรรมชั่วอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะผลแหงกรรมอะไร
ทานจึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก อนึ่ง ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
บริบูรณโดยประการทั้งปวง ตกใสศีรษะและตอยศีรษะของทาน เพราะ
ผลแหงกรรมอะไร?
เปรตนั้นตอบวา
ครั้งนั้น ขาพเจาไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง นามวา สุเนตตะ
มีอินทรียอันอบรมแลว ผูหาภัยแตที่ไหนมิได นั่งเขาฌานอยูที่โคนตนไม
ขาพเจาไดตอยศีรษะของทานแตกดวยการดีดกอนกรวด เพราะผลแหง
กรรมนั้น ขาพเจาจึงไดประสบทุกขเชนนี้ ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ
บริบูรณ โดยประการทั้งปวง จึงตกลงใสศีรษะของขาพเจา และตอย
ศีรษะของขาพเจา.
พระเถระกลาววา
แนะบุรุษชั่ว ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบบริบูรณ โดยประการทั้งปวง
ตกลงใสศีรษะและตอยศีรษะของทาน เพราะเหตุอันสมควรแกทานแลว.
จบ สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุที่ ๑๖.
-----------------รวมเรือ่ งที่มีในวรรคนี้ คือ
๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ
๒. เสริสสกเปตวัตถุ
๓. นันทิกาเปตวัตถุ
๔. เรวดีเปตวัตถุ
๕. อุจฉุเปตวัตถุ
๖. กุมารเปตวัตถุ
๗. ราชปุตตเปตวัตถุ
๘. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑
๙. คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๒ ๑๐. คณเปตวัตถุ
๑๑. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ
๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ
๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ
๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ
จบ มหาวรรคที่ ๔.
เปตวัตถุจบบริบูรณ

------------เถรคาถา
เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑
[๑๓๗] ขอทานทั้งหลาย จงฟงคาถาอันนอมเขาไปสูประโยชน ของพระเถระ
ทั้งหลายผูมีตนอันอบรมแลว บันลืออยู ดุจการบันลือแหงสีหะทั้งหลาย
ซึ่งเปนสัตวประเสริฐกวาเหลาสัตวผูมเี ขี้ยวทั้งหลาย ที่ใกลถ้ําที่ภูเขา
ฉะนั้น ก็พระเถระเหลานั้นมีชื่อ โคตร มีธรรมเปนเครื่องอยู มีจิต
นอมไปแลว ในธรรมตามที่ปรากฏแลว มีปญญา เปนผูไมเกียจคราน
อยูในเสนาสนะอันสงัด มีปา โคนไม และภูเขาเปนตนนั้นๆ ได
เห็นธรรมแจมแจง และไดบรรลุนิพพานอันเปนธรรมไมแปรผัน เมื่อ
พิจารณาเห็นผลอันเปนที่สุดกิจซึ่งตนทําเสร็จแลว จึงไดภาษิตเนื้อความนี้.
------------๑. สุภูติเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับจิตหลุดพน
[๑๓๘] ไดยินวา ทานพระสุภูติเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ดูกรฝน
กุฎีของเรามุงดีแลว มีเครื่องปองกันอันสบายมิดชิดดี ทานจงตกลงมา
ตามสะดวกเถิด จิตของเราตั้งมั่นดีแลว หลุดพนแลวจากกิเลสทั้งปวง
เราเปนผูมีความเพียรอยู เชิญตกลงมาเถิดฝน.
๒. มหาโกฏฐิตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความสงบ
[๑๓๙] ไดยินวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนีว้ า บุคคล
ผูสงบ งดเวนจากการทําความชั่วพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัดบาป
ธรรมทั้งหลาย เหมือนลมพัดใบไมใหลวงหลนไป ฉะนั้น.
๓. กังขาเรวตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับปญญา
[๑๔๐] ไดยินวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนีว้ า ทานจง
ดูปญญานี้ ของพระตถาคตเจาทั้งหลายดังไฟอันรุงเรืองในเวลาพลบค่ํา
พระตถาคตเหลาใด ยอมกําจัดความสงสัยของเวไนยสัตวทั้งหลาย ผูมา
เฝาถึงสํานักของพระองค พระตถาคตเหลานั้น ยอมชือ่ วาเปนผูแสงสวาง
เปนผูใหดวงตา.
๔. ปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการคบคนดี
[๑๔๑] ไดยินวา ทานพระปุณณมันตานีบุตรเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา

บุคคลควรสมาคมกับสัปบุรุษ ผูเปนบัณฑิตชี้แจงประโยชนเทานั้น
เพราะธีรชนทั้งหลายเปนผูไมประมาท เห็นประจักษดวยปญญา ยอมได
บรรลุถงึ ประโยชนอยางใหญ ประโยชนอยางลึกซึ้ง เห็นไดยาก
ละเอียด สุขุม.
๕. ทัพพเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการฝกอบรม
[๑๔๒] ไดยินวา ทานพระทัพพเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา เมื่อกอน
พระทัพพมัลลบุตรองคใด เปนผูอันบุคคลอื่น ฝกฝนไดโดยยาก แต
เดี๋ยวนี้พระทัพพมัลลบุตรองคนั้น เปนผูอันพระศาสดาไดทรงฝกฝนดวย
การฝกฝนดวยมรรคอันประเสริฐ เปนผูสันโดษ ขามความสงสัยไดแลว
เปนผูชนะกิเลส ปราศจากความขลาด มีจิตตั้งมั่น ดับความเรารอนไดแลว.
๖. สีตวนิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความสันโดษ
[๑๔๓] ไดยินวา ทานพระสีตวนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ภิกษุใดมา
สูปาสีตวันแลว ภิกษุนนั้ เปนผูอยูแตผูเดียว สันโดษ มีจิตตั้งมั่น ชนะ
กิเลส ปราศจากขนลุกขนพอง มีปญญารักษากายาคตาสติอยู.
๗. ภัลลิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูชนะ
[๑๔๔] ไดยินวา ทานพระภัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ผูใดกําจัด
เสนาแหงมัจจุราช เหมือนหวงน้ําใหญ กําจัดสะพานไมอออันแสนจะ
ทรุดโทรม ฉะนั้น ก็ผูนั้นจัดวาเปนผูชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว
มีตนอันฝกฝนแลวมีจติ ตั้งมั่น ดับกิเลสและความเรารอนไดแลว.
๘. วีรเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการชนะกิเลส
[๑๔๕] ไดยินวา ทานพระวีรเถระไดภาษิตคาถานี้ ในเวลาภรรยาเกาไปเลาโลม
เพื่อใหสึก วา
เมื่อกอน ผูใดเปนผูอันบุคคลอื่นฝกไดโดยยาก แตเดี๋ยวนี้ผูนั้นอัน
พระผูมีพระภาคฝกฝนไดดีแลว เปนนักปราชญมีความสันโดษ ขามความ
สงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลสมาร ปราศจากขนลุกขนพอง ปราศจาก
ความกําหนัด มีจิตตั้งมั่น ดับกิเลสและความเรารอนไดแลว.
๙. ปลินทวัจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการฟงธรรม
[๑๔๖] ไดยินวา ทานพระปลินทวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนีว้ า การที่เรา
มาสูสํานักของพระศาสดานี้ เปนการมาดีแลว ไมไรประโยชน การที่

เราคิดไววาจักฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคแลวจักบวช เปน
ความคิดที่ไมไรประโยชน เพราะเมื่อพระผูมีพระภาคทรงจําแนกธรรม
ทั้งหลายอยู เราไดบรรลุธรรมอันประเสริฐแลว.
๑๐. ปุณณมาสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการไมติดในสิ่งทั้งปวง
[๑๔๗] ไดยินวา พระปุณณมาสเถระไดภาษิตคาถานี้อยางนี้วา ผูใดไมทะเยอ
ทะยานในโลกนี้หรือโลกอื่น ผูนั้นเปนผูจบไตรเพท เปนผูสันโดษ
สํารวมแลว ไมติดอยูในธรรมทั้งปวง เปนผูรูแจงซึ่งความเกิดขึ้นและ
ความเสื่อมไปของโลก.
--------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระสุภูติเถระ ๒. พระมหาโกฏฐิตเถระ
๓. พระกังขาเรวตเถระ ๔. พระปุณณมันตานีปุตตเถระ
๕. พระทัพพเถระ
๖. พระสีตวนิยเถระ
๗. พระภัลลิยเถระ ๘. พระวีรเถระ
๙. พระปลินทวัจฉเถระ ๑๐. พระปุณณมาสเถระ.
จบ วรรคที่ ๑.
--------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๒
วาดวยสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. จูฬวัจจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความยินดีในธรรม
[๑๔๘] ภิกษุผูมากไปดวยความปราโมทยในธรรมอันพระพุทธเจาทรงประกาศแลว
พึงบรรลุสันตบทอันเปนธรรมเขาไปสงบระงับสังขาร เปนสุข.
๒. มหาวัจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับไตรสิกขา
[๑๔๙] ภิกษุมีกําลังปญญา สมบูรณดวยศีลและวัตร มีจิตตั้งมั่น ยินดีในฌาน
มีสติ บริโภคโภชนะตามมีตามได มีราคะไปปราศแลว พึงหวังได ซึ่ง
กาลปรินิพพานในศาสนานี้.
๓. วนวัจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับรมณียสถาน
[๑๕๐] ภูเขาทั้งหลายอันลวนแลวดวยหิน มีสีเขียวดังเมฆ ดูรุจิเรกงามดี มี
ธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษไปดวยแมลงคอมทอง ภูเขาเหลา
นั้นยอมทําใหเรารื่นรมยใจ.

๔. วนวัจฉสามเณรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยูปา
[๑๕๑] พระอุปชฌายของเราไดกลาวกะเราวา ดูกรสีวกะ เราจะไปจากที่นี้
กายของเราอยูในบาน แตใจของเราไปอยูในปา แมเรานอนอยูก็
จักไป ความเกี่ยวของดวยหมู ยอมไมมแี กผูรูแจงชัด.
๕. กุณฑธานเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการขามโอฆะ
[๑๕๒] ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชนเบื้องบน ๕ พึงเจริญ
อินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตนใหยิ่งขึ้นไป ภิกษุผูกาวลวงธรรมเปน
เครื่องของ ๕ ประการไดแลว พระผูมพี ระภาคตรัสวา ขามโอฆะ
ไดแลว.
๖. เพลัฏฐสีสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับวันคืน
[๑๕๓] โคอาชาไนยผูสามารถเทียมไถแลว ยอมลากไถไปไดโดยไมลําบาก
ฉันใด เมื่อเราไดความสุขอันไมเจือดวยอามิส คืนและวันทั้งหลาย
ยอมผานพนเราไปโดยยาก ฉันนั้น.
๗. ทาสกเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความเกียจคราน
[๑๕๔] เมื่อใด บุคคลเปนผูงวงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกลือกไปมา
เมื่อนั้นเขาเปนคนเขลา ยอมเขาหองบอยๆ เหมือนสุกรใหญที่เขา
ปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น.
๘. สิงคาลปตาเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับพุทธทายาท
[๑๕๕] ภิกษุผูอยูในปาเภสกฬาวัน พิจารณาแผนดินนี้ดวยความสําคัญวา
กระดูกทั้งสิ้นเปนอารมณจักไดเปนทายาทของพระพุทธเจา เราเขาใจวา
จะละกามราคะไดโดยเร็วพลัน.
๙. กุฬเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับหนาที่บัณฑิต
[๑๕๖] พวกคนไขน้ําก็ไขน้ําไป ชางศรก็ดัดลูกศร พวกชางถากก็ถากไม
พวกบัณฑิตผูมีวัตรอันงาม ก็ฝกฝนตน.
๑๐. อชิตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความตาย
[๑๕๗] เราไมมีความกลัวตาย ไมมีความอาลัยในชีวิต จักเปนผูมีสติสัมปชัญญะ ละทิ้งกายนี้ไป.

-------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระจูฬวัจฉเถระ ๒. พระมหาวัจฉเถระ
๓. พระวนวัจฉเถระ ๔. พระสีวกเถระ
๕. พระกุณฑธานเถระ ๖. พระเพลัฏฐสีสเถระ
๗. พระทาสกเถระ ๘. พระสิงคาลปตาเถระ
๙. พระกุฬเถระ
๑๐. พระอชิตเถระ.
จบ ทุติยวรรค.
-------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๓
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. นิโครธเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับทางดําเนินชีวิต
[๑๕๘] เราไมกลัวภัย พระศาสดาของเราทั้งหลายเปนผูฉลาดในธรรมอันไมตาย
ภัยยอมไมตั้งอยูในหนทางใด ภิกษุทั้งหลายยอมไปโดยหนทางนั้น.
๒. จิตตกเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูเจริญฌาน
[๑๕๙] นางนกยูงทั้งหลายมีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พากันร่ํารอง
อยูในปาการวี นางนกยูงเหลานั้นพากันร่ํารองในเวลามีลมหนาวเจือ
ดวยฝน ยอมปลุกบุคคลผูเจริญฌานซึ่งหลับอยูใหตื่น.
๓. โคสาลเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการเจริญวิเวก
[๑๖๐] เราฉันขาวมธุปายาสที่พุมกอไผแลว พิจารณาความเกิดและความเสื่อม
ไปแหงขันธทั้งหลายโดยความเคารพ จักกลับไปสูสานุบรรพตที่เรา
เคยอยูมาแลว เจริญวิเวกตอไป.
๔. สุคันธเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสอน
[๑๖๑] ภิกษุบวชมายังไมทันครบพรรษา ไดเห็นธรรมเปนธรรมดีงาม บรรลุ
วิชชา ๓ ไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
๕. นันทิยเถรคาถา
สุภาษิตเตือนมาร
[๑๖๒] จิตของภิกษุใดไดบรรลุผลญาณ สวางรุงเรืองอยูเ ปนนิตย ทานมา
เบียดเบียนภิกษุนั้นเขา จักไดรับทุกขแนนอน นะมาร.
๖. อภัยเถรคาถา

สุภาษิตสรรเสริญพุทธภาษิต
[๑๖๓] เราไดฟงพระวาจาอันเปนสุภาษิตของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตย จึงไดรูแจงแทงตลอดซึ่งธรรมอันละเอียด เหมือน
บุคคลยิงปลายขนทรายดวยลูกศร ฉะนั้น.
๗. โลมสกังคิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับวิเวก
[๑๖๔] เราจักเอาอุระแหวกปาหญาแพรก หญาคา หญาดอกเลา แฝก
หญาปลอง หญามุงกระตาย พอกพูนวิเวก.
๘. ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับศีล
[๑๖๕] ทานเปนผูขวนขวายในเรื่องผาหรือไม ยินดีในเครื่องประดับหรือไม
ทานทํากลิ่นอันสําเร็จดวยศีลฟุงไปใชไหม? หมูชนนอกนี้ ไมอาจ
ทํากลิ่นใหสําเร็จดวยศีลฟุงไปได.
๙. หาริตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการปรับตัว
[๑๖๖] แนะทานหาริตะ ทานจงยกตนของทานขึ้นจากความเกียจคราน
เหมือนชางศรยกลูกศรขึ้นดัด ฉะนั้น ทานจงทําจิตใหตรงแลว
ทําลายอวิชชาเสีย.
๑๐. อุตติยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความไมประมาท
[๑๖๗] เมื่ออาพาธบังเกิดขึ้นแกเรา สติก็เกิดขึ้นแกเราวา อาพาธเกิดขึ้นแก
เราแลว เวลานี้เปนเวลาที่เราไมควรประมาท.
---------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระนิโครธเถระ ๒. พระจิตตกเถระ
๓. พระโคสาลเถระ ๔. พระสุคันธเถระ
๕. พระนันทิยเถระ ๖. พระอภัยเถระ
๗. พระโลมสกังคิยเถระ ๘. พระชัมพุคามิกปุตตเถระ
๙. พระหาริตเถระ ๑๐. พระอุตติยเถระ.
จบ ตติยวรรคที่ ๓.
---------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๔
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๔
๑. คหุรตีริยเถรคาถา

สุภาษิตเกี่ยวกับความอดทน
[๑๖๘] บุคคลถูกยุงและเหลือบกัดแลวในปาใหญ พึงเปนผูมีสติอดทนตอสัมผัส
แหงยุงและเหลือบในปาใหญนั้น เหมือนชางอดทนตอการถูกอาวุธใน
สงคราม ฉะนั้น.
๒. สุปปยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียร
[๑๖๙] บุคคลผูมีความเพียร ถึงจะแก แตเผากิเลสใหเรารอน พึงบรรลุ
นิพพานอันไมรูจักแก ไมมีอามิส เปนธรรมสงบอยางยิ่ง
เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม.
๓. โสปากเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับเมตตา
[๑๗๐] บุคคลพึงมีเมตตาในคนเดียวผูเปนที่รัก ฉันใด ภิกษุพึงมีเมตตาในสัตว
ทั้งปวงในที่ทุกสถาน ฉันนั้น.
๔. โปสิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช
[๑๗๑] หญิงเหลานี้ดีแตเมื่อยังไมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกล นําความ
ฉิบหายมาใหเปนนิตยทีเดียว เราเดินออกจากปามาสูบาน เขาไปสู
เรือนแหงญาติแลว ไมไดอําลาใครๆ ออกจากเรือนนัน้ หนีมาแลว.
๕. สามัญญกานิเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับเกียรติยศ
[๑๗๒] บุคคลผูตองการความสุข เมื่อประพฤติใหสมควรแกความสุขนั้น
ยอมไดความสุข ผูใดเจริญอริยมรรค อันประกอบดวยองค ๘
เปนทางตรง เพื่อมรรลุอมตธรรม ผูนนั้ ยอมไดความสรรเสริญและเจริญ
ดวยยศ.
๖. กุมาปุตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความดี
[๑๗๓] การฟง เปนความดี ความประพฤติมักนอย เปนความดี การอยูโดย
ไมมีหวงใยเปนความดีทุกเมื่อ การถามสิ่งที่เปนประโยชนเปนความดี
การทําตามโอวาทโดยเคารพ เปนความดี กิจมีการฟงเปนตนนี้
เปนเครื่องสงบของผูไมมีกังวล.
๗. กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความเจริญฌาน
[๑๗๔] ภิกษุทั้งหลายไมสํารวมกาย วาจา ใจ พากันเที่ยวไปสูชนบท
ตางๆ ทอดทิ้งสมาธิ การเที่ยวไปสูแควนตางๆ จักสําเร็จ

ประโยชนอะไรเลา เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงกําจัดความแขงดี อยาให
มิจฉาวิตกและกิเลสมีตัณหาเปนตนครอบงํา พึงเจริญฌาน.
๘. ควัมปติเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการพนกิเลส
[๑๗๕] เทวดาและมนุษยทั้งหลาย พากันนอบนอมพระควัมปติ ผูหามแม
น้ําสรภูใหหยุดไหลไดดวยฤทธิ์ ไมติดอยูในกิเลสและตัณหาไรๆ
ไมหวั่นไหวตอสิ่งอะไรทั้งสิ้น เปนผูผานพนเครื่องของทั้งปวง เปน
มหามุนี ผูถึงฝงแหงภพ.
๙. ติสสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับสติ
[๑๗๖] บุรุษถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมที่กระหมอม แลวรีบรักษา
ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพือ่ ละความกําหนัดยินดีใน
กาม ฉันนั้น.
๑๐. วัฑฒมานเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับสติ
[๑๗๗] บุรุษที่ถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมที่กระหมอม แลวรีบรักษา
ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพือ่ ละความกําหนัดยินดีในภพ
ฉันนั้น.
------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระคหุรตีริยเถระ ๒. พระสุปปยเถระ
๓. พระโสปากเถระ
๔. พระโปสิยเถระ
๕. พระสามัญญกานิเถระ ๖. พระกุมาปุตตเถระ
๗. พระกุมาปุตตเถรสหายกเถระ ๘. พระควัมปติเถระ
๙. พระติสสเถระ
๑๐. พระวัฑฒมานเถร.
จบ วรรคที่ ๔.
-------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๕
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนีบาต วรรคที่ ๕
๑. สิริวัฑฒเถรคาถา
[๑๗๘] สายฟาแลบสองลอดเขาไปตามชองแหงภูเขาเวภาระ และภูเขาปณฑวะ
ฉันใด ภิกษุผูเปนบุตรแหงพระพุทธเจาผูคงที่ ไมมีผูเปรียบ
ปาน อยูในชองแหงภูเขาเจริญฌานอยู ฉันนั้น.
๒. ขทิรวนิยเถรคาถา

[๑๗๙] ดูกรสามเณรีหลา อุปหลา สีสุปหลา ทานทั้งสามเปนผูมีสติ
เฉพาะหนาอยูหรือ พระสารีบุตรผูเปนลุงของพวกทาน มีปญญา
วองไว หยั่งรูเหตุผลไดโดยถูกตองแมนยํา เปรียบดังนายขมังธนู
ผูชํานาญยิงปลายขนทรายมาแลว.
๓. สุมังคลเถรคาถา
[๑๘๐] เราพนดีแลวๆ เราเปนผูพนดีแลวจากความคอมทั้ง ๓ คือ เราพน
แลวจากการเกี่ยวขาว จากการไถนา จากการถางหญา ถึงแมวา
กิจมีการเกี่ยวหญาเปนตน จะอยูในที่ใกลๆ เรานี้เอง แตก็ไมสม
ควรแกเราทั้งนั้น ทานจงเจริญฌานไปเถิดสุมังคละ จงเจริญฌานไปเถิด
สุมังคละ ทานจงเปนผูไมประมาทอยูเถิดสุมังคละ.
๔. สานุเถรคาถา
[๑๘๑] คุณโยมจา ชนทั้งหลายเขาพากันรองไหถงึ คนที่ตายแลว รองไห
ถึงคนที่ยังเปนอยู แตหายหนาจากไป สวนฉันยังมีชีวติ อยู
ทั้งปรากฏตัวอยู เหตุไรคุณโยมจึงมารองไหถึงฉันเลา?
๕. รมนียวิหารีเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความพลาดพลั้ง
[๑๘๒] โคอาชาไนยผูสมบูรณพลาดลมแลว ยอมกลับลุกขึ้นตั้งตัวได ฉันใด
ทานทั้งหลายจงจําเราไววา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผูสมบูรณดวยทัสสนะ ฉันนั้นเถิด.
๖. สมิทธิเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความไมกลัวมาร
[๑๘๓] เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา มีสติและปญญาอันเจริญ มี
จิตตั้งมั่นดีแลว ดูกรมาร ถึงทานจักบันดาลรูปตางๆ ที่นากลัว
ใหเกิดขึ้น แตก็ไมสามารถทําใหเราสะดุงกลัวไดเลย.
๗. อุชชยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการพึ่งพระพุทธเจา
[๑๘๔] ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค
พระองคเปนผูหลุดพนแลวจากสิ่งทั้งปวง เมื่อขาพระองคอยูในพระ
บัญชาของพระองค จึงเปนผูไมมีอาสวะ อยูเปนสุขสําราญ.
๘. สัญชยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวช
[๑๘๕] ตั้งแตเราออกบวชเปนบรรพชิต เราไมรูสึกถึงความดําริอันไมประเสริฐประกอบดวยโทษเลย.
๙. รามเณยยกเถรคาถา

สุภาษิตเกี่ยวกับพลังจิต
[๑๘๖] ดูกรมาร บุคคลบางจําพวก ยอมสะดุงกลัวเพราะเสียงคํารามของ
ทาน และเสียงรองคํารามแหงเทวดา แตจิตของเราไมหวั่นไหว
เพราะเสียงเหลานั้น เพราะจิตของเรายินดีในความเปนผูเดียว.
๑๐. วิมลเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับสมาธิจิต
[๑๘๗] แผนดินชุมชื่นดวยน้ําฝน ลมก็พัด สายฟาก็แลบไปในทองฟา
วิตกทั้งหลายยอมสงบไป จิตของเราตั้งมั่นแลวเปนอันดี.
-----------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระสิริวัฑฒเถระ
๒. พระขทิรวนิยเรวตเถระ
๓. พระสุมังคลเถระ
๔. พระสานุเถระ
๕. พระรมณียวิหารีเถระ ๖. พระสมิทธิเถระ
๗. พระอุชชยเถระ
๘. พระสัญชยเถระ
๙. พระรามเณยยกเถระ ๑๐. พระวิมลเถระ.
จบวรรคที่ ๕.
----------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๖
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๖
๑. โคธิกเถรคาถา
[๑๘๘] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตู
หนาตางมิดชิดดี จิตของเราก็ตั้งมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญ
ตกลงมาเถิดฝน.
๒. สุพาหุเถรคาถา
[๑๘๙] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตู
หนาตางมิดชิดดี จิตของเราก็ตั้งมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญ
ตกลงมาเถิดฝน.
๓. วัลลิยเถรคาถา
[๑๙๐] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตู
หนาตางมิดชิดดี เราเปนผูไมประมาทอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะตก
ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน.
๔. อุตติยเถรคาถา
[๑๙๑] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มีประตู
หนาตางมิดชิดดี เราผูเดียวไมมีเพื่อนอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะ

ตก ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน.
๕. อัญชนาวนิยเถรคาถา
[๑๙๒] เราเขาไปสูปาอัญชนาวัน ทําตั่งใหเปนกุฎีแลวไดบรรลุวิชชา ๓ เราได
กระทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
๖. กุฏิวิหารีเถรคาถา
[๑๙๓] ใครนั่งอยูในกุฎี ภิกษุผูปราศจากราคะ มีจิตตั้งมั่น อยูในกุฎี ขอทาน
จงรูอยางนี้เถิดอาวุโส กุฎีที่ทานทําไวแลว ไมไรประโยชนเลย.
๗. กุฏิวิหารีเถรคาถา
[๑๙๔] กุฎีนี้เปนกุฎีเกา ทานปรารถนากุฎีใหม ก็จงละความหวังในกุฎีใหมเสีย
ดูกรภิกษุ กุฎีใหมนําทุกขมาให.
๘. รมณียกุฏิกเถรคาถา
[๑๙๕] กุฎีของเรานารื่นรมยบันเทิงใจ เปนกุฎีที่ทายกใหดวยศรัทธา ดูกรนารี
ทั้งหลาย เราไมตองการดวยกุมารีทั้งหลาย ชนเหลาใดมีความตองการ
เธอทั้งหลายก็จงไปในสํานักของชนเหลานั้นเถิด.
๙. โกสัลลวิหารีเถรคาถา
[๑๙๖] เราบวชแลวดวยศรัทธา เราทํากุฎีไวในปา เราเปนผูไมประมาท มีความ
เพียร มีสติสัมปชัญญะ.
๑๐. สีวลีเถรคาถา
[๑๙๗] เราเขาไปสูกุฎีเพื่อประโยชนอันใด เมื่อเราแสวงหาวิชชาและวิมุตติ ได
ถอนขึ้นซึ่งมานานุสัย ความดําริของเราเหลานั้นสําเร็จแลว.
--------------ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระโคธิกเถระ
๒. พระสุพาหุเถระ
๓. พระวัลลิยเถระ
๔. พระอุตติยเถระ
๕. พระอัญชนาวนิยเถระ
๖. พระกุฏิวิหารีเถระ
๗. พระกุฏิวิหารีเถระ
๘. พระรมณียกุฏิกเถระ
๙. พระโกสัลลวิหารีเถระ ๑๐. พระสีวลีเถระ.
จบ วรรคที่ ๖.
---------------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๗
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๗
๑. วัปปเถรคาถา
สุภาษิตวาดวยการเห็นและไมเห็นอันธพาล
[๑๙๘] บุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ ยอมเห็นคนอันธพาลผูเห็นอยูดว ย ยอมเห็น

คนอันธพาลผูไมเห็นอยูดวย สวนคนอันธพาลผูไมสมบูรณดวยทัสสนะ
ยอมไมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็นและคนอันธพาลผูเห็น.
๒. วัชชีปุตตกเถรถาคา
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยูปา
[๑๙๙] เราอยูในปาแตผูเดียว เหมือนทอนไมที่เขาทิ้งไวในปา ชนเปนอันมาก
พากันรักใครตอเรา เหมือนสัตวนรกพากันรักใครตอบุคคลผูไปสูสวรรค
ฉะนั้น.
๓. ปกขเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับสังสารวัฎ
[๒๐๐] เหยีย่ วทั้งหลายยอมโฉบลง ชิ้นเนื้อหลุดจากปากของเหยี่ยวตัวหนึ่ง
ตกลงพื้นดิน และเหยี่ยวอีกพวกหนึ่งมาคาบเอาไวอีก ฉันใด สัตว
ทั้งหลายผูหมุนเวียนไปในสงสารก็ฉันนั้น จุติจากกุศลธรรมแลวไปตก
ในนรกเปนตน ความสุขยอมติดตามเราผูสําเร็จกิจแลว ผูยินดีตอนิพพาน
ดวยความสุข.
๔. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการทําลายกิเลส
[๒๐๑] ภิกษุเปนบุตรของอัมพปาลี ที่หมูชนเรียกกันวา ทุมะ เกิดเพราะพระเจา
พิมพิสาร ทานผูเปนบุตรของทานผูทรงไวซึ่งธงคือพระเจาแผนดิน ทําลาย
ธงใหญ คือ กิเลสไดดวยปญญาแลว.
๕. อุกเขปกฏวัจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูสงบ
[๒๐๒] ภิกษุผูสงบดีแลว มีความปราโมทยอยางยิ่ง ยอมกลาวพระพุทธวจนะที่
ไดเลาเรียนมาหลายปในสํานักของอุกเขปกฏวัจฉภิกษุ แกคฤหัสถทั้งหลาย.
๖. เมฆิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคําสอน
[๒๐๓] พระมหาวีรเจาผูถงึ ฝงแหงธรรมทั้งปวงไดสั่งสอนเรา เราฟงธรรมของ
พระองคแลว ยินดีอยูในสํานักของพระองค เราไดบรรลุวิชชา ๓
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว.
๗. เอกธรรมสวนิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการเผากิเลส
[๒๐๔] กิเลสทั้งหลายเราเผาแลว ภพทั้งปวงเราถอนขึ้นแลว ชาติสงสารของเรา
สิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีตอไป.
๘. เอกุทนิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูไมมีความโศก

[๒๐๕] ความโศกทั้งหลายยอมไมมีแกภิกษุผูมีจิตมั่น ไมประมาท เปนมุนี ศึกษา
ในคลองแหงโมไนย ผูค งที่ ผูสงบระงับ มีสติทุกเมื่อ.
๙. ฉันนเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญรสพระธรรม
[๒๐๖] เราพึงธรรมมีรสอันประเสริฐ ของพระผูมีพระภาคผูเปนพระมหาสมณะ
ไดดําเนินไปสูทางอันพระพุทธเจาผูมีญาณอันประเสริฐ กลาว คือ ความ
เปนผูรูธรรมทั้งปวง ทรงแสดงไวแลว เพื่อบรรลุอมตธรรม พระผูมี
พระภาคพระองคนั้น ทรงเปนผูฉลาดในทางอันเกษมจากโยคะ.
๑๐. ปุณณเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญศีลและปญญา
[๒๐๗] ในโลกนี้ ศีลเทานั้นเปนเลิศ แตผูมีปญญาเปนผูสูงสุด ความชนะยอมมี
เพราะศีลและปญญา ทั้งในหมูมนุษยและหมูเทวดา.
-------------------ในวรรคนี้ รวมพระเถระ ๑๐ องค คือ
๑. พระวัปปเถระ
๒. พระวัชชีปุตตกเถระ
๓. พระปกขเถระ
๔. พระวิมลโกณฑัญญเถระ
๕. พระอุเขปกฏวัจฉเถระ ๖. พระเมฆิยเถระ
๗. พระเอกธรรมสวนิยเถระ ๘. พระเอกุทานิยเถระ
๙. พระฉันนเถระ
๑๐. พระปุณณเถระ.
จบ วรรคที่ ๗
----------------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๘
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๘
๑. วัจฉปาลเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการบรรลุนิพพาน
[๒๐๘] พระโยคาวจรผูมีปกติเห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียด ผูมีปญญา
เฉียบแหลม ผูประพฤติศีลของพระพุทธเจาโดยเอื้อเฟอ พึงไดบรรลุ
นิพพานโดยไมยาก.
๒. อาตุมเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช
[๒๐๙] หนอไมมียอดอันงอกงาม เจริญดวยกิ่งกานโดยรอบ ยอมเปนของที่
บุคคลขุดขึ้นไดโดยยาก ฉันใด เมื่อคุณแมนําภรรยามาใหแกฉันแลว
ถาฉันมีบุตรหรือธิดาขึ้น ก็ยากที่จะถอนตนขึ้นออกบวชได ฉันนั้น
เพราะฉะนั้น ฉันจะบวชในบัดนี้.

๓. มาณวเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการออกบวช
[๒๑๐] ฉันเห็นคนแก คนเจ็บหนัก และคนที่ตายตามอายุขัยแลว จึงละได
ซึ่งกามารมณอันเปนของรื่นรมยใจ แลวออกบวชเปนบรรพชิต.
๔. สุยามนเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับพระดี
[๒๑๑] ความพอใจในเบญจกามคุณ ความพยาบาท ความงวงเหงาหาวนอน
ความฟุงซาน รําคาญใจ และความสงสัย ยอมไมมีแกภิกษุ โดยประการ
ทั้งปวง.
๕. สุสารทเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการพบเห็นคนดี
[๒๑๒] การเห็นสัตบุรุษทั้งหลายผูเพรียบพรอมดวยศีลาทิคุณ ยอมยังประโยชน
ใหสําเร็จ เปนเหตุตัดความสงสัยเสียได ทําความรูใหเจริญงอกงาม
สัตบุรุษทั้งหลาย ยอมกระทําพาลชนใหเปนบัณฑิตได เพราะฉะนั้น
การสมาคมกับสัตบุรุษ จึงยังประโยชนใหสําเร็จได.
๖. ปยัญชหเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการเลือกทางที่ดี
[๒๑๓] เมื่อผูอื่นยกตน ควรถอมตน เมื่อผูอ ื่นตกต่ํา ควรยกตนขึ้น เมื่อผูอื่นไม
ประพฤติพรหมจรรย ควรประพฤติพรหมจรรย เมื่อผูอ ื่นยินดีในกามคุณ
ไมควรยินดีในกามคุณ.
๗. หัตถาโรหปุตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการฝกจิต
[๒๑๔] แตกอน จิตนี้เคยจาริกไปในอารมณตางๆ ตามความปรารถนา ตามความ
ตองการ ตามความสบาย วันนี้ เราจักขมจิตนั้นโดยอุบายอันชอบ
เหมือนนายควาญชางผูฉลาด ขมขี่ชางผูซับมันไวไดดวยขอ ฉะนั้น.
๘. เมณฑสิรเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับกองทุกข
[๒๑๕] เมื่อเรายังมิไดประสบญาณ ไดทองเที่ยวไปในสงสารสิ้นชาติมิใชนอย
เรานั้นเกิดมาแลวในกองทุกข กําจัดกองทุกขไดแลว.
๙. รักขิตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูเยือกเย็น
[๒๑๖] เราละราคะไดทั้งหมดแลว ถอนโทสะไดหมดแลว เรามีโมหะทั้งปวงไป
ปราศแลว เปนผูเยือกเย็น ดับความรอนไดแลว.
๑๐. อุคคเถรคาถา

สุภาษิตเกี่ยวกับการสิ้นกรรม
[๒๑๗] กรรมใดที่เราไดทําไวแลว นอยหรือมากก็ตาม กรรมทั้งหมดนั้นสิ้นไป
แลว บัดนี้ การเกิดในภพใหมไมมี.
-------------------ในวรรคนี้รวมพระเถระ ๑๐ องค คือ
๑. พระวัจฉปาลเถระ
๒. พระอาตุมเถระ
๓. พระมาณวเถระ
๔. พระสุยามนเถระ
๕. พระสุสารทเถระ
๖. พระปยัญชหเถระ
๗. พระหัตถาโรหปุตตเถระ
๘. พระเมณฑสิรเถระ
๙. พระรักขิตเถระ
๑๐. พระอุคคเถระ.
จบ วรรคที่ ๘.
-----------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๙
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๙
๑. สมิติคุตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับกรรม
[๒๑๘] บาปกรรมใดที่เราไดกระทําไวแลวในชาติอื่นๆ ในกาลกอนเราจึงได
เสวยผลของบาปกรรมนั้นในอัตภาพนี้เอง เรือ่ งบาปกรรมอื่นจะไมมีอีก
ตอไป.
๒. กัสสปเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการเลือกทิศทางที่ถูก
[๒๑๙] ทางทิศาภาคใดๆ มีภักษาหาไดงาย มีความเกษม และไมมีภัย เจาจงไป
ทางทิศาภาคนั้นๆ เถิดลูกเอย ขออยาใหเจาประสบความเศราโศกเสียใจ
เลย.
๓. สีหเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความไมประมาท
[๒๒๐] ดูกรสีหะ ทานจงอยาประมาท อยาเกียจครานทั้งกลางคืนและกลางวัน
จงอบรมกุศลธรรมใหเกิดขึ้น จงละฉันทราคะในอัตภาพเสียโดยเร็วพลัน
เถิด.
๔. นีตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับคนโง
[๒๒๑] คนโงเขลา มัวแตนอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยูในหมูชนตลอดวัน
ยังค่ํา เมื่อไรจักทําที่สุดทุกขไดเลา.
๕. สุนาคเถรคาถา

สุภาษิตเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม
[๒๒๒] ผูฉลาดในการถือเอา ซึ่งนิมิตแหงภาวนาจิตเสวยรสแหงวิเวก เพงฌาน
ฉลาดในการรักษากัมมัฏฐาน มีสติตั้งมั่น พึงบรรลุนิรามิสสุขอยาง
แนนอน.
๖. นาคิตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับทางไปนิพพาน
[๒๒๓] ในลัทธิแหงเดียรถีรภายนอกพระศาสนานี้ ยอมไมมีทางไปสูนิพพาน
เหมือนอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เลย พระผูมีพระภาคผูเปนบรมครู ทรงพร่ํา
สอนภิกษุสงฆดวยพระองคเอง เหมือนดังทรงแสดงผลมะขามปอมในฝา
พระหัตถ ฉะนั้น.
๗. ปวิฏฐเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการเห็นเบญจขันธ
[๒๒๔] เราเห็นเบญจขันธตามความจริงไดแลว ทําลายภพทั้งปวงไดแลว ชาติ
สงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี.
๘. อัชชุนคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการยกคนพนกิเลส
[๒๒๕] เราอาจยกตนจากน้ํา คือ กิเลส ขึ้นบนบกคือนิพพานได เหมือนคนที่ถูก
หวงน้ําใหญพัดไปแลว ยกตนขึ้นจากน้ําฉะนั้น เราแทงตลอดสัจจะ
ทั้งหลายแลว.
๙. เทวสภเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการพนกิเลส
[๒๒๖] กามราคะเพียงดังเปอกตม และฉันทราคะเพียงดังหลม เราขามพนแลว
เราเวนทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแลว เราพนจากโอฆะและกิเลสเครื่อง
รอยกรอง ทั้งกําจัดมานะหมดสิ้นแลว.
๑๐. สามิทัตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการรูเห็นเบญจขันธ
[๒๒๗] เบญจขันธเรากําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว ตั้งอยู ชาติสงสารสิ้นแลว
บัดนี้ ภพใหมไมมี.
-------------------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระสมิติคุตตเถระ
๒. พระกัสสปเถระ
๓. พระสีหเถระ
๔. พระนีตเถระ
๕. พระสุนาคเถระ
๖. พระนาคิตเถระ
๗. พระปวิฏฐเถระ
๘. พระอัชชุนเถระ

๙. พระเทวสภเถระ
๑๐. พระสามิทัตตเถระ.
จบ วรรคที่ ๙
---------------------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๐
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๐
๑. ปริปุณณกเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญรสพระธรรม
[๒๒๘] สุธาโภชนมีรสตั้งรอย ที่เราบริโภคในวันนี้ ก็ไมเหมือนอมตะที่เราได
บริโภค พระธรรมที่พระพุทธเจาผูโคดม ทรงเห็นซึ่งธรรมหาประมาณมิได
ทรงแสดงไวแลว.
๒. วิชยเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญผูสิ้นอาสวะ
[๒๒๙] ผูใดมีอาสวะสิ้นแลว ไมติดอยูในอาหารมีสุญญตวิโมกขและอนิมิตตวิโมกขเปนโคจร รอยเทาของผูนั้นรูไดยาก เหมือนรอยเทาของฝูงนก
ในอากาศ ฉะนั้น.
๓. เอรกเถรคาถา
สุภาษิตวาดวยโทษของกาม
[๒๓๐] ดูกรเอรกะ กามเปนทุกข กามไมเปนสุขเลย ผูใดใครกามผูนั้นชื่อวา
ใครทุกข ผูใดไมใครกาม ผูนั้นชื่อวาไมใครทุกข.
๔. เมตตชิเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค
[๒๓๑] ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคศากยบุตร ผูมีพระศิริพระองคนั้น พระองค
ผูถึงแลวซึ่งธรรมอันสูงสุด ไดทรงแสดงอัครธรรมนีด้ วยดี.
๕. จักขุปาลเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการไมคบคนชั่ว
[๒๓๒] เราเปนคนบอด มีนัยนตาอันโรคกําจัดแลว เดินทางไกลอยู เรายอมนอน
(ตาย) ณ ที่นี้ จักไมไปกับเพื่อนผูรวมทางอันลามก.
๖. ขัณฑสุมนเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญความเสียสละ
[๒๓๓] เพราะเสียสละดอกไมเพียงดอกเดียว เราไดรับการบําเรออยูในสวรรค
ถึง ๘๐ โกฏิป ที่สุดไดบรรลุนิพพาน เพราะผลกรรมที่เหลือ.
๗. ติสสเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญบาตรดินเผา
[๒๓๔] เราไดสละภาชนะทองคํา มีน้ําหนักประมาณ ๑๐๐ ปละ วิจิตรดวยลวดลาย

ตั้งรอยชนิด มาถือเอาบาตรดิน นี้เปนการอภิเษกครั้งที่สองของเรา.
๘. อภัยเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษรูปารมณ
[๒๓๕] เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงอารมณเปนที่รัก สติก็หลงลืม
ผูใดมีจิตกําหนัดยินดีเสวยรูปารมณ รูปารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะ
ทั้งหลายยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งมูลแหงภพ.
๙. อุตติยเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษสัททารมณ
[๒๓๖] บุคคลไดสดับเสียงแลว มัวใสใจถึงอารมณเปนที่รัก สติก็หลงลืม
ผูใดมีจิตกําหนัดยินดีเสวยสัททารมณ สัททารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะ
ทั้งหลายยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซึ่งสงสาร.
๑๐. เทวสภเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียรชอบ
[๒๓๗] ภิกษุผูถึงพรอมดวยความเพียรชอบ มีสติปฏฐานเปนอารมณ ประดับ
ประดาดวยดอกไม คือ วิมุติ จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน.
------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระปริปุณณกเถระ
๒. พระวิชยเถระ
๓. พระเอรกเถระ
๔. พระเมตตชิเถระ
๕. พระจักขุปาลเถระ
๖. พระขัณฑสุมนเถระ
๗. พระติสสเถระ
๘. พระอภัยเถระ
๙. พระอุตติยเถระ
๑๐. พระเทวสภเถระ
จบ วรรคที่ ๑๐
--------------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๑
วาดวยคาถาตางๆ ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๑
๑. เพลัฏฐกานิเถรคาถา
[๒๓๘] ทานละความเปนคฤหัสถมาแลว ยังไมทันสําเร็จกิจ เปนผูมีปากหางไถ
เห็นแกทองเปนคนเกียจคราน เปนคนโงเขลา เขาหองบอยๆ เหมือน
สุกรตัวใหญที่เขาปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น.
๒. เสตุจฉเถรคาถา
[๒๓๙] ชนทั้งหลายถูกมานะหลอกลวงแลว เศราหมองอยูในสังขารทั้งหลาย
ถูกความมีลาภและความเสื่อมลาภย่ํายีแลว ยอมไมไดบรรลุสมาธิเลย.
๓. พันธุรเถรคาถา

[๒๔๐] เราไมมีความตองการดวยลาภ คือ อามิสนั้นมีความสุขพอแลว เปนผูอิ่ม
เอิบแลวดวยรสแหงธรรม ครั้นไดดื่มรสอันล้ําเลิศเชนนี้แลว จะไม
กระทําความสนิทสนมดวยรสอื่นอีก.
๔. ขิตกเถรคาถา
[๒๔๑] กายของเราเปนกายเบาหนอ อันปติและสุขอยางไพบูลยถูกตองแลว
ยอมเลื่อนลอยไดเหมือนนุนที่ถูกลมพัดไป ฉะนั้น.
๕. มลิตวัมภเถรคาถา
[๒๔๒] เราเกิดความกระสันขึ้นในที่ใด เรายอมไมอยูในที่นั้น แมเราจะยินดี
อยางนั้น ก็พึงหลีกไปเสีย แตเราเห็นวา การอยูในที่ใดจะไมมีความ
เสื่อมเสีย เราก็พึงอยูในที่นั้น.
๖. สุเหมันตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ลักษณะคนโงและคนฉลาด
[๒๔๓] คนโงเขลา มักเห็นเนื้อความอันมีความหมายตั้งรอย ทรงไวซงึ่ ลักษณะ
ตั้งรอย วามีความหมายและลักษณะเพียงอยางเดียวเทานั้น สวนคนฉลาด
ยอมเห็นไดตั้งรอยอยาง.
๗. ธรรมสังวรเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวช
[๒๔๔] เราไดพิจารณาแลว จึงออกบวชเปนบรรพชิต เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว
บําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๘. ธรรมสฏปตุเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการบวชเมื่อแก
[๒๔๕] เรามีอายุ ๑๒๐ ป จึงออกบวชเปนบรรพชิต ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว
บําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๙. สังฆรักขิตเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษการไมสังวร
[๒๔๖] ภิกษุผูอยูในที่สงัดนี้ เห็นจะไมคํานึงถึงคําสอนของพระศาสดา ผูทรง
อนุเคราะหสัตวโลกดวยประโยชนอยางเยี่ยมเปนแน จึงไมสํารวมอินทรีย
เหมือนแมเนื้อลูกออนในปาฉะนั้น.
๑๐. อุสภเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับอบรมจิต
[๒๔๗] พฤกษชาติทั้งหลายบนยอดเขา ที่ถูกน้ําฝนใหมตกรดแลวยอมงอกงาม
จิตอันควรแกภาวนา ยอมเกิดทวีขึ้นแกเรา ผูชื่อวาอุสภะ ผูใครตอวิเวก
มีความสําคัญไปแลวในปา
----------------------

ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระเพลัฏฐกานิเถระ
๒. พระเสตุจฉเถระ
๓. พระพันธุรเถระ
๔. พระขิตกเถระ
๕. พระมลิตวัมภเถระ
๖. พระสุเหมันตเถระ
๗. พระธรรมสังวรเถระ
๘. พระธรรมสฏปตุเถระ
๙. พระสังฆรักขิตเถระ
๑๐. พระอุสภเถระ.
จบ วรรคที่ ๑๑
-------------------เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคที่ ๑๒
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคที่ ๑๒
๑. เชนตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความยาก
[๒๔๘] การบวชกระทําไดยากแท การอยูครองเรือนก็ยากแท ธรรมเปนของลึก
การหาทรัพยเปนของยาก การเลี้ยงชีพของเราดวยปจจัย ๔ ตามมีตามได
ก็เปนของยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆ.
๒. วัจฉโคตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับฉลาดในอุบาย
[๒๔๙] เราเปนผูไดไตรวิชชา มักเพงธรรมอันประณีต ฉลาดในอุบายสงบใจ
ไดบรรลุประโยชนของตน เสร็จกิจพระพุทธศาสนาแลว.
๓. วนวัจฉเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยูปา
[๒๕๐] ภูเขากวางใหญ มีน้ําใสสะอาด เกลื่อนกลนไปดวยลิงและคาง ดาดดื่นไป
ดวยน้ําและสาหราย ยอมทําใจของเราใหรื่นรมย.
๔. อธิมุตตเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคราน
[๒๕๑] เมื่อชีวิตจะสิ้นไป ความเปนสมณะที่ดีจักมีแกภิกษุผูเกียจคราน ผูติดอยู
ในความสุขในรางกายแตที่ไหน.
๕. มหานามเถรคาถา
สุภาษิตเตือนตน
[๒๕๒] ดูกรมหานาม ทานนี้จะเสื่อมจากภูเขาชื่อเนสาทกะ ที่สะพรั่งไปดวย
ตนโมกมันและไมออยชาง เปนภูเขาที่สมบูรณดวยรมเงาและน้ําเปน
อันมากประดับดวยตนไมและเถาวัลยโดยรอบ.
๖. ปาราปริยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการกําจัดกิเลส

[๒๕๓] เราละผัสสายตนะ ๖ ประการไดแลว เปนผูคุมครองทวารสํารวมดวยดี
กําจัดเสียไดซึ่งสรรพกิเลส อันเปนมูลรากแหงวัฏทุกข บรรลุความสิ้น
อาสวะแลว.
๗. ยสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการทํากิจศาสนา
[๒๕๔] เราเปนผูลูบไลดีแลว มีเครื่องนุง หมอันงดงาม ประดับดวยสรรพาภรณ
ไดบรรลุวิชชา ๓ บําเพ็ญกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๘. กิมพิลเถรคาถา
สุภาษิตไมใหลืมตน
[๒๕๕] วัยยอมลวงไปพลัน รูปที่มีอยูโดยอาการนั้นยอมปรากฏแกเราเหมือนเปน
อยางอื่น เราระลึกถึงตนของเรา ผูไมอยูปราศจากสติเหมือนของผูอ ื่น.
๙. วัชชีปุตตเถรคาถา
สุภาษิตเตือนใหปฏิบัติธรรม
[๒๕๖] ดูกรอานนทผูโคตมโคตร ทานจงเขาไปสูชัฏแหงโคนไม จงหนวงนิพพาน
ไวในหทัยแลวจงเพงฌาน และอยาประมาท การใสใจถึงประชุมชน จักทํา
ประโยชนอะไรใหแกทานได.
๑๐. อิสิทัตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการรูเห็นเบญจขันธ
[๒๕๗] เบญจขันธขาพระองคกําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว ตั้งอยู ขาพระองค
บรรลุถงึ ความสิ้นทุกขแลว บรรลุความสิ้นอาสวะแลว.
--------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระเชนตเถระ
๒. พระวัจฉโคตตเถระ
๓. พระวนวัจฉเถระ
๔. พระอธิมุตตเถระ
๕. พระมหานามเถระ
๖. พระปาราปริยเถระ
๗. พระยสเถระ
๘. พระกิมพิลเถระ
๙. พระวัชชีปุตตเถระ
๑๐. พระอิสิทัตตเถระ.
จบ วรรคที่ ๑๒
รวมหัวขอที่มีในเอกกนิบาต
พระสังคีติกาจารยผูหวังประโยชนสวนใหญ ไดรวบรวมพระเถระผูทํากิจเสร็จแลว
หาอาสวะมิได มีจํานวน ๑๒๐ องคไวในเอกกนิบาต.
----------------------ทุกนิบาต
เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๑

วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๑
๑. อุตตรเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษของภพ
[๒๕๘] ไดยินวา ทานพระอุตตรเถระไดภาษิตคาถาไว ๒ คาถาอยางนี้วา ภพอะไร
ที่เที่ยงไมมี แมสังขารที่เที่ยงก็ไมมี ขันธเหลานั้นยอมเวียนเกิดและ
เวียนดับไป เรารูโทษอยางนี้แลว จึงไมมีความตองการดวยภพ เราสลัด
ตนออกจากกามทั้งปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว.
๒. ปณโฑลภารทวาชเถรคาถา
สุภาษิตชี้ทางดําเนินชีวิตที่ถูก
[๒๕๙] ไดยินวา ทานพระปณโฑลภารทวาชเถระไดภาษิตคาถาไว ๒ คาถาอยางนี้วา
ชีวิตของเรานี้ ยอมไมเปนไปโดยไมสมควร อาหารไมไดทําจิตใหสงบ
เราเห็นวา รางกายจะดํารงอยูไดเพราะอาหาร จึงไดเทีย่ วแสวงหาอาหาร
โดยทางที่ชอบ นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวการไหว
การบูชาในตระกูลทั้งหลายวา เปนเปอกตม เปนลูกศรอันละเอียด
ถอนขึ้นไดยาก สักการะอันบุรุษชั่วละไดยาก.
๓. วัลลิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการฝกจิต
[๒๖๐] วานรเขาไปอยูในกระทอมมีประตู ๕ ประตู พยายามเวียนเขาออกทาง
ประตูนั้นเนืองๆ จงหยุดนิ่งนะเจาลิง อยาวิ่งไปดังกาลกอนเลย เราจับ
เจาไวไดดวยปญญาแลว เจาจักไปไกลไมไดละ.
๔. คังคาตีริยเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญความสันโดษ
[๒๖๑] เราทํากระทอมดวยใบตาล ๓ ใบ ที่ริมฝงแมน้ําคงคา บาตรของเราเหมือน
ดังหมอสําหรับตักน้ํารดศพ และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน ในระหวาง
๒ พรรษา เราพูดเพียงคําเดียวเทานั้น ในภายในพรรษาที่ ๓ เราทําลาย
กองความมืด คืออวิชชาไดแลว.
๕. อชินเถรคาถา
สุภาษิตชี้ลักษณะคนพาล
[๒๖๒] ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแลวเปนผูหาอาสวะมิได คนพาล
ทั้งหลายผูไมมีความรู ก็ยอมดูหมิ่นบุคคลนั้นวา เปนผูไมมีชื่อเสียง
สวนบุคคลใดในโลกนี้ เปนผูไดขาวและน้ํา ถึงแมวาบุคคลนั้นจะเปน
คนชั่วชาเลวทราม ก็เปนที่สักการะนับถือของคนพาลทั้งหลาย.
๖. เมฬชินเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค

[๒๖๓] เมื่อใด เราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรงแสดงอยู เมื่อนั้นเราไมรูสึก
ความสงสัยในพระศาสดาผูรูธรรมทั้งปวง ผูอันใครๆ ชนะไมได ผูนําหมู
แกลวกลาเปนอันมาก ประเสริฐสุดกวาสารถีทั้งหลาย หรือวาความสงสัย
ในมัคคปฏิปทา ยอมไมมีแกเรา.
๗. ราธเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการอบรมจิตใจ
[๒๖๔] เรือนที่บุคคลมุงไมดี ฝนยอมรัว่ รดได ฉันใด จิตที่ไมไดอบรมแลว ราคะ
ยอมรั่วรดได ฉันนั้น เรือนที่มุงดีแลวฝนยอมรัว่ รดไมได ฉันใด จิตที่
อบรมดีแลว ราคะยอมรั่วรด ไมได ฉันนั้น.
๘. สุราธเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูปฏิบัติถูกตอง
[๒๖๕] ชาติของเราสิ้นแลว คําสั่งสอนของพระชินเจาเราอยูจบแลว ขาย คือ
ทิฏฐิและอวิชชาเราละไดแลว ตัณหาเครื่องนําไปสูภพเราถอนไดแลว
เราออกบวชเปนบรรพชิตเพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว
ความสิ้นสังโยชนทั้งปวงเราก็ไดบรรลุแลว.
๙. โคตมเถรคาถา
สุภาษิตเตือนไมใหติดกาม
[๒๖๖] มุนีเหลาใด ยอมไมพัวพันในหญิงทั้งหลาย มุนีเหลานั้นยอมนอนหลับ
เปนสุข สัจจะที่ไดยากแสนยากในหญิงเหลาใด หญิงเหลานั้นอันบุคคล
ตองรักษาทุกเมื่อแท ดูกรกาม เราประพฤติพรหมจรรยเพื่อฆาทาน บัดนี้
เราไมเปนหนี้ทานอีก บัดนี้ เราไปถึงนิพพานอันเปนที่บุคคลไปแลวไม
เศราโศก.
๑๐. วสภเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษคนลวงโลก
[๒๖๗] บุคคลผูลวงโลกยอมฆาตนกอน ภายหลังจึงฆาผูอ ื่น บุคคลผูลวงโลกนั้น
ยอมฆาตนไดงายดาย เหมือนนายพรานนกที่หาอุบายฆานก และทําตน
ใหไดรับความทุกขในอบายภูมิ ฉะนั้น บุคคลผูลวงโลกนั้นไมใชพราหมณ
เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณในภายนอกเทานั้น เพราะพราหมณมีเพศ
อยูภายใน บาปกรรมทั้งหลายมีในบุคคลใด บุคคลนั้นเปนคนดํา ดูกร
ทาวสุชัมบดี ขอจงทรงทราบอยางนี้.
-------------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระอุตตรเถระ
๒. พระปณโฑลภารทวาชเถระ
๓. พระวัลลิยเถระ
๔. พระคังคาตีริยเถระ

๕. พระอชินเถระ
๖. พระเมฬชินเถระ
๗. พระราธเถระ
๘. พระสุราธเถระ
๙. พระโคตมเถระ
๑๐. พระวสภเถระ ลวนมีมหิทธิฤทธิ์.
จบ วรรคที่ ๑
--------------------เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๒
วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๒
๑. มหาจุนทเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญการฟง
[๒๖๘] การฟงดีเปนเหตุใหฟงเจริญ การฟงเปนเหตุใหเจริญปญญา บุคคลจะรู
ประโยชนก็เพราะปญญา ประโยชนที่บุคคลรูแลว ยอมนําสุขมาให
ภิกษุควรสองเสพเสนาสนะอันสงัด ควรประพฤติธรรมอันเปนเหตุใหจิต
หลุดพนจากสังโยชน ถายังไมไดประสบความยินดีในเสนาสนะอันสงัด
และธรรมนั้น ก็ควรเปนผูมีสติรักษาตนอยูในหมูสงฆ.
๒. โชติทาสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับกฎแหงกรรม
[๒๖๙] ชนเหลาใดแลพยายามในทางรายกาจ ยอมเบียดเบียนมนุษยทั้งหลาย
ดวยการกระทําอันเจือดวยความผลุนผลันก็ดี ดวยการกระทํามีความ
ประสงคตางๆ ก็ดี ชนเหลานั้นกระทําทุกขใหแกผูอื่น ฉันใด แมผูอื่น
ก็ยอมทําทุกขใหแกตน ฉันนั้น เพราะนรชนทํากรรมใดไวดีหรือชัว่ ก็ตาม
ยอมเปนผูรับผลแหงกรรมที่ตนทําไวนั้นโดยแท.
๓. เหรัญญิกานิเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษคนพาล
[๒๗๐] วันและคืนยอมลวงไปๆ ชีวิตยอมดับไป อายุของสัตวทั้งหลายยอมสิ้นไป
เหมือนน้ําในแมน้ํานอย ฉะนั้น เมื่อเปนเชนนั้น คนพาลทําบาปกรรมอยู
ยอมไมรูสึกตัว ตอภายหลังเขาจึงไดรบั ทุกขอันเผ็ดรอน เพราะบาปกรรม
นั้นมีวิบากเลวทราม.
๔. โสมมิตตเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคราน
[๒๗๑] เตาตาบอดเกาะขอนไมเล็กๆ จมลงไปในหวงน้ําใหญ ฉันใด กุลบุตร
อาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ ยอมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น
บุคคลพึงเวนคนเกียจครานผูมีความเพียรเลวทรามเสีย ควรอยูรว มกับ
บัณฑิตทั้งหลายผูสงัดเปนอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว ผูเพงฌาน มีความเพียร
อันปรารภแลวเปนนิตย.

๕. สัพพมิตตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับคน
[๒๗๒] คนเกี่ยวของในคน คนยินดีกะคน คนถูกคนเบียดเบียน และคนเบียดเบียนคน ก็จักตองการอะไรกับคนหรือกับสิ่งที่คนทําใหเกิดแลวแกคน
เลา ควรละคนที่เบียดเบียนคนเปนอันมากไปเสีย.
๖. มหากาลเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษอุปธิ
[๒๗๓] หญิงชื่อกาฬี มีรางกายใหญ ดําดังกา หักขาซายขาขวา แขนซายแขนขวา
และทุบศีรษะของซากศพ ใหมันสมองไหลออกดังหมอทธิแลววางไว
ตามเดิม นั่งอยู ผูใดแลไมรูแจงเปนคนเขลา กอใหเกิดกิเลส ผูนั้น
ยอมเขาถึงทุกขร่ําไป เพราะฉะนั้น บุคคลรูวาอุปธิเปนเหตุเกิดทุกข
จึงไมควรกอกิเลสใหเกิด เราอยาถูกเขาทุบศีรษะนอนอยูอยางนี้อีกตอไป.
๗. ติสสเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษลาภสักการะ
[๒๗๔] ภิกษุศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไดขาว น้ํา ผา และที่นอน ที่นั่ง
ยอมชื่อวาไดขาศึกไวมาก ภิกษุรูโทษในลาภสักการะวาเปนภัยอยางนี้แลว
ควรเปนผูมีลาภนอย มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความยินดีในลาภ.
๘. กิมพิลเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญการยินดีในธรรม
[๒๗๕] พระศากยบุตรทั้งหลายผูเปนสหายกันในปาจีนวังสทายวัน ไดพากันละ
โภคะไมนอย มายินดีในการเที่ยวบิณฑบาต ปรารภความเพียร มีจิต
เด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย ละความยินดีในโลก มายินดีอยู
ในธรรม.
๙. นันทเถรคาถา
สุภาษิตชี้ทางปฏิบัติ
[๒๗๖] เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง เพราะไมมีโยนิโสมนสิการ มีใจ
ฟุงซาน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราไดปฏิบัติโดยอุบายที่ชอบ
ตามที่พระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ฉลาดในอุบาย ไดทรง
สั่งสอนแนะนํา แลวถอนจิตจมลงในภพขึ้นได.
๑๐. สิริมาเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการสรรเสริญและนินทา
[๒๗๗] ถาตนมีจิตไมตั้งมั่น ถึงชนเหลาอืน่ จะสรรเสริญ ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญ
เปลา เพราะตนมีจิตไมตั้งมั่น ถาตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว ถึงชนเหลาอื่น
จะติเตียน ชนเหลาอื่นก็ติเตียนเปลา เพราะตนมีจิตตั้งมั่นดีแลว.

---------------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระมหาจุนทเถระ
๒. พระโชติทาสเถระ
๓. พระเหรัญญิกานิเถระ
๔. พระโสมมิตตเถระ
๕. พระสัพพมิตตเถระ
๖. พระมหากาลเถระ
๗. พระติสสเถระ
๘. พระกิมพิลเถระ
๙. พระนันทเถระ
๑๐. พระสิริมาเถระ
จบ วรรคที่ ๒
---------------------เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๓
วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๓
๑. อุตตรเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม
[๒๗๘] ขันธทั้งหลายเรากําหนัดรูแลว ตัณหาเราถอนขึ้นแลว โพชฌงคเราเจริญ
แลว ความสิ้นไปแหงอาสวะเราบรรลุแลว ครั้นเรากําหนดรูขันธ
ทั้งหลายแลว เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน.
๒. ภัททชิเถรคาถา
สุภาษิตชมปราสาททอง
[๒๗๙] พระเจาปนาทะมีปราสาททอง กวางโยชนกึ่ง สูง ๒๕ โยชน มีชั้นพันชั้น
รอยพื้น สลางสลอนไปดวยธง แวดลอมไปดวยแกวมณีมีสีเขียวเหลือง
ในปราสาทนั้น มีคนธรรพประมาณ ๖ พัน แบงเปน ๗ พวก พากัน
ฟอนรําอยู.
๓. โสภิตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม
[๒๘๐] เราเปนภิกษุผูมีสติ มีปญญา ปรารภความเพียรเปนกําลัง ระลึกชาติ
กอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว เราเจริญสติปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗
มรรค ๘ ระลึกชาติกอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว.
๔. วัลลิยเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความเพียร
[๒๘๑] สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรมั่นพึงทํา กิจใดอันบุคคลผูปรารถนาจะตรัสรู
พึงทํา เราจักทํากิจนั้นๆ ไมใหผิดพลาดตามคําพร่ําสอนของทาน จงดู
ความเพียร ความบากบั่นของเรา อนึ่ง ขอทานจงบอกหนทางอันหยั่งลงสู
อมตมหานิพพานใหเรา เราจักรูดวยปญญา เหมือนกระแสแหงแมน้ํา
คงคาไหลไปสูสาคร ฉะนั้น

๕. วีตโสกเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการดูตัวเอง
[๒๘๒] ชางกัลบกเขามาหาเราดวยคิดวา จักตัดผมของเรา เราจึงรับเอากระจก
จากชางกัลบกนั้นมาสองดูรางกาย รางกายของเรานี้ไดปรากฏเปนของ
เปลา ความมืด คือ อวิชชาในกายอันเปนตนเหตุแหงความมืดมน ไดหาย
หมดสิ้นไป กิเลสดุจผาขี้ริ้วทั้งปวงเราตัดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
๖. ปุณณมาสเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับแวนธรรม
[๒๘๓] เราละนิวรณ ๕ เพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ แลวถือเอาแวนธรรม
คือ ญาณทัสสนะของตน สองดูรางกายนี้ทั่วทั้งหมดทั้งภายในภายนอก
รางกายของเรานี้ ปรากฏเปนของวางเปลาทั้งภายในและภายนอก.
๗. นันทกเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความพลาดพลั้ง
[๒๘๔] โคอาชาไนยที่ดี ถึงพลาดแลวก็ตงั้ ตัวได ไดความสังเวชอยางยิง่ แลว
นําภาระตอไป ฉันใด ทานทั้งหลายจงทรงจําขาพเจาไววา เปนอาชาไนย
ผูสมบูรณดวยทัสสนะ เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนบุตรผู
เกิดแกอุระแหงพระพุทธเจา.
๘. ภารตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการบวช
[๒๘๕] มาเถิดนันทกะ เราจงพากันไปยังสํานักของพระอุปชฌายะเถิด เราจัก
บันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระผูมีพระภาคผูเปนมุนี มีความเอ็นดูเราทรงใหบรรพชาเพื่อประโยชนอันใด
ประโยชนอันนั้นเราก็ไดบรรลุแลว ความสิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวงเรา
ก็ไดบรรลุแลว.
๙. ภารทวาชเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความชนะ
[๒๘๖] ธีรชนผูมีปญญา ชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ชื่อวาผูชนะสงคราม
ยอมบันลือสีหนาท ดังราชสีหในถ้ําภูเขา ฉะนั้น เราไดทําความคุนเคย
กับพระศาสดาแลว พระธรรมกับพระสงฆเราไดบูชาแลว และเราปลาบปลื้มใจ เพราะเห็นบุตรหมดอาสวกิเลสแลว.
๑๐. กัณหทินนเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการปฏิบัติธรรม
[๒๘๗] สัปบุรุษเราเขาไปหาแลว ธรรมทัง้ หลายเราฟงแลวเนืองนิตย ครั้นฟงธรรม
แลว จักดําเนินไปสูทางอันหยั่งลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติ กําจัดความ

กําหนัดยินดีในภพไดแลว ความกําหนัดยินดีในภพ ยอมไมมีแกเราอีก
ไมไดมีแลวในอดีต จักไมมีในอนาคต ถึงแมเดี๋ยวนี้ก็ไมมีแกเราเลย.
------------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระอุตตรเถระ
๒. พระภัททชิเถระ
๓. พระโสภิตเถระ
๔. พระวัลลิยเถระ
๕. พระวีตโสกเถระ
๖. พระปุณณมาสเถระ
๗. พระนันทกเถระ
๘. พระภารตเถระ
๙. พระภารทวาชเถระ
๑๐. พระกัณหทินนเถระ.
จบ วรรคที่ ๓
------------------เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๔
วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๔
๑. มิคสิรเถรคาถา
สุภาษิตแสดงผลการบวช
[๒๘๘] เมื่อใด เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว หลุดพนจาก
กิเลส ไดบรรลุธรรมอันผองแผวแลว ลวงเสียซึง่ กามธาตุ เมื่อนั้น
จิตของเราผูเพงธรรมของพระผูมีพระภาคผูเปนดังพรหม หลุดพนแลว
จากกิเลสทั้งปวง และมารูชัดวา วิมุติของเราไมกําเริบ เพราะความ
สิ้นไปแหงสังโยชนทั้งปวง.
๒. สิวกเถรคาถา
สุภาษิตเยยตัณหา
[๒๘๙] เรือนคืออัตภาพที่เกิดในภพนั้นๆ บอยๆ เปนของไมเที่ยง เราแสวงหา
นายชางคือตัณหาผูสรางเรือน เมือ่ ไมพบ ไดทองเที่ยวไปสูสงสารสิ้น
ชาติมิใชนอย การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป ดูกรนายชางผูสรางเรือน
บัดนี้ เราพบทานแลว ทานจักไมตองสรางเรือนใหเราอีก ซี่โครงคือกิเลส
ของทาน เราหักเสียหมดแลว และชอฟาคืออวิชชาแหงเรือนทาน
เราทําลายแลว จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว จักดับอยูในภพ
นี้เอง
๓. อุปวาณเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค
[๒๙๐] ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต ผูเสด็จไปดีแลวในโลก
เปนมุนี ถูกลมเบียดเบียนแลว ถาทานมีน้ํารอน ขอจงถวายแดพระผูม-ี
พระภาคผูเปนมุนีเถิด พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูอันบุคคลบูชา

แลว กวาเทวดาและพรหมทั้งหลาย แมบุคคลควรบูชา อันบุคคล
สักการะแลว กวาพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศล ผูอันบุคคลพึง
สักการะ อันบุคคลนอบนอมแลว กวาเหลาพระขีณาสพที่บุคคลควร
นอบนอม เราปรารถนาจะนําน้ํารอนไปถวายพระองค.
๔. อิสิทินนเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษของกาม
[๒๙๑] อุบาสกทั้งหลายผูทรงธรรมกลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง เราไดเห็นแลว
อุบาสกเหลานั้นเปนผูกําหนัด รักใครหวงใยในแกวมณี บุตรธิดา และ
ภรรยา เราไดเห็นแลว เพราะอุบาสกเหลานั้น ไมรูธรรมในพระพุทธ
ศาสนานี้แนแท แมถึงอยางนั้นก็ไดกลาววา กามทั้งหลายไมเที่ยง แต
กําลังญาณเพื่อจะตัดราคะของอุบาสกเหลานั้น ไมมี เพราะฉะนั้น อุบาสก
เหลานั้นจึงติดอยูในบุตรภรรยาและในทรัพย.
๕. สัมพหุลกัจจานเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับผูรักสงบ
[๒๙๒] ฝนก็ตก ฟาก็กระหึ่ม เราอยูในถ้ําอันนากลัวแตคนเดียว เมื่อเราอยูใ นถ้ํา
อันนากลัวคนเดียว ความกลัว ความสะดุง หวาดเสียว หรือขนลุก
ขนพองมิไดมีเลย การที่เราอยูในถ้ําอันนากลัวแตผูเดียว ไมมีความกลัว
หรือสะดุงหวาดเสียวนี้ เปนธรรมดาของเรา.
๖. ขิตณเถรคาถา
สุภาษิตแสดงผลการอบรมจิต
[๒๙๓] จิตของใครตั้งมั่น ไมหวั่นไหว ดังภูเขา ไมกําหนัดแลวในอารมณเปน
ที่ตั้งแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง
ผูใดอบรมจิตไดอยางนี้ ทุกขจักมาถึงผูนั้นแตที่ไหน จิตของเราตั้งมั่น
ไมหวั่นไหว ดังภูเขา จิตของเราไมกําหนัดแลวในอารมณเปนที่ตั้งแหง
ความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนที่ตั้งแหงความขัดเคือง เราอบรมจิตไดแลวอยางนี้ ทุกขจักมาถึงเราแตที่ไหนๆ
๗. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา
สุภาษิตแสดงการไมยอมแพกิเลส
[๒๙๔] ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้ ยอมไมเปนราตรีเพื่อจะหลับ
โดยแท ราตรีเชนนี้ ยอมเปนราตรีอันผูรูแจง ปรารถนาแลวเพื่อประกอบ
ความเพียร.
ครั้นพระโสณะไดฟงดังนั้นก็สลดใจ ยังหิริและโอตตัปปะใหเขาไปตั้งไวแลว อธิษฐาน
อัพโภคาสิกังคธุดงค กระทํากรรมในวิปสสนา ไดกลาวคาถาที่ ๒ นี้วา
ถาชางพึงเหยียบเราผูต กลงจากคอชาง เราตายเสียในสงครามประเสริฐ-

กวา แพแลว เปนอยูจะประเสริฐอะไร.
๘. นิสภเถรคาถา
สุภาษิตแสดงความมุงหมายของการบวช
[๒๙๕] วิญูชนละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมยใจแลว ออกบวชดวยศรัทธา
แลวพึงทําที่สุดแหงทุกขได เราไมอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู และเรา
มีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันควรเทานั้น.
๙. อุสภเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับความฝน
[๒๙๖] เราฝนวาไดหมจีวรสีออนเฉวียงบา นั่งบนคอชาง เขาไปบิณฑบาตยัง
หมูบาน พอเขาไปก็ถูกมหาชนพากันมารุมมุงดูอยู จึงลงจากคอชาง
กลับลืมตาตื่นขึ้นแลว ครั้งนั้น ไดความสลดใจวา ความฝนนี้เราไมมี
สติสัมปชัญญะนอนหลับฝนเห็นแลว ครั้งนั้น เราเปนผูกระดางดวยความ
มัวเมาเพราะชาติสกุล ไดความสังเวชแลว ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ.
๑๐. กัปปฏกุรเถรคาถา
สุภาษิตเตือนตนมิใหงวงเหงา
[๒๙๗] กัปปฏกุรภิกษุเกิดความวิตกผิดวา เราจักนุงหมผาผืนนี้แลวจักเลีย้ งชีพ
ตามมีตามเกิด เมื่อน้ําใสคืออมตธรรมของเรา มีอยูเต็มเปยมในหมออมตะ
เราเอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรมใสหมออมตะ เพื่อสั่งสมณานทั้งหลาย
ดูกรกัปปฏะ ทานอยามานั่งโงกงวงอยูด วยคิดวา จักฟงธรรม เมือ่ เรา
แสดงธรรมอยูในที่ใกลหูของทานเชนนี้ ทานอยามัวนั่งโงกงวงอยู ดูกร
กัปปฏะ ทานนั่งโงกงวงอยูในทามกลางสงฆเชนนี้ ไมรูจักประมาณเลย.
------------ในวรรคนี้รวมพระเถระได ๑๐ องค คือ
๑. พระมิคสิรเถระ
๒. พระสิวกเถระ
๓. พระอุปวาณเถระ
๔. พระอิสิทินนเถระ
๕. พระสัมพหุลกัจจานเถระ
๖. พระขิตกเถระ
๗. พระโสณปฏิริยปุตตเถระ
๘. พระนิสภเถระ
๙. พระอุสภเถระ
๑๐. พระกัปปฏกุรเถร.
จบ วรรคที่ ๔
--------------เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคที่ ๕
วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคที่ ๕
๑. กุมารกัสสปเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระรัตนตรัย

[๒๙๘] นาอัศจรรยหนอ พระพุทธเจา พระธรรมและพระคุณสมบัติของพระศาสดา
ของเราทั้งหลาย ซึ่งเปนที่อยูอาศัยประพฤติพรหมจรรยของพระสาวกผูจัก
ทําใหแจงซึ่งธรรมเชนนี้ พระสาวกเหลาใดเปนผูยังไมปราศจากขันธ ๕
ในอสังไขยกัป พระกุมารกัสสปนี้เปนรูปสุดทาย แหงพระสาวกเหลานั้น
รางกายนี้มีในที่สุด สงสารคือการเกิดการตายมีในที่สุด บัดนี้ ภพใหม
ไมมี.
๒. ธรรมปาลเถรคาถา
สุภาษิตแสดงชีวิตไมไรประโยชน
[๒๙๙] ภิกษุหนุมรูปใดแล เพียรพยายามอยูในพระพุทธศาสนา ก็เมื่อสัตว
ทั้งหลายนอกนี้พากันหลับแลว ภิกษุหนุมนั้นตื่นอยู ชีวิตของเธอไมไร
ประโยชน เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญญาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม
เนืองๆ เถิด
๓. พรหมาลิเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญผูสงบ
[๓๐๐] อินทรียของใครถึงความสงบแลว เหมือนมาอันนายสารถีฝกดีแลว แม
เทวดาทั้งหลาย ยอมรักใครตอผูนั้น ผูมีมานะอันละแลว ไมมีอาสวะ
รูคงที่ อินทรียทั้งหลายของเราก็ถึงความสงบแลว เหมือนมาอันนายสารถี
ฝกดีแลว แมเทวดาทั้งหลายก็พากันรักใครตอเรา ผูมีมานะอันละแลว
ไมมีอาสวะ เปนผูคงที่.
๔. โมฆราชเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับกายเศราหมองใจผองใส
[๓๐๑] ดูกรโมฆราช ภิกษุผมู ีผิวพรรณเศราหมอง แตมีจิตผองใส ทานเปนผูมีใจ
ตั้งมั่นเปนนิตย จักทําอยางไรตลอดราตรีแหงเวลาหนาวเย็นเชนนี้
ขาพระองคไดฟงมาวา ประเทศมคธลวนแตสมบูรณดวยขาวกลา ขาพระองคพึงคลุมกายดวยฟางแลวนอนใหเปนสุข เหมือนคนเหลาอื่นที่มีการ
เปนอยูเปนสุข ฉะนั้น.
๕. วิสาขปญจาลีปุตตเถรคาถา
สุภาษิตแสดงองคคุณพระธรรมกถึก
[๓๐๒] พระธรรมกถึกประกอบดวยองคดังนี้ คือ ไมพึงยกตน ๑ ไมขมบุคคล
เหลาอื่น ๑ ไมพึงกระทบกระทั่งบุคคลเหลาอื่น ๑ ไมกลาวคุณความดี
ของตนในที่ชุมนุมชนเพื่อมุงลาภผล ๑ ไมมีจิตฟุงซาน กลาวแตพอ
ประมาณ มีวัตร ๑ ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พึงเปนผูมีปกติเห็นเนื้อความ
อันสุขุมละเอียด มีปญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติออนนอม มีศีลตามเยี่ยง

อยางของพระพุทธเจานั้น พึงไดนิพพานไมยากเลย.
๖. จูฬกเถรคาถา
สุภาษิตชมธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม
[๓๐๓] นกยูงทั้งหลายมีหงอนงาม ปกก็งาม มีสรอยคอเขียวงาม ปากก็งาม
มีเสียงไพเราะ สงเสียงร่ํารองรื่นรมยใจ อนึ่ง แผนดินใหญนี้ มีหญา
เขียวชอุม ดูงาม มีน้ําเอิบอาบทั่วไป ทองฟาก็มีวลาหกอันงาม ทานก็มี
ใจเบิกบานควรแกการงาน จงเพงฌานที่พระโยคาวจร ผูมีใจดีเจริญแลว
มีความบากบั่นในพระพุทธศาสนาเปนอันดี จงบรรลุธรรมอันสูงสุด
อันเปนธรรมขาวผุดผอง ละเอียด เห็นไดยาก เปนธรรมไมจุติแปรผัน.
๗. อนูปมเถรคาถา
สุภาษิตสอนใจ
[๓๐๔] จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะธรรมใด ธรรมใดยกขึ้นสูหลาว และจิตเปน
ดังหลาว เปนดังทอนไม ขอทานจงเวนธรรมนั้นๆ ใหเด็ดขาด ดูกรจิต
เรากลาวธรรมนั้นวาเปนธรรมมีโทษ เรากลาวธรรมนัน้ วา เปนเครื่อง
ประทุษรายจิต พระศาสดาที่บุคคลไดดวยยาก ทานก็ไดแลว ทานอยา
ชักชวนเราในทางฉิบหายเลย.
๘. วัชชิตเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการรูอริยสัจ
[๓๐๕] เมื่อเรายังเปนปุถุชนมืดมนอยู ไมเห็นอริยสัจ จึงไดทองเที่ยววนเวียน
ไปมาอยูในคติทั้งหลาย ตลอดกาลนาน บัดนี้ เราเปนผูไมประมาทแลว
กําจัดสงสารไดแลว คติทั้งปวงเราก็ตัดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
๙. สันธิตเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญอนิจจสัญญา
[๓๐๖] เราเปนผูมีสติ ไดอนิจจสัญญาอันสหรคตดวยพุทธานุสติ อยูที่โคน
อัสสัตถพฤกษอันสวางไสวไปดวยแสงแหงไฟและแกวมณี และผามีสี
เขียวงาม ความสิ้นอาสวะเราไดบรรลุแลวเร็วพลัน เพราะสัญญาที่เรา
ไดแลวในครั้งนั้นในกัปที่ ๓๑ แตภัททกัปนี้ไป.
----------------ในวรรคนี้ รวมพระเถระได ๙ องค คือ
๑. พระกุมารกัสสปเถระ
๒. พระธรรมปาลเถระ
๓. พระพรหมาลิเถระ
๔. พระโมฆราชเถระ
๕. พระวิสาขปญจาลีปุตตเถระ ๖. พระจูฬกเถระ
๗. พระอนูปมเถระ
๘. พระวัชชิตเถระ
๙. พระสันธิตเถระ.

จบ วรรคที่ ๕.
ในทุกนิบาตนี้ รวมพระคาถาได ๙๘ คาถา และรวมพระเถระผูฉลาดในนัย
ผูภาษิตคาถาไวได ๔๙ องค.
จบ ทุกนิบาต.
------------เถรคาถา ติกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในติกนิบาต
๑. อังคณิกภารทวาชเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการเลือกทางที่ถูกตอง
[๓๐๗] เมื่อเราแสวงหาความบริสุทธิ์โดยอุบายไมสมควร ไดบูชาไฟอยูในปา
เมื่อเราไมรูทางแหงความบริสุทธิ์ ไดบําเพ็ญตบะตางๆ ความสุขนั้น
เราไดแลวเพราะขอปฏิบัติอันสบาย ขอทานจงดูความที่ธรรมเปนธรรม
อันดีงาม วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราทํากิจพระพุทธศาสนาสําเร็จแลว
เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม แตบัดนี้เราเปนพราหมณ สําเร็จ
วิชชา ๓ ลางบาปแลว เปนผูมีความสวัสดี รูจบไตรเพท.
๒. ปจจยเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการทําจริง
[๓๐๘] เราบวชแลวได ๕ วัน ยังเปนเสขบุคคลอยู ยังไมไดบรรลุอรหัต
ความตั้งใจไดมีแลวแกเราผูเขาไปสูวิหารวา เมื่อเรายังถอนลูกศร คือ
ตัณหาขึ้นไปไมได เราจักไมกิน จักไมดื่ม จักไมออกไปจากวิหาร จัก
ไมเอนกายลงนอน เชิญทานดูความเพียร ความบากบั่นของเราผูตั้งจิต
อธิษฐาน ความเพียรอยางมั่นคงอยูอยางนี้ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว
เราทํากิจพระพุทธศาสนาสําเร็จแลว.
๓. พากุลเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหพูดจริงทําจริง
[๓๐๙] ผูใดปรารถนาจะทําการงานที่ทํากอนในภายหลัง ผูน ั้นยอมพลาดจาก
ฐานะอันนํามาซึ่งความสุข และยอมเดือดรอนในภายหลัง พึงทําอยางใด
พึงพูดอยางนั้น ไมพึงทําอยางใด ไมพึงพูดอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลาย
ยอมกําหนดรูวา บุคคลผูไมทํา มีแตพูดนั้นมีมาก นิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว เปนสุขดีหนอ ไมมีความโศก ปราศจาก
กิเลสธุลี ปลอดโปรง เปนที่ดับทุกข.
๔. ธนิยเถรคาถา
สุภาษิตสอนการเปนสมณะ
[๓๑๐] ถาภิกษุมุงหวังในความเปนสมณะ ปรารถนาจะเปนอยูสบาย ไมควร

ดูหมิ่นจีวร ขาวและน้ําของสงฆ ถาภิกษุมุงหวังในความเปนสมณะ
ปรารถนาจะเปนอยูสบาย พึงเสพที่นอน ที่นั่ง ตามมีตามได เหมือน
งูและหนูขุดรูอยู ฉะนั้น ถาภิกษุมุงหวังในความเปนสมณะ ปรารถนาจะ
เปนผูอยูสบาย พึงยินดีดวยปจจัยตามมีตามได และพึงเจริญธรรมอยาง
เอก คือความไมประมาท.
๕. มาตังคปุตตเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษความเกียจคราน
[๓๑๑] ขณะทั้งหลายยอมลางพนบุคคล ผูสละการงานโดยอางเลศวา เวลานี้
หนาวนัก รอนนัก เย็นนัก ก็ผูใดเมื่อทํากิจของลูกผูชาย ไมสําคัญ
ความหนาวและรอนยิ่งไปกวาหญา ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากความสุข เรา
จักแหวกหญาแพรก หญาคา หญาดอกเลา แฝก หญาปลอง และ
หญามุงกระตายดวยอก พอกพูนวิเวก.
๖. ขุชชโสภิตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ทางแหงความสุข
[๓๑๒] สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรมอันวิจิตร เปนพหูสูต มีปกติอยูใน
เมืองปาฏลีบุตร ทานขุชชโสภิตะซึ่งยืนอยูที่ประตูถ้ํานี้ เปนสมณะผูหนึ่ง
ในจํานวนสมณะเหลานั้น สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรมวิจิตร เปน
พหูสูต มีปกติอยูในเมืองปาฏลีบุตร ทานผูมาดวยกําลังฤทธิ์ดังลมพัด
ยืนอยูที่ประตูถ้ํานี้ ก็เปนสมณะผูหนึ่งในจํานวนสมณะเหลานั้น ขุชชโสภิตภิกษุนี้ ไดรับความสุขดวยการประกอบดี การบูชาดี การชนะ
สงคราม และการประพฤติพรหมจรรยเนืองๆ.
๗. วารณเถรคาถา
สุภาษิตสอนขอควรศึกษา
[๓๑๓] ในหมูมนุษย นรชนใดเบียดเบียนสัตวอื่น นรชนนั้นยอมเสื่อมจาก
ความสุขในโลกทั้งสอง คือ โลกนี้และโลกหนา นรชนใดมีจิตประกอบ
ดวยเมตตา อนุเคราะหแกสัตวทั้งปวง นรชนผูเชนนั้น ยอมไดประสบ
บุญเปนอันมาก ควรศึกษาถอยคําสุภาษิต การเขาไปนั่งใกลสมณะ
การอยูแตผูเดียวในที่อันสงัด และธรรมเครื่องสงบระงับจิต.
๘. ปสสิกเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการแนะนําใหคนทําดี
[๓๑๔] ก็บรรดาหมูญาติผูไมมีศรัทธา ถามีคนมีศรัทธาแมสักคนหนึ่งเปนนัก
ปราชญ ตั้งอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล ยอมเปนประโยชนแกพวก
พอง ญาติทั้งหลายอันขาพระองคขมขี่อนุเคราะห ตักเตือน ใหทํา
สักการบูชาในภิกษุทั้งหลาย ดวยความรักในญาติและเผาพันธุ ญาติ

เหลานั้นทํากาละลวงไปแลว ไดรับความสุขในไตรทิพย พี่ชาย นอง
ชาย และมารดาของขาพระองคเปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณบันเทิงอยู.
๙. ยโสชเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการอยูผูเดียว
[๓๑๕] นรชนผูมีใจไมยอทอ เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา มีรางกายซูบ
ผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เหมือนกับเถาหญานาง ภิกษุถูก
เหลือบยุงทั้งหลายกัดแลวในปาใหญ พึงเปนผูมีสติอดกลั้นในอันตราย
เหลานั้น เหมือนชางในสงคราม ภิกษุอยูผูเดียวยอมเปนเหมือนพรหม
ผูอยู ๒ องคเหมือนเทพเจา ผูที่อยูดวยกันมากกวา ๓ องคขึ้นไปเหมือน
ชาวบาน ยอมมีความโกลาหลมากขึ้น เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปนผูอยู
แตผูเดียว.
๑๐. สาฏิมัตติยเถรคาถา
สุภาษิตสอนการพึ่งลําแขงตนเอง
[๓๑๖] เมื่อกอนทานมีศรัทธา แตวันนี้ทานไมมีศรัทธา สิ่งใดที่เปนของทาน
ขอสิ่งนั้นจงเปนของทานนั่นแหละ ทุจริตของเราไมมี เพราะศรัทธาไม
เที่ยงกลับกลอก ศรัทธานั้นเราเคยเห็นมาแลว คนทั้งหลายประเดี๋ยวรัก
ประเดี๋ยวหนาย ดูกรทานผูเปนมุนี ทานจะเอาชนะในคนเหลานั้นได
อยางไร บุคคลยอมหุงอาหารไวเพือ่ นักปราชญทุกๆ สกุล สกุลละเล็ก
ละนอย เราจักเที่ยวไปบิณฑบาต กําลังแขงของเรายังมีอยู.
๑๑. อุบาลีเถรคาถา
สุภาษิตสอนพระบวชใหม
[๓๑๗] ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงคบหา
กัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธิ์ ไมเกียจคราน ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา
ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ ศึกษาวินัยดวย
อํานาจการบําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยัง
เปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดในสิ่งควรและไมควร ไมควรถูก
ตัณหาครอบงําเที่ยวไป.
๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหละกาม
[๓๑๘] เบญจกามคุณอันทําใจใหลุมหลง ไดยังเราผูเปนบัณฑิต ผูสามารถคน
ควาประโยชนใหตกอยูในโลก เราไดแลนไปในวิสัยแหงมาร ถูกลูกศร
คือ ราคะเสียบอยูที่หทัย อยางมั่นคง แตสามารถเปลื้องตนออกจาก
บวงแหงมัจจุราชได เราละกามทั้งปวงแลว ทําลายภพไดหมดแลว ชาติ
สงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี.

๑๓. อภิภูตเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษการเกิด
[๓๑๙] ขอบรรดาญาติเทาที่มาประชุมกัน ณ ที่นี้ทั้งหมดจงฟง เราจักแสดง
ธรรมแกทานทั้งหลาย การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป ทานทั้งหลายจง
ปรารภความเพียร จงกาวออกไป จงประกอบความเพียรในพระพุทธ
ศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจุราชเสีย เหมือนกุญชรหักไมออ ฉะนั้น
ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในธรรมวินัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร ทําที่
สุดแหงทุกขได.
๑๔. โคตมเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหมุงสันติธรรม
[๓๒๐] เมื่อเราทองเที่ยวอยูใ นสงสาร ไดไปสูนรกบาง ไปสูเปตโลกบาง
ไปสูกําเนิดสัตวเดียรัจฉานอันเปนทุกขบาง เราไดเสวยทุกขหลายอยาง
ตลอดกาลนาน เราไดอัตภาพเปนมนุษยบาง ไดไปสูสวรรคบางเปน
ครั้งคราว เราเกิดในรูปภพบาง ในอรูปภพบาง ในเนวสัญญีนาสัญญี
ภพบาง ภพทั้งหลายเรารูแจงแลววา ไมมีแกนสาร อันปจจัยปรุงแตง
ขึ้น เปนของแปรปรวนกลับกลอก ถึงความแตกหักทําลายไปทุกเมื่อ
ครั้นเรารูแจงภพนั้นอันเปนของเกิดในตนทั้งสิ้นแลว เปนผูมีสติ ได
บรรลุสนั ติธรรม.
๑๕. หาริตเถรคาถา
[๓๒๑] เหมือนขอ ๓๐๙.
๑๖. วิมลเถรคาถา
สุภาษิตสอนการคบมิตร
[๓๒๒] บุคคลปรารถนาความสุขอันแนนอน พึงเวนบาปมิตรแลว พึงคบหา
กัลยาณมิตร และพึงตั้งอยูในโอวาทของกัลยาณมิตรนั้น เตาตาบอด
เกาะขอนไมเล็กๆ จมอยูในหวงน้ําใหญ ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจ
ครานเปนอยู ยอมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น บุคคลพึง
เวนคนเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม ควรอยูร วมกับบัณฑิตทั้งหลาย
ผูสงัดเปนอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพงฌาน ปรารภความเพียรเปนนิตย.
ในติกนิบาตนี้ รวมพระเถระได ๑๖ องค คือ
๑. พระอังคณิกภารทวาชเถระ ๒. พระปจจยเถระ
๓. พระพากุลเถระ
๔. พระธนิยเถระ
๕. พระมาตังคปุตตเถระ
๖. พระขุชชโสภิตเถระ
๗. พระวารณเถระ
๘. พระปสสิกเถระ
๙. พระยโสชเถระ
๑๐. พระสาฏิมัตติยเถระ

๑๑. พระอุบาลีเถระ
๑๒. พระอุตตรปาลเถระ
๑๓. พระอภิภูตเถระ
๑๔. พระโคตมเถระ
๑๕. พระหาริตเถระ
๑๖. พระวิมลเถระ
เปนคาถาที่ทานรจนาไวรวม ๔๘ คาถา ฉะนี้แล.
จบ ติกนิบาต.
----------เถรคาถา จตุกกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต
๑. นาคสมาลเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษแหงบวงมัจจุราช
[๓๒๓] เราเดินเขาไปบิณฑบาตในพระนคร ไดเห็นหญิงฟอนรําคนหนึ่ง ตก
แตงรางกายดวยเครื่องอาภรณ นุงหมผาสวยงาม ทัดทรงดอกไม ลูบ
ไลดวยกระแจะจันทน ฟอนรําอยูในวงดนตรีที่ถนนหลวง ทามกลาง
พระนคร เปนดุจบวงแหงมัจจุราชอันธรรมชาติมาดักไว เพราะฉะนั้น
การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึงบังเกิดขึ้นแกเรา อาทีนวโทษปรากฏแกเรา ความเบื่อหนายก็ตั้งลงมั่น ลําดับนั้นจิตของเราก็
หลุดพนจากสรรพกิเลส ขอทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ
เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๒. ภคุเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหมีโยนิโสมนสิการ
[๓๒๔] ขาพระองคถูกความงวงเหงาหาวนอนครอบงํา ไดออกไปจากวิหาร
ขึ้นสูที่จงกรม ลมลงที่แผนดิน ณ ที่ใกลบันได จงกรมนั้นนั่นเอง
ขาพระองคลูบเนื้อลูบตัวแลวขึ้นสูที่จงกรมอีก เปนผูม ีจิตตั้งมั่นแลวใน
ภายใน เดินจงกรมอยู แตนั้น การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบ
คาย ไดบังเกิดขึ้นแกขาพระองค อาทีนวโทษปรากฏแกขาพระองค
ความเบื่อหนายก็ตั้งลงมั่น ลําดับนั้น จิตของขาพระองคก็หลุดพนจาก
สรรพกิเลส ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดูความที่แหงธรรมเปนธรรม
อันดีเลิศ ขาพระองคไดบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนา
เสร็จแลว.
๓. สภิยเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษการทะเลาะวิวาท
[๓๒๕] พวกอื่นเวนบัณฑิตยอมไมรูสึกวา พวกเราที่ทะเลาะวิวาทกันนี้ จะ
พากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ พวกใดมารูชัดในทามกลางสงฆนั้นวา
พวกเราพากันไปสูที่ใกลมัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไปได

จากสํานักของพวกนัน้ เมื่อใด เขาไมรูธรรมอันเปนอุบายระงับการทะเลาะ
วิวาทตามความเปนจริง ประพฤติอยูดุจไมแกไมตาย เมื่อนั้น ความ
ทะเลาะวิวาทก็ไมสงบลงได ก็ชนเหลาใดมารูแจงธรรมตามความเปน
จริง เมื่อสัตวทั้งหลายพากันเรารอนอยู ชนเหลานั้น ยอมไมเรารอน
ความทะเลาะวิวาทของพวกเขา ยอมระงับไปไดโดยสวนเดียว การงาน
อยางใดอยางหนึ่งที่ยอ หยอน วัตรอันเศราหมอง และพรหมจรรยอัน
บุคคลพึงระลึกดวยความสงสัย กรรม ๓ อยางนั้น ยอมไมมีผลมาก
ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย ผูน ั้นยอมเปนผูหา ง
ไกลจากสัทธรรม เหมือนฟากับดิน ฉะนั้น.
๔. นันทกเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษแหงบวงมาร
[๓๒๖] เราติเตียนรางกายอันเต็มไปดวยของนาเกลียด มีกลิ่นเหม็น เปนฝก
ฝายแหงมาร ชุมไปดวยกิเลส มีชอง ๙ ชอง เปนที่ไหลออกแหงของ
ไมสะอาดเปนนิตย ทานอยาคิดถึงเรือ่ งเกา อยามาเลาโลมอริยสาวก
ผูบรรลุอริยสัจธรรมใหยินดีดวยอํานาจกิเลส เพราะอริยสาวกของ
พระตถาคตเหลานั้น ยอมไมยินดีในกามคุณแมในสวรรค จะปวย
กลาวไปไยถึงกามคุณอันเปนของมนุษยเลา ก็ชนเหลาใดแลเปนคนพาล
มีปญญาทราม มีความคิดชั่ว ถูกโมหะหุมหอไวแลว ชนเหลานั้น
จึงจะกําหนัดยินดีในเครื่องผูกที่มารดักไว ชนเหลาใดคลายราคะ โทสะ
และอวิชชาไดแลว ชนเหลานั้นผูคงที่ เปนผูตัดเสนดายคือตัณหา
เครื่องนําไปสูภพขาดแลว ไมมีเครื่องผูกพัน ยอมไมกําหนัดยินดีใน
บวงมารนั้น.
๕. ชัมพุกเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษการประพฤติทรมานตน
[๓๒๗] เราเอาธุลีและฝุนทาตัวอยู ๕๕ ป บริโภคอาหารเดือนละครั้ง ถอน
ผมและหนวด ยืนอยูดว ยเทาขางเดียว งดเวนการนั่ง กินคูถแหง ไม
ยินดีอาหารที่เขาเชื้อเชิญ เราไดทําบาปกรรมอันเปนเหตุใหไปสูทุคติเปน
อันมากเชนนั้น ถูกโอฆะใหญพัดไปอยู ไดถึงพระพุทธเจาเปนที่พึ่ง
ขอทานจงดูสรณคมนและความที่ธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ วิชชา ๓ เราได
บรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๖. เสนกเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค
[๓๒๘] การที่เราไดมา ณ ที่ใกลทาคยาในเดือนผัคคุณมาสนี้ เปนการมาดีแลว
หนอ เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง

ผูแสดงธรรมอันสูงสุด มีพระรัศมีมาก เปนพระคณาจารย ถึงความเปน
ผูเลิศ เปนนายกวิเศษของมนุษยโลก พรอมทั้งเทวโลก ผูชนะมาร
ผูมีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิได มีอานุภาพมาก เปนมหาวีรบุรุษผูร ุงเรือง
ใหญ ไมมีอาสวะ สิ้นอาสวะทั้งปวง เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ไมมีภัยแตที่ไหน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปลดเปลื้องเรา
ผูมีนามวาเสนกะ ผูเศราหมองมาแลวนาน มีสันดานประกอบดวยมิจฉา
ทิฏฐิ จากกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งปวง.
๗. สัมภูตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ลักษณะคนพาลและบัณฑิต
[๓๒๙] ผูใดรีบดวนในเวลาที่ควรชา และชาในเวลาที่ควรรีบดวน ผูนั้นเปน
พาล ยอมประสบทุกข เพราะไมจัดแจงโดยอุบายอันชอบ ประโยชน
ของผูนั้นยอมเสื่อมไป เหมือนพระจันทรขางแรม เขายอมถึงความ
เสื่อมยศ และแตกจากมิตรทั้งหลาย ผูใ ดชาในเวลาที่ควรชา รีบดวน
ในเวลาที่ควรรีบดวน ผูนั้นเปนบัณฑิตถึงความสุข เพราะไดจัดแจง
โดยอุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ เหมือนพระจันทร
ขางขึ้น เขายอมไดยศไดเกียรติคุณ และไมแตกจากมิตรทั้งหลาย.
๘. ราหุลเถรคาถา
สุภาษิตแสดงคุณสมบัติ ๒ ประการ
[๓๓๐] ชนทั้งหลายยอมรูจ ักเราวา พระราหุลผูเจริญ สมบูรณดวยคุณสมบัติ
๒ ประการ คือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัติสมบัติ ๑ เพราะเราเปนโอรสของ
พระพุทธเจา และเปนผูมีปญญาเห็นธรรมทั้งหลาย อนึง่ เพราะอาสวะ
ของเราสิ้นไปและภพใหมไมมีตอไป เราเปนพระอรหันต เปนพระทักขิไณยบุคคล มีวิชชา ๓ เปนผูเห็นอมตธรรม สัตวทั้งหลายเปนดังคนตา
บอด เพราะเปนผูไมเห็นโทษในกาม ถูกขายคือตัณหาปกคลุมแลว ถูก
หลังคา คือตัณหาปกปดแลว ถูกมารผูกแลวดวยเครือ่ งผูก คือความ
ประมาทเหมือนปลาในปากลอบ เราถอนกามนั้นขึ้นไดแลว ตัดเครื่อง
ผูกของมารไดแลว ถอนตัณหา พรอมทั้งรากขึ้นแลว เปนผูมีความ
เยือกเย็นดับแลว.
๙. จันทนเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหเห็นโทษสังขาร
[๓๓๑] ภรรยาผูปกคลุมดวยเครื่องประดับลวนแตเปนทอง หอมลอมดวยหมู
ทาสี อุมบุตรเขามาหาเรา ก็เวลาที่เราเห็นภรรยาผูเปนมารดาของบุตร
ของเรานั้นตบแตงรางกาย นุงหมผาใหมเดินมา เปนดุจบวงมัจจุราชดัก
ไว ความทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย ก็เกิดขึ้นแกเรา โทษแหง

สังขารทั้งหลายก็เกิดปรากฏแกเรา ความเบื่อหนายก็ตั้งมั่น ลําดับนั้น
จิตของเราหลุดพนแลวจากกิเลส ขอทานจงดูความที่แหงธรรมเปนธรรม
ดีเลิศ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๑๐. ธรรมิกเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลตางระหวางธรรมและอธรรม
[๓๓๒] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว
ยอมนําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว ผู
ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ สภาพทั้งสองคือ ธรรมและอธรรม
ยอมมีวิบากไมเสมอกัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมนําใหถงึ
สุคติ เพราะฉะนั้นแหละ บุคคลเมื่อบรรเทิงอยูดว ยการใหโอวาทที่พระ
ตถาคตผูคงที่ตรัสไวแลวอยางนี้ ควรทําความพอใจในธรรมทั้งหลาย
เพราะสาวกทั้งหลายของพระตถาคตผูประเสริฐ เปนนักปราชญ ตั้ง
อยูแลวในธรรม นับถือธรรมวาเปนที่พึ่งอันประเสริฐสุด ยอมนําตน
ใหพนจากทุกขได ผูใดกําจัดรากเงาแหงหัวฝ ถอนขาย คือ ตัณหาไดแลว
ผูนั้นเปนผูสิ้นสงสาร ไมมีกิเลสเครื่องกังวลอีกเหมือนพระจันทรใน
วันเพ็ญปราศจากโทษ ฉะนั้น.
๑๑. สัปปเถรคาถา
สุภาษิตชมธรรมชาติโดยธรรม
[๓๓๓] เมือ่ ใด นกยางทั้งหลายมีขนอันขาวสะอาด ถูกความกลัวตอเมฆคุกคาม
แลว ปรารถนาจะหลบซอนอยูในรัง บินเขาไปสูรัง เมื่อนั้น แมน้ํา
อชกรณียอมยังเราใหยนิ ดี เมื่อใดนกยางมีขนขาวสะอาดดี ถูกความ
กลัวตอเมฆดําคุกคามแลว ไมเห็นที่หลบลี้ จึงแสวงหาที่หลบลี้
เมื่อนั้น แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี ตนหวาทั้งหลายทั้งสองขาง
แหงแมน้ําอชกรณี ทําฝงแมน้ําขางหลังแหงถ้ําใหญของเราใหงาม จะไม
ยังสัตวอะไรใหยินดีในที่นั้นไดเลา กบทั้งหลายมีปญญานอย พนดีแลว
จากหมูแหงงูมีพิษและงูไมมีพิษ พากันรองดวยเสียงอันไพเราะ วันนี้เปน
สมัยที่อยูปราศจากภูเขาและแมน้ําก็หามิได แมน้ําอชกรณีนี้เปนแมน้ํา
ปลอดภัย เปนแมน้ําเกษมสําราญรื่นรมยดี.
๑๒. มุทิตเถรคาถา
สุภาษิตชี้ผลการทําจริง
[๓๓๔] เรามีความตองการเลี้ยงชีพ ไดบรรพชาอุปสมบทแลว ภายหลังกลับ
ไดศรัทธา มีความเพียรบากบั่นมั่นคง โดยตั้งใจวา รางกายของเรานี้จง
แตกทําลายไป เนื้อหนังของเราพึงเหือดแหงไป แขงขาทั้งสองของเรา
จะหลุดจากที่ตอแหงเขาทั้งสอง ตกลงไปที่พื้นดินก็ตามที เมื่อเรายังถอน

ลูกศรคือตัณหาไมได เราจักไมกิน ไมดื่ม จักไมออกจากวิหาร และ
จักไมเอนกายนอน ขอทานจงดูความเพียรและความบากบั่นของเรา ผูอยู
ดวยความตั้งใจอยางนั้น เราไดบรรลุวชิ ชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธ
ศาสนาเสร็จแลว.
---------------------------พระเถระที่กลาวคาถาองคละ ๔ คาถา รวมเปน ๕๒ คาถา รวมเปนพระเถระ ๑๓
องค คือ
๑. พระนาคสมาลเถระ
๒. พระภคุเถระ
๓. พระสภิยเถระ
๔. พระนันทกเถระ
๕. พระชัมพุกเถระ
๖. พระเสนกเถระ
๗. พระสัมภูตเถระ
๘. พระราหุลเถระ
๙. พระจันทนเถระ
๑๐. พระธรรมิกเถระ
๑๑. พระสัปปกเถระ
๑๒. พระมุทิตเถระ.
จบ จตุกกนิบาตที่ ๔.
-------------------เถรคาถา ปญจกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในปญจกนิบาต
๑. ราชทัตตเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหพิจารณาสังขาร
[๓๓๕] ภิกษุไปปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิงคนหนึ่งซึ่งเขาทิ้งไวในปาชา มี
หมูหนอนฟอนกัดกินอยู ก็ธรรมดาคนที่ชอบสวยชอบงามบางพวก ได
เห็นซากศพอันเปนของเลวทราม ยอมเกลียด แตความกําหนัดรักใคร
ยอมเกิดแกเขา เขาเปนเหมือนคนตาบอด เพราะไมเห็นของไมสะอาด
ที่ไหลออกจากทวารทั้ง ๙ ในซากศพนั้น ภายในเวลาหมอขาวสุกหนึง่
เราหลีกออกจากที่นั้น เรามีสติสัมปชัญญะ เขาไปสูที่ควรแหงหนึ่ง
ทีนั้นการกระทําไวในใจโดยอุบายอันชอบจึงเกิดขึ้นแกเรา โทษปรากฏ
แกเรา ความเหนื่อยหนายก็ตั้งมั่น ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจาก
กิเลส ขอทานจงดูความที่ธรรมเปนธรรมดีเลิศเถิด เพราะวิชชา ๓ เรา
ไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๒. สุภูตเถรคาถา
สุภาษิตสอนไมใหดีแตพูด
[๓๓๖] บุรษุ ผูประสงคจะทําธุรกิจ เมื่อประกอบตนในกิจที่ไมควรประกอบ ถา
เมื่อขืนประพฤติอยูอยางนั้น ก็ไมพึงไดสําเร็จผล การประกอบในกิจที่
ไมควรประกอบนั้น มิใชลักษณะบุญ ถาบุคคลใด ไมถอนความเปนอยู

อยางลําบากแลวมาสละธรรมอันเอกเสีย บุคคลนั้นก็พึงเปนดังคนกาลี
ถาสละทิ้งคุณธรรมแมทั้งปวง ผูนั้นก็พึงเปนเหมือนคนตาบอด เพราะ
ไมเห็นธรรมที่สงบและธรรมไมสงบ บุคคลพึงทําอยางใด พึงพูดอยาง
นั้นแล ไมพึงทําอยางใด ไมพึงพูดอยางนั้น บัณฑิตทั้งหลายยอม
กําหนดรูวา บุคคลผูไมทํา ดีแตพูดนั้นมีมาก ดอกไมงาม มีสีแตไมมี
กลิ่น ฉันใด วาจาอันเปนสุภาษิต ยอมไมมีผลแกบุคคลผูไมทําอยู
ก็ฉันนั้น ดอกไมงาม มีสี มีกลิ่น ฉันใด วาจาอันเปนสุภาษิตยอม
มีผลแกบุคคลผูทําอยู ฉะนั้น.
๓. คิริมานันทเถรคาถา
สุภาษิตเยยฟาทาฝน
[๓๓๗] ฝนตกเสียงไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฏีของเรามุงดีแลว มีประตู
หนาตางมิดชิดดี เราเปนผูสงบอยูในกุฏีนั้น ถาประสงคจะตกก็ตกลงมา
เถิดฝน ฝนตกไพเราะเหมือนเพลงขับ กุฏีของเรามุงดีแลว มีประตูหนา
ตางมิดชิดดี เราเปนผูมีจิตสงบอยูในกุฏีนั้น ถาประสงคจะตกก็ตกลงมา
เถิดฝน ฯลฯ เราเปนผูปราศจากราคะ อยูในกุฏีนั้น ฯลฯ เราเปนผู
ปราศจากโทสะอยูในกุฏีนั้น ฯลฯ เราเปนผูปราศจากโมหะอยูในกุฏีนั้น
ถาประสงคจะตกก็ตกลงมาเถิดฝน.
๔. สมุนเถรคาถา
สุภาษิตแสดงผลการปฏิบัติธรรม
[๓๓๘] ทานพระอุปชฌายะปรารถนาธรรมใด ในบรรดาธรรมทั้งหลายเพื่อเรา
อนุเคราะห เราผูจํานงหวังอมตนิพพาน กิจที่ควรในธรรมนั้นเราทําเสร็จ
แลว ธรรมที่มิใชสิ่งที่อางวาทานกลาวมาอยางนี้ เราไดบรรลุแลว ทําให
แจงแลวดวยตนเอง เรามีญาณอันบริสุทธิ์ หมดความสงสัย จึงได
พยากรณในสํานักของทาน เรารูจักขันธที่เคยอยูอาศัยในกอน ทิพยจักษุ
เราไดชําระแลว ประโยชนของตนเราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาเราไดทําแลว สิกขา ๓ อันเราผูไมประมาท ไดฟงดีแลวใน
สํานักของทาน อาสวะทั้งปวงของเราสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี
ทานเปนผูมีความเอ็นดู อนุเคราะหสั่งสอนเราดวยวัตรอันประเสริฐ
โอวาทของทานไมไรประโยชน เราไดศึกษาอยูในสํานักของทาน.
๕. วัฑฒเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญมารดา
[๓๓๙] โยมมารดาของเราดีแท เพราะไดแนะนําเราใหรูสึกตัว เหมือนบุคคล
แทงพาหนะดวยประตัก ฉะนั้น เราไดฟงคําของโยมมารดาที่พร่ําสอน
แลวไดปรารภความเพียร มีจิตตั้งมั่น ไดบรรลุโพธิญาณอยางสูงสุด เรา

เปนพระอรหันตควรแกทักษิณา มีวิชชา ๓ ไดเห็นอมตธรรม ชนะเสนา
แหงมาร ไมมีอาสวะอยู อาสวะของเราเหลาใด ไดมีแลวทั้งภายในทั้ง
ภายนอก อาสวะเหลานั้นทั้งหมด เราตัดขาดแลว และไมเกิดขึ้นอีก
ตอไป โยมมารดาของเราเปนผูแกลวกลา ไดกลาวเนื้อความนี้กะเรา
แมเมื่อเราผูเปนบุตรของทานไมมีกิเลส กิเลสอันเปนดังหมูไมในปาของ
ทานคงจะไมมีเปนแน ทุกขเราทําใหสิ้นสุดแลว อัตภาพนี้มีในที่สุด
สงสาร คือความเกิดตายสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี.
๖. นทีกัสสปเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค
[๓๔๐] พระพุทธเจาเสด็จมาสูแมน้ําเนรัญชรา เพื่อประโยชนแกเราหนอ
เพราะเราไดฟงธรรมของพระองคแลว ละมิจฉาทิฏฐิได เมื่อเราเปน
ปุถุชนยังมืดมนอยู สําคัญวา การบูชายัญนี้เปนความบริสุทธิ์ จึงได
บูชายัญสูงๆ ต่ําๆ และไดบูชาไฟ แลนไปสูการถือทิฏฐิ ลุมหลง
ไปดวยการเชื่อถือ เปนคนตาบอดไมรูแจง สําคัญความไมบริสุทธิ์วาเปน
ความบริสุทธิ์ บัดนี้ เราละมิจฉาทิฏฐิไดแลว ทําลายภพทั้งปวงหมดแลว
เราบูชาไฟ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคล เราขอ
นมัสการพระตถาคต ความลุมหลงทั้งปวงเราละหมดแลว ตัณหาอันจะ
นําไปสูภพเราทําลายแลว ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
๗. คยากัสสปเถรคาถา
สุภาษิตแสดงความเปนพุทธทายาท
[๓๔๑] เราลงไปลอยบาปในแมน้ําคยา ที่ทาคยาผัคคุ วันละ ๓ ครั้ง คือ เวลาเชา
เวลาเที่ยง เวลาเย็น เพราะคิดเห็นวา บาปใดที่เราทําไวในชาติกอน
บัดนี้ เราจะลอยบาปนั้นในที่นี้ ความเห็นอยางนี้ ไดมแี กเราในกาลกอน
บัดนี้ เราไดฟงวาจาอันเปนสุภาษิต เปนบทอันประกอบดวยเหตุผล
แลวพิจารณาเห็นเนื้อความไดถองแทตามความเปนจริง โดยอุบายอัน
ชอบ จึงไดลางบาปทั้งปวง เปนผูไมมีมลทิน หมดจด สะอาด เปน
ทายาทผูบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา เปนบุตรผูเกิดแตพระอุทรของพระ
พุทธเจา เราไดหยั่งลงสูก ระแสน้ํา คือ มรรคอันมีองค ๘ ลอยบาป
ทั้งปวง แลวเราไดบรรลุวิชชา ๓ และไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว.
๘. วักกลิเถรคาถา
สุภาษิตปฏิญาณเปนผูไมเกียจคราน
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
[๓๔๒] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญซึ่งเปนที่ปราศจากโคจร เปนที่เศราหมอง
ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร?

ทานพระวักกลิเถระกราบทูลวา
ขาพระองคจะยังปติและความสุขอันไพบูลยใหแผไปสูรางกาย ครอบงํา
ปจจัยอันเศราหมองอยูใ นปาใหญ จักเจริญสติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๕
พละ ๕ และโพชฌงค ๗ อยูในปาใหญ เพราะไดเห็นภิกษุทั้งหลาย
ผูปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบั่นมั่นเปนนิตย มีความ
พรอมเพรียงกัน มีความเห็นรวมกัน ขาพระองคจึงจักอยูในปาใหญ
เมื่อขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระองคอันฝกแลว มีพระหฤทัย
ตั้งมั่น จึงเปนผูไมเกียจครานตลอดทั้งกลางคืนและกลางวันอยูในปา
ใหญ.
๙. วิชิตเสนเถรคาถา
สุภาษิตเกี่ยวกับการฝกจิต
[๓๔๓] เราจักระวังจิตนั้นไว เหมือนนายหัตถาจารย กักชางไวที่ประตูนคร
ฉะนั้น เราจักไมประกอบจิตไวในธรรมอันลามก จักไมยอมใหจิตตกลง
ไปสูขายแหงกามอันเกิดในรางกาย เจาถูกเรากักขังไวแลว จักไปตาม
ชอบใจไมได เหมือนชางไดชองประตู ฉะนั้น ดูกรจิตผูชั่วชา บัดนี้
เจาจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเที่ยวไปเนืองๆ ดังกอนมิได นายควาญชางมีกําลังแข็งแรง ยอมบังคับชางที่จับไดใหม ยังไมไดฝก ใหอยูใน
อํานาจดวยขอ ฉันใด เราจักบังคับเจาใหอยูในอํานาจ ฉันนั้น นาย
สารถีผูฉลาดในการฝกมาใหดี เปนผูประเสริฐ ยอมฝกมาใหรอบรูได
ฉันใด เราจักฝกเจาใหตั้งอยูในพละ ๕ ฉันนั้น จักผูกเจาไวดวยสติ
จักฝกจักบังคับเจาใหทําธุระดวยความเพียร เจาจักไมไดไปไกลจาก
อารมณภายในนี้ละนะจิต.
๑๐. ยสทัตตเถรคาถา
สุภาษิตตําหนิคนปญญาทราม
[๓๔๔] คนมีปญญาทราม คิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอม
เปนผูไกลจากสัทธรรม เหมือนฟากับดินฉะนั้น คนมีปญญาทราม คิด
จะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอมเสื่อมจากสัทธรรม
เหมือนพระจันทรขางแรม ฉะนั้น คนมีปญญาทราม คิดจะยกโทษ ฟง
คําสอนของทานผูชนะมาร ยอมเหี่ยวแหงในสัทธรรม เหมือนปลาใน
น้ํานอย ฉะนั้น คนมีปญญาทราม คิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทาน
ผูชนะมาร ยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเนาในไรนา ฉะนั้น
สวนผูใดมีจิตอันคุมครองแลว ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ผูนั้นทํา
อาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป ทําใหแจงซึ่งธรรมอันไมกําเริบ พึงไดบรรลุ
ความสงบอยางยอดเยี่ยม เปนผูไมมีอาสวะ ยอมปรินพิ พาน.

๑๑. โสณกุฏิกัณณเถรคาถา
สุภาษิตแสดงความภูมิใจในการเปนพุทธสาวก
[๓๔๕] เราไดอุปสมบทแลว เปนผูหลุดพนจากกิเลส ไมมีอาสวะ ไดเห็น
พระผูมีพระภาค และไดอยูรว มกับพระองคในวิหารเดียวกัน พระผูม-ี
พระภาคประทับอยูในที่แจงตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว พระศาสดา
ผูฉลาดในธรรมเปนเครื่องอยู ไดเสด็จเขาไปสูพระวิหาร เมื่อนั้น
พระโคดมทรงลาดผาสังฆาฏิแลว สําเร็จสีหไสยา ทรงละความขลาด
กลัวเสียแลว เหมือนราชสีหอยูในถ้ําภูเขา ลําดับนั้น ทานโสณะผูเปน
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกลาววาจาไพเราะ ไดภาษิตสัทธรรม
ในที่เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ทานโสณะกําหนดรู
เบญจขันธแลว อบรมอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ พึงไดบรรลุความสงบ
อยางยิ่ง จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน.
๑๒. โกสิยเถรคาถา
สุภาษิตยกยองผูเคารพครู
[๓๔๖] ผูใดเปนธีรชน เปนผูรูถอยคําของครูทั้งหลาย อยูในโอวาทของครูนั้น
และยังความเคารพใหเกิดในโอวาทของครูนั้น ผูนั้นชื่อวาเปนผูมีภกั ดี
และชื่อวาเปนบัณฑิตและพึงเปนผูวิเศษ เพราะรูธรรมทั้งหลาย อันตราย
อันรายแรงเกิดขึ้นแลว ไมครอบงําบุคคลใดผูพิจารณาอยู บุคคลนั้น
ยอมชื่อวามีกําลัง ชื่อวาเปนบัณฑิต และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรม
ทั้งหลาย ผูใดแลตั้งมั่นไมหวั่นไหว เหมือนมหาสมุทร มีปญญาลึกซึ้ง
เห็นเหตุผลอันละเอียด ชื่อวาเปนผูไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ชื่อวา
เปนบัณฑิต และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใ ดเปนพหูสูต
ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ผูนั้นชื่อวาผูคงที่ เปน
บัณฑิตและพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย ผูใดรูเนื้อความแหง
สุภาษิต ครั้นรูแลวทําตามที่รู ผูนั้นชื่อวาเปนบัณฑิต อยูในอํานาจเหตุผล
และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมทั้งหลาย.
----------------------พระเถระ ๑๒ รูป กลาวคาถารูปละ ๕ คาถา รวมเปน ๖๐ คาถา คือ
๑. พระราชทัตตเถระ ๒. พระสุภูตเถระ ๓. พระคิริมานนทเถระ
๔. พระสุมนเถระ
๕. พระวัฑฒเถระ ๖. พระนทีกัสสปเถระ
๗. พระคยากัสสปเถระ ๘. พระวักกลิเถระ ๙. พระวิชิตเถระ
๑๐. พระยสทัตตเถระ ๑๑. พระโสณกุฏิกัณณเถระ ๑๒. พระโกสิยเถระ.
จบ ปญจกนิบาต
-------------------

เถรคาถา ฉักกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในฉักกนิบาต
๑. อุรุเวลกัสสปเถรคาถา
สุภาษิตแสดงความภูมิใจที่ไดบวชในพระพุทธศาสนา
[๓๔๗] เรายังไมเห็นปาฏิหาริยของพระโคดมผูเรืองยศ เพียงใด เราก็ยังเปนคน
ลวงโลกดวยความริษยาและมานะไมนอบนอม เพียงนั้น พระผูมีพระภาค
ผูเปนสารถีของนรชน ทรงทราบความดําริของเรา ทรงตักเตือนเรา ลําดับ
นั้น ความสลดใจไดเกิดแกเรา เกิดความอัศจรรยใจ ขนลุกชูชัน
ความสําเร็จอันเล็กนอยของเราผูเปนชฏิล เคยมีอยูเมื่อ กอนเราไดสละ
ความสําเร็จอันนั้นแลว บวชในศาสนาของพระชินเจา เมื่อกอน เรายินดีการบูชายัญ หอมลอมดวยกามารมณ ภายหลัง เราถอนราคะ โทสะ
และโมหะไดแลว เรารูบ ุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุหมดจด เปนผูมี
ฤทธิ์ รูจิตของผูอื่น และบรรลุทิพโสต อนึ่ง เราออกบวชเปนบรรพชิต
เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว ความสิ้นไปแหง
สังโยชนทั้งปวงเราไดบรรลุแลว.
๒. เตกิจฉกานิเถรคาถา
สุภาษิตโตมาร
มารกลาววา
[๓๔๘] ขาวเปลือกขาวสาลีทั้งหลาย อันชนทั้งหลายขนมาจากลานไปไวในยุง
แลว ทานไมพึงได แมกอนขาว จักคิดวา บัดนี้จักทําอยางไร?
พระเถระกลาววา
เราจักระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระคุณประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส
เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ เราจักระลึก
ถึงพระธรรม อันมีคุณหาประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระ
อันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ เราจักระลึกถึงพระสงฆ
ผูมีคุณหาประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว
มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ.
มารกลาววา
ทานอยูในที่แจง ฤดูนี้เปนฤดูหนาว ทานอยาเปนผูถูกความหนาวครอบงํา
ลําบากเลย นิมนตทานเขาไปสูที่อยู อันมีบานประตูและหนาตางมิดชิด
เถิด.
พระเถระกลาววา
เราจักเจริญอัปปมัญญา ๔ และจักมีความสุขอยูดวยอัปปมัญญาเหลานั้น
เราจักเปนผูไมหวั่นไหว ไมลําบากดวยความหนาว.

๓. มหานาคเถรคาถา
สุภาษิตชี้โทษผูไมมีความเคารพ
[๓๔๙] ผูใดไมมีความเคารพ ในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมเสื่อมจาก
สัทธรรม เหมือนปลาในน้ํานอยฉะนั้น ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อน
สพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเนาใน
ไรนาฉะนั้น ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นเปน
ผูไกลจากนิพพานในศาสนา ของพระผูมีพระภาคผูเปนพระธรรมราชา
ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมไมเสื่อมจาก
สัทธรรม เหมือนปลาในน้ํามากฉะนั้น ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหม
จารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชที่ดีในไรนาฉะนั้น
ผูใดมีความเคารพในเพื่อสพรหมจารีทั้งหลาย ผูนั้นยอมอยูใกลนิพพาน
ในศาสนาของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระธรรมราชา.
๔. กุลลเถรคาถา
สุภาษิตแสดงการพิจารณาสังขาร
[๓๕๐] เราผูชื่อวากุลละ ไปที่ปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิงคนหนึ่ง เขาทิ้งไว
ในปาชา มีหมูหนอนฟอนกัดอยู ดูกรกุลลภิกษุ ทานจงดูรางกายอัน
กระสับกระสาย ไมสะอาด เปนของเปอยเนา มีของโสโครกไหลเขา
ไหลออกอยู อันหมูคนพาลพากันชื่นชมนัก เราไดถือเอาแวนธรรมแลว
สองดูรางกายอันไรประโยชน ทั้งภายในและภายนอกนี้ สรีระเรานี้
ฉันใด ซากศพนั้นก็ฉันนั้น ซากศพนั้นฉันใด สรีระเรานี้ก็ฉันนั้น
รางกายเบื้องต่ําฉันใด รางกายเบื้องบนก็ฉันนั้น รางกายเบื้องบนฉันใด
รางกายเบื้องต่ําก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืน
ฉันใด กลางวันก็ฉันนัน้ เมื่อกอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลัง
ฉันใด เมื่อกอนก็ฉันนัน้ ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ยอม
ไมมีแกเราผูมีจิตแนวแน พิจารณาเห็นธรรมแจมแจงโดยชอบ.
๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหละตัณหา
[๓๕๑] ตัณหายอมเจริญแกสัตวผูประพฤติประมาท เหมือนเถายานทราย
เจริญอยูในปาฉะนั้น บุคคลผูตกอยูในอํานาจของตัณหา ยอมเรรอ นไป
ในภพนอยภพใหญ เหมือนวานรอยากไดผลไม เรรอ นไปในปาฉะนั้น
ตัณหาอันชั่วชา ซานไปในโลก ครอบงําบุคคลใด ความโศกทั้งหลาย
ยอมเจริญแกบุคคลนั้น เหมือนหญาคมบางที่ถูกฝนตกเชยแลวฉะนั้น
สวนผูใดครอบงําตัณหาอันชั่วชานี้ ซึ่งยากที่จะลวงไดในโลก ความโศก
ทั้งหลายยอมตกไปจากบุคคลนั้น เหมือนหยาดน้ําตกไปจากในบัวฉะนั้น

เพราะฉะนั้นเราขอเตือนทานทั้งหลาย ขอความเจริญจงมีแกทานทั้งหลาย
ที่มาประชุมกันอยูในสมาคมนี้ทั้งหมด ทานทั้งหลายจงขุดรากแหงตัณหา
ดุจบุคคลผูมีความตองการดวยแฝก ขุดแฝกอยูฉะนั้น มารอยาไดระราน
ทานทั้งหลายบอยๆ ดังกระแสน้ําพัดพานไมออฉะนั้น ทานทั้งหลายจง
ทําตามพระพุทธพจน ขณะอยาไดลวงทานทั้งหลายไปเสีย เพราะผูมีขณะ
อันลวงแลว ยอมยัดเยียดกันในนรกเศราโศกอยู ความประมาทดุจธุลี
ธุลีเกิดขึ้นเพราะความประมาท ทานทั้งหลายพึงถอนลูกศรอันเสียบอยูใน
หทัยของตน ดวยความไมประมาทและดวยวิชชาเถิด.
๖. สัปปทาสเถรคาถา
สุภาษิตแสดงผลการเห็นโทษสังขาร
[๓๕๒] นับตั้งแตเราบวชมาแลวได ๒๕ ป ยังไมเคยไดรับความสงบใจ แมชั่ว
เวลาลัดนิ้วมือเลย เราไมไดเอกัคคตาจิต ถูกกามราคะครอบงําแลว
ประคองแขนทั้งสองรองไหคร่ําครวญเขาไปสูที่อยูดวยคิดวา จักนําศาตรา
มา ชีวิตของเราจะมีประโยชนอะไรเลา ก็คนอยางเราจะลาสิกขาเสีย
อยางไรได ควรตายเสียเถิดคราวนี้ เราไดฉวยเอามีดโกนขึ้นไปนอน
บนเตียง มีดโกนเลมนัน้ เราสบัดดีแลว สามารถจะตัดเสนเอ็นใหขาดได
ขณะนั้น โยนิโสมนสิการก็บังเกิดขึ้นแกเรา โทษปรากฏแกเรา ความ
เบื่อหนายในสังขารก็เกิดขึ้นแกเรา เพราะความเบื่อหนายในสังขารนั้น
จิตของเราหลุดพนแลว ขอทานจงดูความที่ธรรมเปนธรรมดีเถิด วิชชา ๓
เราไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.
๗. กาติยานเถรคาถา
สุภาษิตเตือนไมใหประมาท
[๓๕๓] จงลุกขึ้นนั่งเถิดกาติยานะ อยามัวนอนหลับอยูเลย จงตื่นขึ้นเถิด อยา
ใหมัจจุราชผูเปนพวกพองของคนประมาทชนะ ทานผูเกียจครานดวย
อุบายอันโกงเลย กําลังคลื่นแหงมหาสมุทร ยอมครอบงําบุรุษผูไมอาจ
ขามมหาสมุทรนั้นได แมฉันใด ชาติและชรายอมครอบงําทานผูถูก
ความเกียจครานครอบงําแลว ฉันนั้น ขอทานจงทําเกาะ คือ อรหัตผล
แกตนเถิด เพราะที่พึ่งอยางอื่นในโลกนี้และโลกหนา ยอมไมมีแกทาน
ก็พระศาสดาไดทรงบอกทางนี้ อันลวงพนจากเครื่องของและจากภัย
คือ ชาติและชราแกทานแลว ทานอยาเปนผูประมาทตลอดยามตน
และยามหลัง จงพยายามทําความเพียรใหมั่นเถิด ทานจงปลดเปลื้อง
เครื่องผูกทั้งหลายอันเปนของเดิมเสีย จงใชสอยผาสังฆาฏิและโกนศีรษะ
ดวยมีดโกน ฉันอาหารที่ขอเขามาได จงอยาเห็นแกการเลนสนุกสนาน
อยาเห็นแกนอน จงหมั่นเพงดูธรรมเถิด กาติยานะ จงเจริญฌาน จงชนะ

กิเลสเถิดกาติยานะ ทานจงเฉลียวฉลาดในทางอันปลอดโปรงจากโยคะ
จงบรรลุถึงความบริสทุ ธิ์อันยอดเยี่ยม จงดับเพลิงกิเลส ดังบุคคลดับไฟ
ดวยน้ํา ฉะนั้น ประทีปที่สองแสง ถามีแสงนอย ยอมดับไปดวยลม
ดังเถาวัลยเหี่ยวแหง ฉันใด ทานก็จงเปนผูไมถือมั่น กําจัดมารผูมี
โคตรเสมอดวยพระอินทรฉันนั้นเถิด ก็เมื่อทานกําจัดมารไดอยางนี้แลว
เปนผูปราศจากความกําหนัดพอใจในเวทนาทั้งหลาย เปนผูมีความเย็น
รอคอยเวลานิพพานของตน ในอัตภาพนี้ทีเดียว.
๘. มิคชาลเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระธรรม
[๓๕๔] ธรรมอันกาวลวงสังโยชนทั้งปวง เปนธรรมยังวัฏฏะใหพินาศหมดสิ้น
เปนเครื่องนําออกไปจากสงสาร เปนเครื่องขามพนสงสาร ทํารากตัณหา
ใหเหี่ยวแหง อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระอาทิตย ผูมีพระจักษุ
ทรงแสดงดีแลว ทําลายกรรมกิเลสเครื่องกอภพกอชาติ อันมีรากเปน
พิษแลว ทําใหเราถึงความดับสนิท ธรรมอันเปนเครื่องกําจัดกรรมใหสิ้น
สุด อันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว เพือ่ ทําลายรากเหงาแหงอวิชชา
มารเพียงดังแกววิเชียรเปนเครื่องยังวิญญาณใหตกไป ปรากฏแกเราใน
การกําหนดถือวิญญาณทั้งหลาย ธรรมเครื่องปราศจากเวทนา ปลดเปลื้อง
อุปาทาน อันเปนเครื่องพิจารณาเห็นภพดุจหลุมถานเพลิงดวยญาณ มีรส
มาก ลึกซึ้ง เปนธรรมหามความแกความตายใหเกิดแกเรา อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เปนทางสงบทุกข ปลอดโปรง พระผูมีพระภาคทรง
แสดงแลว ธรรมอันเปนเครื่องเห็นโลกตามความเปนจริง ใหถึงความ
ปลอดโปรงเปนอันมาก เจริญในที่สุด พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงรู
กรรมวาเปนกรรม ทรงรูจักวิบากโดยความเปนวิบาก แหงธรรมอันอาศัย
กันและกันเกิดขึ้น ทรงแสดงดีแลว.
๙. เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา
สุภาษิตแสดงการละมานะเพราะพบเห็นพระพุทธองค
[๓๕๕] เราเปนผูเมาดวยความเมาเพราะชาติสกุล ดวยโภคะ และอิสริยยศ ดวย
ทรวดทรง ผิวพรรณและรูปราง และเปนผูเมาแลวดวยความเมาอยางอืน่
เราจึงไมสําคัญใครๆ วาเสมอตน และยิ่งกวาตน เราเปนผูมีกุศลอัน
อติมานะ กําจัดแลว เปนคนโงเขลา เปนผูมีใจกระดาง เปนผูถือตัว
มีมานะกระดาง ไมเอื้อเฟอ จึงไมกราบไหวใคร แมเปนมารดาหรือบิดา
แมพี่ชายหรือพี่สาว และแมสมณพราหมณเหลาอื่นที่โลกสมมติวาเปน
ครูบาอาจารย เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูเลิศประเสริฐ
สูงสุดกวาสารถีทั้งหลาย ผูรุงเรืองดุจพระอาทิตย อันหมูภิกษุสงฆหอม

ลอมแลว จึงละทิ้งมานะและความมัวเมา มีใจผองใส ถวายบังคมพระองค
ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งหลาย ดวยเศียรเกลา การถือตัววาดีกวาเขา วาเลว
กวาเขา และวาเสมอเขา เราละแลว ถอนขึ้นแลวดวยดี การถือตัววา
เปนเราเปนเขา เราตัดขาดแลว การถือตัวตางๆ ทั้งหมด เรากําจัดแลว.
๑๐. สุมนเถรคาถา
สุภาษิตแสดงผลการบรรลุธรรม
[๓๕๖] เมื่อครั้งเราบวชใหม มีอายุได ๗ ปแตกําเนิด ไดชนะพญานาคผูมีฤทธิ์มาก
ดวยฤทธิ์ ไดตักน้ําจากสระใหญ ชื่อวาอโนดาตมาถวายพระอุปชฌายะ
ลําดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราแลว ตรัสวา ดูกรสารีบุตร
เธอจงดูกุมารผูถือหมอน้ํามานี้ มีจิตตั้งมั่นดีแลวในภายใน สามเณรนี้
เปนผูมีอิริยาบถงดงาม มีวัตรอันนาเลือ่ มใส เปนศิษยของพระอนุรุทธะ
แกลวกลาดวยฤทธิ์ เปนผูอันพระอนุรทุ ธะ ผูเปนบุรุษอาชาไนยฝกใหรู
ไดรวดเร็ว ผูอันพระอนุรุทธะผูเปนคนดีฝกใหดีแลว เปนผูอันพระอนุรุทธะผูทํากิจเสร็จแลว แนะนําแลว ใหศึกษาแลว สุมนสามเณรนั้น
ไดบรรลุสันติธรรมอันยอดเยี่ยม ทําใหแจงซึ่งธรรมอันไมกําเริบ ไม
ปรารถนาจะอวดคุณวิเศษของตนแกใครๆ.
๑๑. นหาตกมุนีเถรคาถา
สุภาษิตแสดงความพอใจในการอยูปา
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
[๓๕๗] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญอันปราศจากโคจร เปนปาเศราหมอง
ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร?
พระนหาตกมุนีกราบทูลวา
ขาพระองคจักยังปติ และความสุขอันไพบูลยใหแผไปสูรางกายครอบงํา
ปจจัยอันเศราหมองอยูใ นปาใหญ และจักเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕
พละ ๕ ถึงพรอมดวยสุขอันเกิดแตฌาน จักเปนผูหมดอาสวะอยู
ขาพระองคจักพิจารณาเนืองๆ ซึ่งจิตอันบริสุทธิ์ หลุดพนแลวจากกิเลส
ไมขุนมัว เปนผูหมดอาสวะอยู อาสวะทั้งปวงของขาพระองค ซึ่งมีอยู
ทั้งภายในและภายนอก ขาพระองคถอนขึ้นแลว ไมเกิดขึ้นอีกตอไป
เบญจขันธ ขาพระองคกําหนดรูแลว มีรากอันขาดแลว ตั้งอยู ธรรม
อันเปนที่สิ้นทุกข ขาพระองคไดบรรลุแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี พระเจาขา.
๑๒. พรหมทัตตเถรคาถา
สุภาษิตสรรเสริญการชนะความโกรธ
[๓๕๘] ที่ไหนความโกรธจะพึงเกิดขึ้นแกบุคคลผูไมโกรธ ผูฝกตนแลว เลี้ยงชีพ

โดยชอบ ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ผูสงบ ผูคงที่ บุคคลโกรธตอบ
บุคคลผูโกรธ จัดวาเปนคนเลวกวาบุคคลผูโกรธ เพราะความโกรธตอบ
นั้น บุคคลผูไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ ชื่อวาชนะสงครามที่ชนะไดยาก
บุคคลใดรูวาบุคคลอื่นโกรธแลว มีสติสงบใจได บุคคลนั้นชื่อวา
ประพฤติประโยชนแกทั้งสองฝาย คือ แกตนและบุคคลอื่น ชนเหลาใด
เปนผูไมฉลาดในธรรม ชนเหลานั้นยอมสําคัญบุคคลผูรักษาทั้งสองฝาย
คือ ตนและบุคคลอื่นวา เปนคนโงเขลา ถาความโกรธเกิดขึ้น จงระลึก
ถึงพระโอวาทอันอุปมาดวยเลื่อย ถาตัณหาในรสเกิดขึ้น จงระลึกถึง
พระโอวาทอันอุปมาดวยเนื้อบุตร ถาจิตของทานแลนไปในกามและภพ
ทั้งหลาย จงรีบขมเสียดวยสติ เหมือนบุคคลหามโคที่ชอบกินขาวกลา
ฉะนั้น.
๑๓. สิริมัณฑเถรคาถา
สุภาษิตสอนใหใชเวลาใหเปนประโยชน
[๓๕๙] มุงบังไวฝนยิ่งรั่วรด เปดไวฝนกลับไมรั่วรด เพราะฉะนั้นทานทั้งหลาย
จงเปดที่มุงบังเสียเถิด ฝนจักไมรวั่ รดทานดวยอาการอยางนี้ โลกถูก
มัจจุเผาสุม ถูกชรารุมลอม ถูกศร คือ ตัณหาทิ่มแทง ถูกความ
ปรารถนาแผดเผาทุกเมื่อ โลกถูกมัจจุเผาสุม และถูกชรารุมลอม ไมมี
สิ่งใดตานทานได ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย เหมือนคนกระทําความผิด
ไดรับอาชญาเดือดรอนอยูฉะนั้น ชรา พยาธิและมรณะทั้ง ๓ เปนดุจกองไฟตามไหมหมูสัตวโลกนี้ สัตวโลกเหลานั้นไมมีกําลังตอตาน ไมมี
กําลังจะหนีไปได ควรทําวันและคืนไมใหไรประโยชน ดวยมนสิการ
นอยบาง มากบาง เพราะวันคืนลวงไปๆ เทาใด ชีวิตของสัตวก็ลว ง
ไปเทานั้น เวลาตายยอมรุกรนเขาไปใกลบุคคลทุกอิริยาบถ คืน เดิน
ยืนนั่ง หรือนอน เพราะฉะนั้น ทานไมควรประมาทเวลา.
๑๔. สัพพกามเถรคาถา
สุภาษิตสอนการพิจารณาสังขาร
[๓๖๐] สัตวสองเทานี้เปนสัตวไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยซากศพตางๆ
มีของโสโครกไหลออกทั่วกาย ตองบริหารอยูเปนนิตย เบญจกามคุณ
อันนารื่นรมยใจเหลานี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ที่มี
ปรากฏอยูในรูปรางหญิง ยอมลอลวงปุถุชนใหลําบาก เหมือนพรานเนื้อ
แอบดักเนื้อดวยเครือ่ งดัก พรานเบ็ดจับปลาดวยเบ็ด บุคคลจับวานร
ดวยเครื่องลอ ฉะนั้น ปุถุชนเหลาใด มีจิตกําหนัดเขาไปสองเสพหญิง
เหลานั้น ปุถุชนเหลานั้นยอมยังสงสารอันนากลัวใหเจริญ ยอมกอภพ
ใหมขึ้นอีก สวนผูใดงดเวนหญิงเหลานัน้ เหมือนบุคคลสลัดหัวงูดว ยเทา

ผูนั้นเปนผูมีสติระงับตัณหาอันซานไปในโลกเสียได เราเห็นโทษในกาม
ทั้งหลาย เห็นการออกบรรพชาโดยความเกษม สลัดตนจากกามทั้งปวง
แลว ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ.
--------------------ในวรรคนี้รวมคาถาได ๘๔ คาถา พระเถระที่ภาษิตคาถา ๑๔ รูป คือ
๑. พระอุรุเวลกัสสปเถระ
๒. พระเตกิจฉกานิเถระ
๓. พระมหานาคเถระ
๔. พระกุลลเถระ
๕. พระมาลุงกยปุตตเถระ
๖. พระสัปปทาสเถระ
๗. พระกาติยานเถระ
๘. พระมิคชาลเถระ
๙. พระเชนตปุโรหิตปุตตเถระ
๑๐. พระสุมนเถระ
๑๑. พระนหาตกมุนิเถระ
๑๒. พระพรหมทัตตเถระ
๑๓. พระสิริมัณฑเถระ
๑๔. พระสัพพกามเถระ.
จบ ฉักกนิบาต.
----------------เถรคาถา สัตตกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในสัตตกนิบาต
๑. สุนทรสมุททเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสุนทรสมุทร
[๓๖๑] หญิงแพศยาผูประดับประดารางกาย นุงหมผาใหมอันงามทัดทรงดอก
ไม ลูบไลดวยเครือ่ งหอม เทายอมดวยสีแดง สวมรองเทา
ทอง ยืนประคองอัญชลีอยูขางหนา กลาวเลาโลมเราดวยถอยคํา
อันออนหวานวา ทานเปนผูบรรพชิตหนุม ขอจงเชื่อฟงคําของดิฉัน ขอ
เชิญทานสึกออกมาบริโภคกามอันเปนของมนุษยเถิด ดิฉันจักมอบ
ทรัพยสมบัติอันใหเกิดความปลื้มใจแกทาน ดิฉันขอใหสัจปฏิญาณแก
ทานวา ดิฉันจักเปนภรรยา ปฏิบัติทาน เหมือนพราหมณบูชาไฟฉะนั้น
เมื่อใดเราทั้งสองแกเฒาจนถึงถือไมเทา เมื่อนั้น เราทั้งสองจึงคอยบวช
เราทั้งสองถือเอาชัยในโลกทั้งสองกอนเถิด เราเห็นหญิงแพศยาคนนั้น
ผูตบแตงรางกาย นุงหมผาใหมอันงามดีมาทําอัญชลี พูดจาเลา
โลมเรา เหมือนกับบวงมัจจุราชอันธรรมชาติดักไว ลําดับนั้น
โยนิโสมนสิการบังเกิดขึ้นแกเรา เราไดเห็นโทษของสังขารแลว เกิด
ความเบื่อหนาย ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจากกิเลส ขอทานจง
เห็นคุณวิเศษของพระธรรมอยางนี้เถิด บัดนี้ เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว
ไดทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
๒. ลกุณฏกเถรคาถา

คาถาสุภาษิตของพระลกุณฏกเถระ
[๓๖๒] ภัททิยภิกษุอยู ณ อัมพาฏการามอันสวยงามในชัฏแหงปา ไดถอนตัณหา
พรอมทั้งรากขึ้นแลว เปนผูเจริญดวยคุณมีศีลเปนตน เพงฌานอยูใน
ไพรสณฑนี้ กามโภคีบุคคลบางพวกยอมยินดีดว ยเสียงตะโพน เสียง
พิณและบัณเฑาะว แตความยินดีของพวกเขานั้นไมประเสริฐ ไม
ประกอบดวยประโยชน สวนเรายินดีแลวในคําสอนของพระพุทธเจา
อยูที่โคนไม ก็พระพุทธเจาไดประทานพรแกเรา เรารับพรนั้น
แลว ถือเอากายคตาสติอันโลกทั้งปวงพึงเจริญเปนนิตย ชนเหลา
ใดถือรูปรางเราเปนประมาณ และถือเสียงเราเปนประมาณ ชน
เหลานั้นตกอยูในอํานาจฉันทราคะ ยอมไมรูจักเรา คนพาลถูก
กิเลสกั้นไวรอบดาน ยอมไมรูทั้งภายใน ไมเห็นทั้งภายนอกยอม
ลอยไปตามเสียง แมบุคคลผูเห็นผลภายนอก ไมรูภายใน แต
เห็นภายนอก ก็ลอยไปตามเสียง สวนผูใดมีความเห็นไมถูกกั้น
ยอมรูชัดทั้งภายใน ทั้งเห็นแจงภายนอก ผูนั้นยอมไมลอยไป
ตามเสียง.
๓. ภัททเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระภัททเถระ
[๓๖๓] เราเปนบุตรคนเดียว จึงเปนที่รักของมารดาบิดา เพราะเหตุวา
มารดาบิดาไดเรามาดวยการประพฤติวัตร และการเซนสรวงเปนอัน
มาก ก็มารดาและบิดาทั้งสองนั้น มุงหวังความเจริญ แสวง
หาประโยชนเพื่ออนุเคราะหเรา จึงนําเรามาถวายแดพระพุทธเจา
แลวทูลวา บุตรของขาพระองคนี้เปนสุขุมาลชาติ เจริญดวย
ความสุข เปนบุตรที่ขาพระองคไดมาโดยยาก ขาแตพระองคผู
เปนนาถะของโลก ขาพระองคทั้งสองขอถวายบุตรสุดที่รักนี้ ให
เปนคนรับใชสอยของพระองคผูทรงชนะกิเลสมาร ก็พระศาสดา
ทรงรับเราแลว รับสั่งกะทานพระอานนทวา จงรีบใหเด็กคนนี้บรรพชา
เถิด เพราะเด็กคนนี้จักเปนผูรอบรูรวดเร็ว พระศาสดาผูทรงชนะ
มาร รับสั่งใหพระอานนทบรรพชาใหเราแลวเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี
เมื่อพระอาทิตยยังไมอัศดงคต จิตของเราก็พนจากอาสวะกิเลสทั้งปวง
ภายหลัง พระศาสดาทรงออกจากสมาบัติแลว เสด็จออกจาก
ที่เรน รับสั่งกะเราวา จงเปนภิกษุมาเถิดภัททะ การรับสั่ง
เชนนั้น เปนการอุปสมบทของเรา เราเกิดมาได ๗ ป ก็ได
อุปสมบท ไดบรรลุวชิ ชา ๓ นาอัศจรรย ความที่ธรรมเปน
ความดี

๔. โสปากเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระโสปากเถระ
[๓๖๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชน เปนบุรุษอุดมเสด็จจงกรม
อยูที่รมเงาหลังพระคันธกุฎี จึงเขาไปเฝาถวายบังคม ณ ที่นั้น เราหม
จีวรเฉวียงบาขางหนึ่ง ประนมมือเดินตามพระองคผูปราศจากกิเลสธุลี
ผูสูงสุดกวาสัตวทั้งปวง ลําดับนั้น พระองคไดตรัสถามปญหาเรา เรา
เปนผูฉลาด รอบรูปญญาทั้งหลาย เปนผูไมมีความหวาดหวั่นและไมกลัว
ไดพยากรณแดพระศาสดา เมื่อเราวิสชั นาปญหาแลว พระตถาคต
ทรงอนุโมทนา ทรงทอดพระเนตรหมูภ ิกษุแลว ไดตรัสเนื้อความนี้วา
โสปากภิกษุนี้บริโภคจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย
ของชาวอังคะและชาวมคธเหลาใด ก็เปนลาภของชาวอังคะและชาวมคธ
เหลานั้น อนึ่ง ไดตรัสวา เปนลาภของชาวอังคะและชาวมคธที่ได
ตอนรับและทําสามีจิกรรม แกโสปากภิกษุ ดูกรโสปากะ ตั้งแตวันนี้
เปนตนไป ใหเธอเขามาหาเราได ดูกรโสปากะ การวิสัชนาปญหานี้
จงเปนการอุปสมบทของเธอ เรามีอายุได ๗ ป แตเกิดมา ก็ได
อุปสมบทเปนภิกษุ ทรงรางกายอันมีในที่สุด นาอัศจรรยจริง ความที่ธรรม
เปนกรรมดี.
๕. สรภังเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสรภังคเถระ
[๓๖๕] เราหักแขมดวยมือทั้งสองทํากระทอมอยู เพราะฉะนั้น เราจึงมีชื่อ
โดยสมมติวา สรภังคะ วันนี้เราไมควรหักแขม ดวยมือทั้ง
สองอีก เพราะพระสมณโคดมผูเรืองยศ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก
เราทั้งหลาย เมื่อกอน เราผูชื่อวาสรภังคะไมเคยไดเห็นโรคคือ
อุปาทานขันธ ๕ ครบบริบูรณทั้งสิ้น โรคนั้น อันเราผูทําตามพระ
ดํารัสของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเทพเจาผูยิ่งใหญ ไดเห็นแลว พระ
สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา พระวิปสสี พระสิขี พระ
เวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสป ได
เสด็จไปแลวโดยทางใดแล พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม
ก็ไดเสด็จไปแลว โดยทางนั้น พระพุทธเจา ๗ พระองคนี้
ทรงปราศจากตัณหา ไมทรงถือมั่น ทรงหยัง่ ถึงความสิ้นกิเลส
เสด็จอุบัติแท โดยธรรมกาย ผูคงที่ ทรงเอ็นดูอนุเคราะห
สัตวทั้งหลาย ไดทรงแสดงธรรม คือ อริยสัจ ๔ อันไดแกทุกข
เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข ทางเปนที่สิ้นทุกข เปนทาง
ไมเปนไปแหงทุกข อันไมมีที่สุดในสงสาร เพราะกายนี้แตก และ

เพราะความสิ้นชีวิตนี้ การเกิดในภพใหมอยางอื่นมิไดมี เราเปน
ผูหลุดพนแลวจากสรรพกิเลสและภพทั้งปวง.
------------------------พระเถระ ๕ องค ไดกลาวคาถาองคละ ๗ คาถา รวมเปน ๓๕ คาถาคือ
๑. พระสุนทรสมุททเถระ
๒. พระลกุณฏภัททิยเถระ
๓. พระภัททเถระ
๔. พระโสปากเถระ
๕. พระสรภังคเถระ.
จบ สัตตกนิบาต.
------------เถรคาถา อัฏฐกนิบาต
๑. มหากิจจายนเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมหากัจจายนเถระ
[๓๖๖] ภิกษุไมควรทําการงานใหมาก ควรหลีกเรนหมูชน ไมควรขวน
ขวายเพื่อยังปจจัยใหเกิด เพราะภิกษุใดเปนผูติดรสอาหาร ภิกษุนั้นชื่อ
วาเปนผูขวนขวายเพื่อยังปจจัยใหเกิด และชื่อวาละทิ้งประโยชนอัน
จะนําความสุขมาให พระอริยะทั้งหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน
กลาวการไหวการบูชาในสกุลทั้งหลายวา เปนเปอกตม เปนลูกศร
อันละเอียดถอนไดยาก เพราะสักการะอันบุรุษชั่วละไดยาก ภิกษุ
ไมควรแนะนําสัตวอื่นใหทํากรรมอันเปนบาป และไมพึงสองเสพ
กรรมนั้นดวยตนเอง เพราะสัตวมีกรรมเปนเผาพันธุ คนเรายอม
ไมเปนโจรเพราะคําของบุคคลอื่น ไมเปนมุนีเพราะคําของบุคคลอื่น
บุคคลรูจักตนเองวาเปนอยางไร แมเทพเจาทั้งหลายก็รูจักบุคคลนั้น
วาเปนอยางนั้น ก็คนพวกอื่นยอมไมรตู ัวสึกวา พวกเราที่สมาคมนี้
จักพากันยุบยับในหมูชนพวกนั้น พวกใดมารูสึกตัววา พวกเราจักพา
กันไปสูที่ใกลมัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไปเพราะพวกนั้น
บุคคลผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพยก็ยังเปนอยูได สวนบุคคลถึงจะมีทรัพย
ก็เปนอยูไมได เพราะไมไดปญญา บุคคลยอมไดยินเสียงทุกอยางดวยหู
ยอมเห็นสิ่งทั้งปวงดวยจักษุ แตนักปราชญยอมไมควรละทิ้งสิ่งทั้งปวง
ที่ไดเห็นไดฟงมาแลว ผูมีปญญาถึงมีตาดี ก็ทําเหมือนคนตาบอด
ถึงมีหูดีก็ทําเปนดังคนหูหนวก ถึงมีปญ
 ญาก็ทําดังคนใบ ถึงมีกําลังก็ทํา
เปนดังคนทุรพล แตเมื่อประโยชนเกิดขึ้น ถึงจะนอนอยูในเวลาใกลตาย
ก็ยังทําประโยชนนั้นได.
๒. สิงริมิตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสิริมิตตเถระ

[๓๖๗] ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด
ภิกษุนั้นแลเปนผูคงที่ ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุ
นั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก
โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด ภิกษุนนั้ เปนผูมีทวารอัน
คุมครองแลวทุกเมื่อ ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาวแลวอยางนี้ ภิกษุ
นั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก
โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีศีลงาม ดวยขอปฏิบัติ
ตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา
ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มี
กัลยาณมิตร ดวยขอปฏิบัติตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้น
ยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก
โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีปญญางาม ดวยขอปฏิบัติ
ตามที่กลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบื้องหนา
ผูใดมีศรัทธาไมหวั่นไหวในพระตถาคต ตั้งมั่นดีแลว มีศีลอันงาม
อันพระอริยใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ
และมีความเห็นตรง บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวา เปนผูไมขัดสน
ชีวิตของผูนั้นไมไรประโยชน เพราะฉะนั้น นักปราชญเมื่อระลึกถึง
คําสอนของพระพุทธเจาทั้งหลาย ก็ควรประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ
และการเห็นธรรมเนืองๆ เถิด.
๓. มหาปนถกเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมหาปนถกเถระ
[๓๖๘] เมื่อใด เราไดเห็นพระศาสดาผูปลอดภัยเปนครั้งแรก เมื่อนั้น
ความสลดใจไดเกิดมีแกเรา เพราะไดเห็นพระศาสดาผูอุดมบุรุษ ผูใด
นอบนอมพระศาสดาผูทรงศิริ ที่พระบาทดวยมือทั้งสอง ผูนั้น
พึงทําพระศาสดาใหทรงยินดีโปรดปราน ครั้งนั้น เราไดละทิ้งบุตร
ภรรยา ทรัพย และธัญญาหาร ปลงผมและหนวดออกบวช
เปนบรรพชิต เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ สํารวมดีแลวใน
อินทรียทั้งหลาย ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา เปนผูไมพายแพ
ตอมาร ครั้งนั้น ความตั้งใจปรารถนาสําเร็จแกเรา เราไมได
นั่งอยูเปลาแมเพียงครูเดียว ในเมื่อยังถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไมได
ขอจงดูความเพียร ความบากบั่นของเราผูอยูดวยความตั้งใจอยางนั้น
เราไดบรรลุวิชชา ๓ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว
เราระลึกชาติกอนๆ ได ไดชําระทิพยจักษุหมดจดแลว เปน
พระอรหันตผูควรแกทักษิณา หลุดพนแลว ไมมีอุปธิ ตอเมื่อ

ราตรีสิ้นไปแลว พระอาทิตยอุทัยขึ้นมา เราทําตัณหาทั้งปวงใหเหือด
แหงไป จึงเขาไปสูภายในกุฎี โดยบัลลังก.
-----------------------พระเถระ ๓ องค ไดกลาวคาถาไวในอัฏฐกนิบาตองคละ ๘ คาถา
รวมเปน ๒๔ คาถา คือ
๑. พระมหากัจจายนเถระ
๒. พระสิริมิตตเถระ
๓. พระมหาปนถกเถระ
จบ อัฏฐกนิบาต.
---------------เถรคาถา นวกนิบาต
๑. ภูตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระภูตเถระ
[๓๖๙] เมื่อใด บัณฑิตกําหนดรูทุกขในเบญจขันธที่ปุถุชนทั้งหลายไมรแู จงวา
ความแกและความตายนี้เปนทุกข แลวจมอยู เปนผูมีสติเพงพินิจอยู
เมื่อนั้น ยอมไมประสบความยินดีในเบญจขันธนั้น ยิ่งไปกวาความยินดี
ในวิปสสนาและในมรรคผล เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาอันนําทุกขมา
ใหซานไปในอารมณตางๆ นํามาซึ่งทุกขอันเกิดเพราะความตอเนื่อง
แหงธรรม เปนเครื่องเนิ่นชา เปนผูมีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอม
ไมประสบความยินดียิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตถูกตอง
ทางอันสูงสุดเปนทางปลอดโปรง ใหถึงองค ๒ และองค ๔ เปนที่ชําระ
กิเลสทั้งปวง ดวยปญญา มีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบ
ความยินดียิ่งไปกวาการเพงพินิจพิจารณานั้น เมื่อใด บัณฑิตเจริญ
สันตบทอันไมทําใหเศราโศก ปราศจากธุลีอันปจจัยอะไรๆ ปรุงแตง
ไมได ใหหมดจดจากกิเลสทั้งปวง เปนเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกพัน
คือสังโยชน เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดียิ่งไปกวาการเจริญ
สันตบทนั้น เมื่อใด กลอง คือ เมฆอันเกลื่อนกลนดวยสายฝน ยอม
คํารณรองอยูในนภากาศ อันเปนทางไปแหงฝูงนกอยูโ ดยรอบ และภิกษุ
ไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่เงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดี
อยางอื่น ยิ่งไปกวาการเพงธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตมีจิตเบิกบาน นั่งเพง
พิจารณาธรรมอยูที่ฝงแมน้ําทั้งหลาย อันดารดาษไปดวยดอกโกสุม
และดอกมะลิที่เกิดในปา อันวิจิตรงดงาม ยอมไมไดประสบ
ความยินดีอยางอื่น ยิง่ ไปกวาการนั่งเพงพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด
มีฝนฟารองในเวลาราตรี ฝูงสัตวที่มีเขี้ยว ก็พากันยินดีอยูใน
ปาใหญ และภิกษุไปเพงพิจารณาธรรมอยูที่เงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอม

ไมประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมนั้น เมื่อใด
ภิกษุกําจัดวิตกทั้งหลายของตน เขาไปสูถ้ําภายในภูเขา ปราศจาก
ความกระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจ เพงพิจารณาธรรมอยู
เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการพิจารณา
ธรรมนั้น เมื่อใด ภิกษุมีความสุข ยังมลทินกิเลสอันตรึงจิตและความ
โศกใหพินาศ ไมมีกลอนประตู คือ อวิชชา ไมมีปา คือ ตัณหา
ปราศจากลูกศร คือ กิเลส เปนผูทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป เพงพิจารณา
ธรรมอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอืน่ ยิ่งไปกวาการ
เพงพิจารณาธรรมนั้น.
--------------------พระภูตเถระผูเห็นธรรมโดยถองแท เปนผูเดียวดุจนอแรด ได
ภาษิตคาถา ๙ คาถานี้ไวในนวกนิบาต ฉะนี้แล.
จบ นวกนิบาต.
--------------เถรคาถา ทสกนิบาต
๑. กาฬุทายีเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระกาฬุทายี
[๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ หมูไมทั้งหลาย มีดอกและใบมีสีแดงดัง
ถานเพลิง ผลิผลถอดใบเกาลวงหลนไป หมูไมเหลานั้นงามรุงเรือง
ดังเปลวเพลิง ขาแตพระองคผูมีความเพียรใหญ เวลานี้เปนเวลาสมควร
อนุเคราะหหมูพระญาติ ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมูไ มทั้งหลายมี
ดอกบานงามดี นารื่นรมยใจสงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปทั่วทิศโดยรอบ
ผลัดใบเกา ผลิดอกออกผล เวลานี้เปนเวลาสมควรจะหลีกออกไป
จากที่นี้ ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุเถิด ขาแตพระองค
ผูเจริญ ฤดูนี้ก็เปนฤดูที่ไมหนาวนัก ไมรอนนัก เปนฤดูพอสบาย
ทั้งมรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะทั้งหลาย จงไดเขาเฝาพระ
องคที่แมน้ําโรหิณีอันมีหนาในภายหลังเถิด ชาวนาไถนาดวยความ
หวังผล หวานพืชดวยความหวังผล พอคาผูเที่ยวหาทรัพยยอมไปสู
สมุทรดวยความหวังทรัพย ขาพระองคอยูในที่นี้ ดวยความหวังผล
อันใด ขอความหวังผลอันนั้นจงสําเร็จแกขาพระองคเถิด ชาวนาหวาน
พืชบอยๆ ฝนตกบอยๆ ชาวนาไถนาบอยๆ แวนแควนสมบูรณดวย
ธัญญาหารบอยๆ พวกยาจกเที่ยวขอบอยๆ ผูเปนทานาธิบดีใหบอยๆ
ครั้นใหบอยๆ แลวยอมเขาถึงสวรรคบอยๆ บุรุษผูมีความเพียร มี
ปญญากวางขวาง เกิดในสกุลใด ยอมยังสกุลนั้นใหบริสุทธิ์สะอาด

ตลอด ๗ ชั่วคน ขาพระองคยอมเขาใจวา พระองคเปนเทพเจาประเสริฐ
กวาเทพเจาทั้งหลาย ยอมทรงสามารถทําใหสกุลบริสุทธิ์ เพราะพระองค
เกิดแลวโดยอริยชาติ ไดสัจนามวาเปนนักปราชญ สมเด็จพระบิดาของ
พระองคทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงพระนามวาสุทโธทนะ สมเด็จ
พระนางเจามายาพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระพุทธมารดา
ทรงบริหารพระองคผูเปนพระโพธิสัตวมา ดวยพระครรภเสด็จสวรรคต
ไปบันเทิงอยูในไตรทิพย สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น ครั้นสวรรคต
จุติจากโลกนี้แลว ทรงพรั่งพรอมดวยกามคุณอันเปนทิพย มีหมูนางฟา
หอมลอม บันเทิงดวยเบญจกามคุณ อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจา
ผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานจากพระกาย ไมมีผูจะเปรียบปาน
ผูคงที่ ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนโยมของพระบิดา ของโยมบิดา
แหงอาตมภาพ ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนพระไอยกาของอาตมภาพ
โดยธรรม.
๒. เอกวิหาริยเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ
[๓๗๑] ถาไมมีผูอื่นอยูขางหนาหรือขางหลังเรา ความสบายใจอยางยิ่งคงจะมี
แกเราผูอยูในปาผูเดียว ผิฉะนั้น เราผูเดียวจักไปสูปาอันพระพุทธเจา
ทรงสรรเสริญวา ความผาสุกยอมมีแกภิกษุอยูแตผูเดียว มีใจเด็ดเดี่ยว
เราผูเดียวเปนผูชํานาญในสิ่งที่เปนประโยชน จักเขาไปสูปาใหญ อัน
ทําใหเกิดปติแกพระโยคาวจร นารื่นรมย เปนที่อยูของหมูชางตกมัน
โดยเร็วพลัน เราผูเดียว จักอาบน้ําในซอกเขาอันเยือกเย็นในปาอันเย็น
มีดอกไมบานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนที่สําราญใจ เมื่อไรเราจึงจักได
อยูในปาใหญอันนารื่นรมยแตผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง จักเปนผูทํากิจสําเร็จ
หาอาสวะมิได ขอความประสงคของเราผูปรารถนาจะทําอยางนี้จงสําเร็จ
เถิด เราจักยังความประสงคของเราใหสําเร็จจงได ผูอ นื่ ไมอาจ
ทําผูอื่นใหสําเร็จได เราจักผูกเกราะ คือ ความเพียร จักเขา
ไปสูปาใหญ เรายังไมบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว จักไมออกไปจากปา
นั้นเมื่อลมพัดเย็นมา กลิ่นดอกไมก็หอมฟุงมา เราจักนั่งอยูบนยอดเขา
ทําลายอวิชชา เราจักไดรับความสุขรื่นรมยอยูดวยวิมุตติสุขในถ้ําที่เงื้อม
เขา ซึ่งดารดาษไปดวยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็น อันมีอยูใน
ปาใหญเปนแน เรามีความดําริอันเต็มเปยม เหมือนพระจันทรใน
วันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะทั้งปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
๓. มหากัปปนเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมหากัปปนเถระ

[๓๗๒] ผูใดพิจารณาเห็นแจงหรือแสวงหาประโยชน ยอมพิจารณาเห็นกิจ
ทั้งสอง คือ ที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชน อันยังไมมาถึง
ไดกอนอมิตรหรือศัตรูของผูนั้น ซึ่งคอยแสวงหาชองอยูไมทันเห็น ผูน ั้น
เรียกวา ผูมีปญญา ผูใดเจริญอานาปาณสติใหบริบูรณดวยดีแลว
อบรมแลวโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูนั้นยอม
ยังโลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรเพ็ญออกจากกลีบเมฆฉะนั้น
จิตของเราผองใสแลวหนอ อบรมดีแลว หาประมาณมิได เปน
จิตประคองไวแลวเปนนิตย ยอมยังทิศทั้งปวงใหสวางไสว บุคคล
ผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพย ก็ยังมีชีวิตอยูเปนไดแนแท สวนบุคคล
ผูไมมีปญญาถึงจะมีทรัพยก็เปนอยูไมได ปญญาเปนเครื่องตัดสินสิ่ง
ที่ตนฟงมาแลว เปนเครื่องเจริญชื่อเสียงและความสรรเสริญ นรชน
ในโลกนี้ ผูประกอบดวยปญญา แมในเวลาที่ตนตกทุกข ก็
ยอมไดรับความสุข ธรรมนี้มิใชมีในวันนี้ ไมใชนาอัศจรรย
และไมใชเคยมีมาแลว แตดูเหมือนเปนของที่ไมเคยมีในโลก ซึ่ง
เปนที่เกิดที่ตาย เมื่อสัตวเกิดมาแลว ก็มีความเปนอยูกับความ
ตายแนแท สัตวที่เกิดมาแลวๆ ในโลกนี้ ยอมตายไปทั้งนั้น
เพราะสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ชีวิตอันใดเปนประโยชน
แกบุรุษเหลาอื่น ชีวิตอันนั้นยอมไมเปนประโยชนแกผูที่ตายไปแลว
อันการรองไหถึงผูที่ตายไปแลว ยอมไมทําใหเกิดผล ไมทําให
เกิดความสรรเสริญ สมณะและพรหมณไมสรรเสริญเลย การ
รองไหยอมเบียดเบียนจักษุและรางกาย ทําใหเสื่อมวรรณะ กําลัง
และความคิด ชนทั้งหลายผูเปนขาศึกยอมมีจิตยินดี สวนชน
ผูเปนมิตรก็พลอยเปนทุกขไปดวย เพราะฉะนั้น บุคคลพึงปรารถนา
ทานผูเปนนักปราชญ เปนพหูสูต ใหอยูในสกุลของตน เพราะ
กิจทุกอยางจะสําเร็จได ดวยกําลังปญญาของทานที่เปนนักปราชญ
และเปนพหูสูตเทานั้น เหมือนบุคคลขามแมน้ําอันเต็มฝง ดวยเรือ
ฉะนั้น.
๔. จูฬปนถกเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระจูฬปนถกเถระ
[๓๗๓] เมื่อกอน ญาณคติเกิดแกเราชา เราจึงถูกดูหมิ่น และพี่
ชายจึงขับไลเราวา จงกลับไปเรือนเดี๋ยวนี้เถิด เราถูกพีช่ ายขับไลแลว
ไปยืนรองไหอยูที่ใกลซุมประตูสังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในศาสนา
พระผูมีพระภาคไดเสด็จมา ณ ที่นั้น ทรงลูบศีรษะเรา ทรงจับแขนเรา
พาเขาไปสูสังฆาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะห ประทานผาเช็ดพระบาท

ใหแกเรา ตรัสวา จงอธิษฐานผาสะอาดผืนนี้ใหตั้งมั่นดีโดยมนสิการวา
รโชหรณํๆ ผาสําหรับเช็ดธุลีๆ จงตั้งจิตใหมั่น นั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง
เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว เกิดความยินดีในศาสนา ได
บําเพ็ญสมาธิใหเกิดขึ้นเพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด เราระลึกถึงชาติ
กอนๆ ได ชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว ไดบรรลุวิชชา ๓
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จแลว พระจูฬปนถกเถระไดเนรมิตตนขึ้นพันหนึ่ง นั่งอยูทชี่ ีวกัมพวันอันรืน่ รมย จนถึง
เวลาเขามาบอกนิมนต ครั้งนั้น พระศาสดาทรงสงทูตไปบอกเวลา
ภัตตาหารแกเรา เมื่อทูตบอกเวลาภัตตาหารแลว เราไดเขาไป
เฝาโดยอากาศ ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว นั่ง
ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง ลําดับนั้น พระศาสดาทรงรับรองเราผู
ถวายบังคมแลวนั่งอยู เราเปนผูควรบูชาของโลกทั้งปวง เปนผู
ควรรับของอันเขานํามาบูชา เปนนาบุญแหงหมูมนุษย ไดรับ
ทักษิณาทานแลว.
๕. กัปปเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระกัปปเถระ
[๓๗๔] รางกายนี้ เต็มไปดวยของอากูลและของอันเปนมลทินตางๆ มี
หลุมคูถใหญเปนที่เกิด เปนดุจบอน้ําครําอันมีมานมนาน เปน
ดุจฝใหญ เปนดุจแผลใหญ เต็มไปดวยหนองและเลือด เต็มไปดวย
หลุมคูถ มีน้ําไหลออกเปนนิตย มีของเนาไหลออกทุกเมื่อ กายอัน
เปอยเนานี้รัดรึงดวยเอ็นใหญ ๖๐ เสน ฉาบทาดวยเครื่องฉาบทา คือ
เนื้อ หุมหอดวยเสื้อ คือ หนัง เปนของหาประโยชนมิได
เปนของสืบตอเนื่องกันดวยรางกระดูก เกี่ยวรอยดวยดาย คือเสน
เอ็น เปลี่ยนอิรยิ าบถได เพราะยังมีเครื่องประกอบพรอม นรชน
ผูยังคลุกคลีอยูในกามคุณ เปนผูตระเตรียมไปสูความตายเปนนิตย เปน
ผูตั้งอยูในที่ใกลมัจจุราช จักตองทิ้งรางกายไวในโลกนี้เอง กายนี้
เองอวิชชาหุมหอแลว ผูกรัดดวยเครื่องผูก ๔ ประการ จมอยู
ในหวงน้ํา คือ กิเลส ปกคลุมไวดวยขาย คือ กิเลสอันนอน
เนื่องอยูในสันดาน ประกอบแลวในนีวรณ ๕ เพียบพรอม
ดวยวิตก ประกอบดวยรากเหงาแหงภพ คือ ตัณหา ปก
ปดดวยเครื่องปกปด คือ โมหะ หมุนไปอยูดวยเครือ่ งหมุน คือ
กรรม รางกายนี้ยอมมีสมบัติกับวิบัติเปนคูกัน มีความเปนตางๆ กัน
เปนธรรมดา ปุถุชนคนอันธพาลเหลาใด มายึดถือรางกายนี้วาเปน
ของเรา ยอมยังสงสารอันนากลัวใหเจริญ ปุถุชนเหลานั้นยอมถือเอา

ภพใหมอีก กุลบุตรผูเปนบัณฑิตเหลาใด ละเวนรางกายอันฉาบทาแลว
ดวยคูถ ดังบุรุษผูประสงคความสุขอยากมีชีวิตอยู เห็นอสรพิษแลว
หลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหลานั้นละอวิชชาอันเปนรากเหงาแหงภพแลว
เปนผูไมมีอาสวะจักปรินิพพาน.
๖. อุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ
[๓๗๕] ภิกษุสองเสพเสนาสนะอันสงัด ปราศจากเสียงอือ้ อึง เปนที่อยูอาศัย
แหงสัตวรายเพราะการหลีกออกเรนเปนเหตุ ภิกษุพึงเก็บผามาจากกอง
หยากเยื่อ จากปาชา จากตรอกนอยตรอกใหญ แลวทําเปนผานุงหม
พึงทรงจีวรอันเศราหมอง ภิกษุควรทําใจใหต่ํา คุมครองทวาร สํารวม
ดีแลว เที่ยวไปบิณฑบาต ตามลําดับตรอก คือ ตามลําดับสกุล ภิกษุ
พึงยินดีดวยของๆ ตน แมจะเปนของเศราหมอง ไมพงึ ปรารถนารส
อาหารอยางอื่นมาก เพราะใจของบุคคลผูติดในรสอาหาร ยอมไมยินดี
ในฌาน ภิกษุควรเปนผูมีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด เปน
มุนี ไมคลุกคลีดวยพวกคฤหัสถ และพวกบรรพชิตทั้งสอง ภิกษุผู
เปนบัณฑิต ควรแสดงตนใหเปนคนบาและคนใบ ไมควรพูดมากใน
ทามกลางสงฆ ไมควรเขาไปกลาววาใครๆ ควรละเวนการเขากระทบ
กระทั่ง เปนผูสํารวมในพระปาติโมกข และพึงเปนผูรูจักประมาณใน
โภชนะ เปนผูฉลาดในการเกิดขึ้นแหงจิต มีนิมิตอันถือเอาแลว
พึงประกอบสมถะและวิปสสนาตามเวลาอันสมควรอยูเนืองๆ พึง
เปนบัณฑิตผูถึงพรอมดวยความเพียรเปนนิตย เปนผูประกอบภาวนา
ทุกเมื่อ ดวยความตั้งใจวา ถายังไมถึงทีส่ ุดทุกข ไมพึงถึง
ความวางใจ อาสวะทั้งปวงของภิกษุ ผูป รารถนาความบริสุทธิ์
เปนอยูอยางนี้ ยอมสิ้นไป และภิกษุนั้นยอมบรรลุนิพพาน.
๗. โคตมเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระโคตมเถระ
[๓๗๖] บุคคลพึงรูจักประโยชนของตน พึงตรวจตราดูคําสั่งสอนของพระ
ศาสดา และพึงตรวจตราสิ่งที่สมควรแกกุลบุตร ผูเขาถึงซึ่ง
ความเปนสมณะในศาสนานี้ การมีมิตรดี การสมาทานสิกขา
ใหบริบูรณ การเชื่อฟงตอครูทั้งหลาย ขอนี้ลวนแตสมควรแก
สมณะ ในศาสนานี้ ความเคารพในพระพุทธเจา ความยํา
เกรงในพระธรรมและพระสงฆตามความเปนจริงขอนี้ ลวนสมควร
แกสมณะ การประกอบในอาจาระและโคจร อาชีพที่หมดจด อัน
บัณฑิตไมติเตียน การตั้งจิตไวชอบนี้ ลวนแตสมควรแกสมณะ

จาริตศีลและวาริตศีล การเปลี่ยนอิรยิ าบถอันนาเลื่อมใส และ
การประกอบในอธิจิต ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ เสนาสนะ
ปาอันสงบ ปราศจากเสียงอึกทึก มุนีพึงคบหา นี้เปนของสม
ควรแกสมณะ จตุปาริสุทธศีล พาหุสัจจะ การเลือกเฟน
ธรรมตามความเปนจริง การตรัสรูอ ริยสัจ นี้ก็ลวนแตสมควร
แกสมณะ ขอที่บุคคลมาเจริญอนิจจสัญญาในสังขารทั้งปวงวา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง เจริญอนัตตสัญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา
และเจริญอสุภสัญญาวา กรัชกายนี้ไมนายินดีในโลก นี้ก็ลวนแต
สมควรแกสมณะ การที่บุคคลมาเจริญโพชฌงค ๗ อิทธิบาท ๔
อินทรีย ๕ พละ ๕ และอริยมรรคมีองค ๘ ก็ลวนสมควรแกสมณะ
การที่บุคคลผูเปนมุนีมาละตัณหาทําลายอาสวะ พรอมทั้งรากเหงา เปน
ผูหลุดพนจากอาสวะกิเลสอยู ก็ลว นแตสมควรแกสมณะ.
-------------ในทสกนิบาตนี้ พระเถระ ๗ องค คือ พระกาฬุทายีเถระ ๑
พระเอกวิหาริยเถระ ๑ พระมหากัปปนเถระ ๑ พระจูฬปนถกเถระ ๑
พระกัปปเถระ ๑ พระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ ๑ พระโคตมเถระ ๑
ไดเปลงอุทานคาถาองคละ ๑๐ คาถา รวมเปน ๗๐ คาถา ฉะนี้แล.
จบ ทสกนิบาต.
-------------เถรคาถา เอกาทสกนิบาต
๑. สังกิจจเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสังกิจจเถระ
อุบาสกคนหนึ่ง ไดวอนขอใหกิจจสามเณรอยูในวิหารแหงหนึ่งดวยคาถาวา
[๓๗๗] ดูกรพอสามเณร จะมีประโยชนอะไรในปา ภูเขาชื่ออุชชุหานะ เปน
ที่ไมสบายในฤดูฝน เพราะฉะนั้น ภูเขาอุชชุหานะจะมีประโยชน
อะไรแกทาน ลมหัวดวนพัดมาอยู ทานพอใจหรือ เพราะ
ความเงียบสงัดเปนที่ตองการของผูเจริญฌาน.
สังกิจจสามเณรตอบวา
ลมหัวดวนในฤดูฝนยอมพัดผันเอาวลาหกไปฉันใด สัญญาอันประกอบ
ดวยวิเวก ยอมคราเอาจิตของอาตมามาสูความสงัด ก็ฉันนั้น กาย
คตาสติกัมมัฏฐาน อันประกอบดวยความคลายกําหนัดในรางกาย ยอม
เกิดขึ้นแกอาตมาทันที เหมือนกาอันเปนสัตวเกิดแตฟองไขมีสีดํา
เที่ยวอาศัยอยูในปาชา ฉะนั้น บุคคลเหลาอื่น ยอมไมรักษาบรรพชิต
และบรรพชิตก็ไมรักษาคนเหลาอื่น ภิกษุนั้นแลเปนผูไมหวงใยในกาม

ทั้งหลาย ยอมอยูเ ปนสุข แองศิลา ซึ่งมีน้ําใส ประกอบดวยหมูชะนี
และคางดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังอาตมาใหยินดี การที่อาตมาอยู
ในเสนาสนะปา คือ ซอกเขาและถ้ําอันเปนที่สงัด เปนที่สองเสพอาศัย
แหงมวลมฤค ยอมทําใหอาตมายินดี อาตมาไมเคยรูสึกถึงความดําริอนั ไม
ประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลยวา ขอสัตวเหลานี้จงถูกเบียดเบียน จง
ถูกฆา จงไดรับทุกข อาตมาไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา อาตมาทําเสร็จแลว อาตมาปลงภาระอันหนัก
ลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว บรรลุถงึ ประโยชนที่กุลบุตร
ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาตองการแลว ถึงความสิ้นไปแหง
สังโยชนทั้งปวงแลว อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความ
เปนอยู และรอเวลาอยู เหมือนลูกจางรอใหสิ้นเวลาทํางาน ฉะนั้น
อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปนอยู และเปนผูมี
สติสัมปชัญญะ รอเวลาตายอยู ในเอกาทสนิบาตนี้ พระสังกิจจเถระองค
เดียวเทานั้น ผูเสร็จกิจแลว หมดอาสวะ ไดภาษิตคาถาไว ๑๑ คาถา
ถวนฉะนี้แล.
จบ เอกาทสกนิบาต
-------------เถรคาถา ทวาทสกนิบาต
๑. สีลวเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ
[๓๗๘] ทานทั้งหลายพึงศึกษาศีลในศาสนานี้ ดวยวาศีลอันบุคคลศึกษาดีแลว
สั่งสมดีแลว ยอมนําสมบัติทั้งปวงมาใหในโลกนี้ นักปราชญ
เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ๑ การได
ความปลื้มใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรคเมื่อละไปแลว ๑ พึง
รักษาศีล ดวยวาผูมีศีล มีความสํารวม ยอมไดมิตรมาก
สวนผูทุศีลประพฤติแตกรรมอันลามก ยอมแตกจากมิตร นรชน
ผูทุศีล ยอมไดรับการติเตียนและความเสียชื่อเสียง สวนผูมีศีล
ยอมไดรับการสรรเสริญและชื่อเสียงทุกเมื่อ ศีลเปนเบื้องตน เปน
ที่ตั้ง เปนบอเกิดแหงคุณความดีทั้งหลาย และเปนประธาน
แหงธรรมทั้งปวง เพราะฉะนั้น พึงชําระศีลใหบริสุทธิ์ สังวร
ศีลเปนเครื่องกั้นความทุจริต ทําจิตใหราเริง เปนทาที่หยั่งลง
มหาสมุทร คือ นิพพานของพระพุทธเจาทั้งปวง เพราะฉะนั้น
พึงชําระศีลใหบริสุทธิ์ ศีลเปนกําลังหาเปรียบมิได เปนอาวุธ
อยางสูงสุด เปนอาภรณอันประเสริฐ เปนเกราะอันนาอัศจรรย

ศีลเปนสะพาน เปนมหาอํานาจ เปนกลิ่นหอมอยางยอดเยี่ยม เปน
เครื่องลูบไลอันประเสริฐ บุคคลผูสมบูรณดวยศีล ยอมหอมฟุง ไปทั่ว
ทุกทิศ ศีลเปนกําลังอยางเลิศ เปนเสบียงเดินทางชั้นเยี่ยม เปน
พาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก เปนเครื่องหอมฟุงไปทั่วทิศานุทิศ คนพาล
ผูมีจิตไมตั้งมั่นในศีล ยอมไดรับการนินทาในเวลาที่มีชีวิตอยูในโลกนี้
เมื่อตายไปแลว ยอมไดรับทุกขโทมนัสในอบายภูมิ ยอมไดรับทุกข
โทมนัสในที่ทั่วไป ธีรชนผูมีจิตตั้งมั่นดวยดีในศีล ยอมไดรับการ
สรรเสริญในเวลาที่มีชีวิตอยูในโลกนี้ ครั้นตายไปแลว ก็ไดรับความสุข
โสมนัสในสวรรค ยอมรื่นเริงใจในที่ทุกสถานในโลกนี้ ศีลเทานั้นเปน
ยอดและผูมีปญญาเปนผูสูงสุดในโลกนี้ ความชนะในมนุษยโลกและ
เทวโลก ยอมมีไดเพราะศีลและปญญา.
๒. สุนีตเถรคาถา
คาถาภาษิตของพระสุนีตเถระ
[๓๗๙] เราเกิดมาในสกุลต่ํา เปนคนยากจน มีเครื่องบริโภคนอย การงานของ
เราเปนการงานต่ํา เราเปนคนเทดอกไม เราถูกมนุษยเกลียดชัง ดูหมิน่
และแชงดา เราถอมตนไหวหมูชนเปนอันมาก ครั้งนั้น เราไดเห็น
พระพุทธเจา ผูเปนมหาวีรบุรุษ หอมลอมดวยพระภิกษุสงฆ เสด็จ
เขาไปสูพระนครอันอุดม ของชาวมคธเพื่อบิณฑบาต เราจึงวางกระเชา
ลงแลวเขาไปถวายบังคม พระองคผูเปนอุดมบุรุษไดประทับยืนอยูเพื่อ
อนุเคราะหเรา ครั้งนั้นเราไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว
ยืนอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง แลวจึงทูลขอบรรพชากะพระองคผูสูงสุด
กวาสัตวทั้งปวง ลําดับนั้น พระศาสดาผูมีพระกรุณาอนุเคราะหสัตวโลก
ทั้งปวง ไดตรัสเรียกเราวา จงเปนภิกษุมาเถิด พระดํารัสนั้นเปน
อุปสมบทของเรา เมื่อเราอุปสมบทแลว อยูในปาแตผูเดียว ไมเกียจ
คราน ไดทําตามพระดํารัสของพระศาสดาผูพิชิตมาร ที่ทรงสั่งสอนเรา
ในราตรีปฐมยาม เราก็ระลึกถึงชาติกอนๆ ไดในมัชฌิมยาม ก็ไดทิพยจักษุ ในปจฉิมยาม เราก็ทําลายกองแหงความมืด คือ อวิชชาได ครั้น
รุงราตรีพระอาทิตยอุทัย เทพเจาเหลาอินทรและพรหมทั้งหลาย พากัน
ประนมอัญชลีนมัสการเราพรอมกับกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ ขอนอบนอมตอ
ทาน ขาแตทานผูนิรทุกข ทานเปนผูสิ้นอาสวะ เปนทักขิไณยบุคคล
ลําดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเราหอมลอมดวยหมูเทพเจา
จึงทรงยิ้มแยม แลวไดตรัสเนื้อความนี้วา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณ
เพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ ๑ พรหมจรรย ๑ สัญญมะ ๑

ทมะ ๑ ทานผูรูทั้งหลายกลาวบุคคลผูประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการ
มีตบะเปนตนนั้นวา เปนพราหมณผูอุดม.
ในทวาทสกนิบาตนี้ พระเถระ ๒ รูป คือ พระสีลวเถระ ๑ พระสุนีต
เถระ ๑ ลวนแตมีมหิทธิฤทธิ์ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๒ คาถา รวมเปน
๒๔ คาถา ฉะนี้.
จบ ทวาทสกนิบาต.
-------------เถรคาถา เตรสกนิบาต
๑. โสณโกฬิวิสเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระโสณโกฬิวิสเถระ
[๓๘๐] ผูใดเปนผูสําเร็จความปรารถนา เปนผูสูงสุดในแวนแควนของพระเจา
อังคะ วันนี้ ผูนั้นมีนามวาโสณะ เปนผูเยี่ยมในธรรมทัง้ หลาย
เปนผูถึงฝงแหงทุกข ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบื้องต่ํา ๕ พึงละสังโยชน
เบื้องบน ๕ และพึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง ภิกษุผูลว งธรรมเปน
เครื่องของ ๕ ทานเรียกวา ผูขามโอฆะไดแลว ศีล สมาธิ และ
ปญญา ของภิกษุผูมีมานะเพียงดังวาไมอออันยกขึ้นแลว ผูประมาท
ยินดีในอายตนะอันมีในภายนอก ยอมไมถึงความบริบูรณ กิจใดที่
ควรทํา ภิกษุเหลานี้มาละทิ้งกิจอันนั้นเสีย แตมาทํากิจที่ไมควรทํา
อาสวะทั้งหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลานั้น ผูมีมานะเพียงดังไมออ อันยก
ขึ้นแลว เปนผูประมาท สวนภิกษุเหลาใดปรารภกายคตาสติดวยดีเปน
นิตย ภิกษุเหลานั้นกระทํากรรมที่ควรทําเนืองนิตย ยอมไมเสพกรรมมิใช
กิจอาสวะของภิกษุเหลานั้นผูมีสติสัมปชัญญะ ยอมถึงความสิ้นสูญ เมื่อ
มีทางตรงพระพุทธเจาตรัสบอกไวแลว ขอทานทั้งหลายจงดําเนินไปเถิด
อยาพากันกลับ จงตักเตือนตนดวยตนเอง พึงนอมตนเขาไปสูนิพพาน
เมื่อเราปรารภความเพียร พระศาสดาผูมีพระจักษุยอดเยี่ยมในโลก ได
ทรงแสดงธรรมอุปมาดวยสายพิณสอนเรา เราฟงพระดํารัสของพระองค
แลว ยินดีอยูในพระศาสนา ยังสมถภาวนาใหเกิดขึ้น เพื่อบรรลุ
ประโยชนอันสูงสุด เราบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาเราไดทําเสร็จแลว จิตของเราผูนอมไปในเนกขัมมะ ในความวิเวก
แหงจิต ในความไมเบียดเบียน ในความสิ้นไปแหงอุปาทาน ในความ
สิ้นตัณหาและในความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดยชอบ เพราะ
เห็นความเกิดขึ้นแหงอายตนะ การสั่งสมยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูหลุด
พนแลวโดยชอบ มีจิตสงบระงับเสร็จกิจแลว กิจอื่นที่จะพึงทําอีกไมมี
ภูเขาศิลาลวนเปนแทงทึบ ยอมไมสะเทือนดวยลม ฉันใด รูป เสียง

กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณทั้งสิ้น ทั้งที่เปนอิฏฐารมณ และ
อนิฏฐารมณ ยอมไมทําจิตของบุคคลผูคงที่ใหหวั่นไหวได ฉันนั้น จิต
ของผูคงที่นั้น เปนจิตตั้งมั่นไมหวั่นไหว ไมเกาะเกี่ยวดวยอารมณ
อะไรๆ เพราะผูคงที่นั้นพิจารณาเห็นความเสื่อมไปแหงอารมณนั้น.
--------------ในเตรสกนิบาตนี้ พระโสณโกฬิวิสเถระผูมีมหิทธิฤทธิ์รูปเดียวเทานั้น
ไดภาษิตคาถาไว ๑๓ คาถา ฉะนี้แล.
จบ เตรสกนิบาต
--------------เถรคาถา จุททสกนิบาต
๑. เรวตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระเรวตเถระ
[๓๘๑] นับแตเราออกบวชเปนบรรพชิตแลว ไมรูสึกถึงความดําริอันไมประเสริฐ
ประกอบดวยโทษเลย ในระยะกาลนานที่เราบวชอยูนี้ เราไมรูสึกถึง
ความดําริวา ขอใหสัตวเหลานั้น จงถูกฆา ถูกเขาเบียดเบียน จงได
รับทุกข เรารูสึกแตการเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได อบรมสั่งสม
ดีแลวโดยลําดับ ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว เราไดเปนมิตร
เปนสหายของสัตวทั้งปวง เปนผูอนุเคราะหสัตวทั้งปวง ยินดีแลวใน
การไมเบียดเบียน เจริญเมตตาจิตอยูทุกเมื่อ เรายังจิตอันไมงอนแงน
ไมกําเริบใหบันเทิงอยู เจริญพรหมวิหารอันบุรุษผูเลวทรามไมซองเสพ
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูเขาทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร
ประกอบดวยความเปนผูนิ่งเปนอริยะ โดยแทจริง ภูเขาศิลาลวนไมหวั่น
ไหว ตั้งอยูคงที่ แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ยอมไมหวั่นไหวดุจบรรพต
เพราะสิ้นโมหะ ความชั่วแมมีประมาณเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏ
เหมือนประมาณทาหมอกเมฆ แกทานผูไมมีกิเลสเครือ่ งยัว่ ยวน ผูแสวง
หาความสะอาดเปนนิตย เมืองหนาดานเปนเมืองอันเขาคุมครองแลว
ทั้งภายในและภายนอก ฉันใด ทานทั้งหลายจงคุมครองตนฉันนั้นเถิด
ขณะอยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย เราไมยินดีตอความตาย ไม
เพลิดเพลินตอความเปนอยู แตเรารอเวลาตาย เหมือนลูกจางคอยให
หมดเวลาทํางานฉะนั้น เราไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปน
อยู แตเรามีสติสัมปชัญญะ รอทาเวลาตาย พระศาสดาเราคุนเคยแลว
เราทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว ไดบรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรออกบวช
เปนบรรพชิตตองการแลว บรรลุถงึ ความสิ้นสังโยชนทั้งปวง ทานทั้ง

หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด นี้เปนคําสอนของเรา เรา
จักอําลาทานทั้งหลายปรินิพพานในบัดนี้ เพราะเราเปนผูหลุดพนแลว
จากกิเลสทั้งปวง.
๒. โคทัตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระโคทัตตเถระ
[๓๘๒] โคอาชาไนยที่ดี อันเขาเทียมแลวที่แอกเกวียน ยอมอาจนําแอกเกวียน
ไปได ไมยอทอตอภาระอันหนัก ไมทอดทิ้งเกวียนอันเขาเทียมแลว
แมฉันใด บุคคลเหลาใดบริบูรณดวยปญญา เหมือนมหาสมุทรอันเต็ม
ดวยน้ํา บุคคลเหลานั้นยอมไมดูหมิ่นผูอ ื่น ฉันนั้น ยอมเปนดังอริยธรรม
ของสัตวทั้งหลาย นรชนผูตกอยูในอํานาจของเวลา ตกอยูในอํานาจของ
ภพนอยภพใหญ ยอมเขาถึงความทุกขและตองเศราโศก คนพาลไม
พิจารณาเห็นตามความเปนจริง ยอมเดือดรอนดวยเหตุ ๒ อยาง คือ
มีใจฟูขึ้นเพราะเหตุแหงสุข ๑ มีใจฟุบลงเพราะเหตุแหงทุกข ๑ ชน
เหลาใดกาวลวงตัณหาเครื่องรอยรัดในทุกขเวทนา ในสุขเวทนา และ
ในอทุกขมสุขเวทนา ชนเหลานั้นเปนผูตั้งมั่นไมหวั่นไหวเหมือนเสา
เขื่อน เปนผูไมฟูขึ้นและไมฟุบลง ชนเหลานั้นยอมไมติดอยูในลาภ
ความเสื่อมลาภ ยศ ความเสื่อมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ
ทุกขทั้งหมด ดังหยาดน้ําไมติดอยูบนใบบัว ฉะนั้น นักปราชญทั้งหลาย
มีความสุขและไดชัยชนะในที่ทุกแหงไป การไมไดลาภโดยชอบธรรมกับ
การไดลาภโดยไมชอบธรรมทั้งสองอยางนี้ การไมไดลาภอันชอบธรรม
ประเสริฐกวา การไดลาภอันไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร คนไมมี
ความรู มียศ กับคนมีความรูแตไมมียศ คนมีความรูไมมียศประเสริฐ
กวา คนไมมีความรูมียศจะประเสริฐอะไร การสรรเสริฐจากคนพาลกับ
การติเตียนจากนักปราชญ การติเตียนจากนักปราชญประเสริฐกวา การ
สรรเสริญจากคนพาลระประเสริฐอะไร ความสุขอันเกิดจากกามคุณกับ
ความทุกขอันเกิดจากวิเวก ความทุกขอันเกิดจากวิเวกประเสริฐกวา
ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร ความเปนอยูโดยไมชอบ
ธรรมกับความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐกวา ความ
เปนอยูโดยไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร ชนเหลาใดละกามและความ
โกรธไดแลว มีจิตสงบระงับเที่ยวไปในภพนอยภพใหญ ไมติดอยูใน
โลก ชนเหลานั้นไมมีความรักความชัง บุคคลเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕
และพละ ๕ แลวบรรลุถึงความสงบอันยอดเยี่ยม หาอาสวะมิได ยอม
ปรินิพพาน.
-------------

ในจุททสกนิบาตนี้ พระเถระ ๒ รูปผูมีฤทธิ์มาก คือ พระเรวตเถร ๑
พระโคทัตตเถระ ๑ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๔ คาถา รวมเปน ๒๘ คาถา
ฉะนี้แล.
จบ จุททสกนิบาต.
-----------เถรคาถา โสฬสกนิบาต
๑. อัญญโกณฑัญญเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ
[๓๘๓] ทาวสักกเทวราช เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค จึงตรัสพระคาถา
ที่ ๑ วา
ขาพเจาไดฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ จึงเกิดความเลื่อมใสอยางยิ่ง ธรรม
อันคลายความกําหนัด เพราะไมยึดถือมั่นโดยประการทั้งปวง พระผูเ ปน
เจาไดแสดงแลวทาวเธอตรัสชมเชยเทศนาของพระเถระดังนี้แลว ทรงนมัสการพระเถระ แลวเสด็จ
กลับไปสูที่อยูของพระองค ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระเห็นวารจิตของปุถุชนบางจําพวก ซึ่งถูก
มิจฉาวิตกครอบงํา และระลึกถึงคําสอนอันเปนปฏิปกษตอมิจฉาวิตกนั้นแลว นึกถึงความที่คน
มีใจอันพรากแลวจากการฟงทัง้ ปวง จึงไดภาษิตคาถา ๒ คาถา อันแสดงซึ่งเนื้อความนั้นวา
อารมณอันวิจิตรมีอยูในโลกเปนอันมาก ชรอยจะย่ํายีบุคคลผูคิดถึง
อารมณวา งาม อันประกอบดวยราคะในปฐพีมณฑลนี้ ฝนตกลงมาใน
ฤดูฝน พึงระงับธุลีที่ถูกลมพัดไปได ฉันใด เมื่อใด พระอริยสาวก
พิจารณาเห็นดวยปญญา เมื่อนั้น ความดําริของพระอริยสาวกนั้นยอม
ระงับไปฉันนั้น เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขาร
ทั้งปวงไมเที่ยง เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข นี้เปน
ทางแหงความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา
สังขารทั้งปวงเปนทุกข เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข
นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย
ปญญาวา ธรรมทั้งปวงเปนอนัตตา เมื่อนั้นพระอริยสาวกนั้นยอมหนาย
ในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด พระโกณฑัญญเถระองคใดเปนผู
ตรัสรูตามพระพุทธเจา เปนผูมีความบากบั่นอยางแรงกลา ละความเกิด
และความตายไดแลว เปนผูบริบูรณดวยพรหมจรรยอันไดดวยยาก พระ
โกณฑัญญเถระองคนั้นไดตัดบวง คือ โอฆะ ตาปูตรึงจิต ๑- อันมั่นคง
และภูเขาที่ทําลายไดยากแลว ๒- ขามไปถึงฝง คือ นิพพาน เปนผูเพง
ฌาน หลุดพนจากเครื่องผูกแหงมาร.
ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระโกณฑัญญเถระไดเห็นภิกษุรปู หนึ่งซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทาน

เปนผูเกียจคราน มีความเพียรทราม มีใจฟุงซาน มักใหญใฝสูง เพราะการคบหาดวยมิตร
ชั่วชา จึงไปยังที่นั้นดวยฤทธิ์ แลวตักเตือนวา ทานอยาทําอยางนี้ตอไป ขอทานจงละมิตรชั่วชา
เสียแลวคบหากัลยาณมิตรทําสมณธรรมเถิด ภิกษุนั้นไมเชื่อฟงคําของทาน ทานจึงเกิดความ
สลดใจ เมื่อจะติเตียนขอปฏิบัติอันผิด และสรรเสริญการปฏิบัติชอบและการอยูสงัด ดวย
ถอยคําอันเปนบุคคลาธิษฐาน จึงไดภาษิตคาถานี้ใจความวา
ภิกษุมีใจฟุงซาน กลับกลอก คบหาแตมิตรที่เลวทราม ถูกคลื่นซัดให
จมอยูในหวงน้ํา คือ สงสาร สวนภิกษุมีใจไมฟุงซาน ไมกลับกลอก
มีปญญารักษาตัวรอด สํารวมอินทรีย คบหากัลยาณมิตร เปนนักปราชญ
พึงทําที่สุดแหงทุกขได นรชนผูซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็นดัง
เถาหญานาง เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา มีใจไมยอทอ ถูกเหลือบ
ยุงทั้งหลายกัดอยูในปาใหญ ยอมเปนผูมีสติอดกลั้น ไดอยูในปานั้น
เหมือนชางที่อดทนตอศาตราวุธในยุทธสงครามฉะนั้น เราไมยินดีความ
ตาย ไมเพลิดเพลินความเปนอยู เรารอเวลาตาย เหมือนลูกจางรอให
หมดเวลาทํางาน ฉะนั้น เราไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปน
อยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอเวลาตาย พระศาสดาเราไดคุนเคยแลว
เราทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว
ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว ไดบรรลุถึงประโยชนที่กุลบุตรทั้ง
หลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการแลว เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน
อะไรดวยสัทธิวิหาริก ผูวายากแกเรา.
@๑. ความสงสัยและความโกรธความไมพอใจ ๒. ความไมรูในทุกขเปนตน
๒. อุทายีเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอุทายีเถระ
[๓๘๔] เราเคยไดฟงมาจากพระอรหันตทั้งหลายวา มนุษยทั้งหลายยอมนอบนอม
บุคคลใด ผูเกิดเปนมนุษย เปนพระพุทธเจาผูตรัสรูเอง มีตนอันได
ฝกฝนแลว มีจิตตั้งมั่น ดําเนินไปในทางของพรหม ยินดีในการสงบ
ระงับจิต ถึงฝงแหงธรรมทั้งปวง แมเทวดาทั้งหลายก็พากันนอบนอม
บุคคลนั้น เทวดาและมนุษยยอมนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค
ใด ผูกาวลวงสังโยชนทั้งปวง ออกจากปา คือ กิเลสมาสูนิพพาน
ออกจากกามมายินดีในเนกขัมมะ เหมือนทองคําอันพนแลวจากหินฉะนั้น
พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นแล เปนนาครุงเรือง พนโลกนี้
กับทั้งเทวโลก เหมือนขุนเขาหิมวันตรุงเรืองลวงภูเขาเหลาอื่นฉะนั้น
เราจักแสดงชางอันประเสริฐ ซึ่งเปนชางมีชื่อโดยแทจริง เปนเยี่ยมกวา
บรรดาผูมีชื่อวาชางทั้งหมด แกทานทั้งหลาย เพราะผูใ ดไมทําบาป ผูนั้น
ชื่อวา นาค ความสงบเสงี่ยมและการไมเบียดเบียน ๒ อยางนี้ เปน

เทาหนาทั้งสองของนาค สติสัมปชัญญะเปนเทาหลัง ชางตัวประเสริฐ
ควรบูชา มีศรัทธาเปนงวง มีอุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติเปนคอ มี
ปญญาเครื่องพิจารณาคนควาธรรมเปนศีรษะ มีธรรม คือ สัมมาวาจา
เปนทอง มีวิเวกเปนหาง ชางตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจานั้น เปน
ผูมีปกติเพงฌาน ยินดีในนิพพาน มีจิตตั้งมั่นดีแลวในภายใน คือ เมื่อ
เดินก็มีจิตตั้งมั่น เมื่อยืนก็มีจิตตั้งมั่น นอนก็มีจิตตั้งมัน่ แมเมื่อนั่งก็มี
จิตตั้งมั่น เปนผูสํารวมในที่ทั้งปวง อันนี้เปนคุณสมบัติของชางผู
ประเสริฐ คือ พระพุทธเจา ชางตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจานั้น
บริโภคของอันหาโทษมิได ไมบริโภคของที่มีโทษ ไดอาหารและเครื่อง
นุงหมแลว ก็ไมสั่งสมไว ตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันนอยใหญทั้งสิ้น
ไมมีความหวงใยเลย เที่ยวไปในที่ทุกแหง เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ
มีกลิ่นหอมหวานชวนใหรื่นรมย เกิดในน้ํา เจริญในน้ํา ยอมไมติดอยู
ดวยน้ํา ฉันใด พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก อยูใ นโลกไมติดอยู
ดวยโลก เหมือนดอกปทุมไมติดอยูดวยน้ํา ฉันนั้น ไฟกองใหญลุกโชน
เมื่อหมดเชื้อก็ดับไป ก็เมื่อเถายังมีอยู เขาก็เรียกวากันวา ไฟดับแลว
ฉันใด อุปมาอันทําใหรูเนื้อความแจมแจงนี้ วิญูชนทั้งหลายแสดงไว
แลว ก็ฉันนั้น มหานาคทั้งหลายจักรูแ จงนาค อันพระพุทธเจาทรงแสดง
แลว พุทธนาคเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ และโมหะ หมดอาสวะ
เมื่อละสรีระรางกายนีแ้ ลว ก็จักไมมีอาสวะปรินิพพาน.
-------------ในโสฬสกนิบาตนี้ พระเถระผูมีมหิทธิฤทธิ์ ๒ รูป คือ พระโกณฑัญญเถระ กับ พระอุทายีเถระ ไดภาษิตคาถาไวองคละ ๑๖ คาถา รวมเปน
๓๒ คาถา ฉะนี้แล.
จบ โสฬสกนิบาต.
-------------เถรคาถา วีสตินิบาต
๑. อธิมุตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ
[๓๘๕] พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจับไว มิไดมีความกลัวหวาดเสียว มีหนาผองใด
เมื่อหัวหนาโจรเห็นดังนั้น เกิดความอัศจรรยใจ จึงไดกลาวคาถาสรรเสริญ ๒ คาถาวา
เมื่อกอน เราจะฆาสัตวเหลาใดเพื่อบูชายัญ หรือเพื่อทรัพย ความกลัว
ก็ยอมเกิดแกสัตวเหลานั้นทั้งสิ้น สัตวเหลานั้นยอมพากันหวาดหวั่น
และบนเพอ แตความกลัวมิไดมีแกทานเลย สีหนาของทานผองใสยิ่ง
นัก เมื่อภัยใหญเห็นปานนี้ปรากฏแลว เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญเลา.

พระเถระเมื่อจะแสดงธรรม โดยมุงการตอบคําถามของนายโจรนั้น จึงไดกลาวคาถา
เหลานี้ความวา
ดูกรนายโจร ทุกขทางใจยอมไมมีแกผูไมหวงใยในชีวิต ความกลัวทั้ง
ปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนไดแลว เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพสิ้น
ไปแลว ความกลัวตายในปจจุบันมิไดมีดวยประการใดประการหนึ่งเลย
ดุจบุรุษไมกลัวความหนัก เพราะวางภาระแลวฉะนั้น พรหมจรรยเรา
ประพฤติดีแลว แมมรรคเราก็อบรมดีแลว เราไมมีความกลัวตายเหมือน
บุคคลไมกลัวโรคเพราะโรคสิ้นไปแลวฉะนั้น พรหมจรรยเราประพฤติดี
แลว แมมรรคเราก็อบรมดีแลว ภพทั้งหลายอันไมนายินดีเราไดเห็นแลว
เหมือนบุคคลดื่มยาพิษแลวคายทิ้งฉะนั้น บุคคลผูถึงฝงแหงภพ ไมมี
ความถือมั่น เสร็จกิจแลว หมดอาสวะ ยอมยินดีตอความสิ้นอายุเหมือน
บุคคลพนแลวจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผูบรรลุธรรมอันสูงสุด
แลว ไมมีความตองการอะไรในโลกทั้งหมด ยอมไมเศราโศกในเวลา
ตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที่ถูกไฟไหมฉะนั้น สิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู
ในโลกนี้ก็ดี ภพที่สัตวยอมไดในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจาแสวงหาคุณ
อันใหญยิ่งไดตรัสไววา สิ่งทั้งหมดนี้ไมเปนอิสระ ผูใดรูแจงธรรมขอนั้น
เหมือนดังที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูนั้นยอมไมยดึ ถือภพอะไร ดัง
บุคคลผูไมจับกอนเหล็กแดงอันรอนโชน ฉะนั้น เราไมมีความคิดวา
ไดเปนมาแลว จักเปนตอไป จะไมเปน หรือสังขารจักฉิบหายไป จะ
คร่ําครวญไปทําไมในเพราะสังขารนั้นเลา ดูกรนายโจร ความกลัว
ยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็นตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดขึ้นแหงธรรม
อันบริสุทธิ์ และความสืบตอแหงสังขารอันบริสุทธิ์ เมื่อใดบุคคล
พิจารณาเห็นโลกเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา เมื่อนั้น บุคคลนั้น
ยอมไมยึดถือวาเปนของเรา ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี เรากลัด
กลุมดวยสรีระ ไมตองการดวยภพ รางกายนี้จักแตกไป และจักไมมี
รางกายอื่น ถาทานทั้งหลายปรารถนาจะทํากิจใดดวยรางกายของเรา ก็จง
ทํากิจนั้นเถิด ความขัดเคืองและความรักใครในสรีระนั้น จักไมมีแกเรา
เพราะเหตุที่ทานทั้งหลาย ทํากิจตามปรารถนาดวยรางกายของเรานัน้ .
โจรทั้งหลายไดฟงคําของทาน อันอัศจรรยอันทําใหขนลุกชูชันดังนั้น
แลว จึงพากันวางศาตราวุธ แลวกลาวดังนี้วา ขาแตทานผูเจริญ ความ
ไมเศราโศกที่ทานไดนี้ เพราะทานไดทํากรรมอะไรไว หรือใครเปน
อาจารยของทาน หรือเพราะอาศัยคําสั่งสอนของใคร?
พระเถระไดฟงดังนั้นแลว จึงไดกลาวตอบวา
พระศาสดาผูเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมทั้งปวง ชนะหมูมารมีพระกรุณา

ใหญผูรักษาพยาบาลชาวโลกทั้งปวง เปนอาจารยของเรา ธรรมเครือ่ งให
ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมนี้ พระองคทรงแสดงไวแลว ความไม
เศราโศก เราไดเพราะอาศัยคําสั่งสอนของพระองค พวกโจรฟงถอยคํา
อันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปนฤาษีแลว พากันวางศาตราและอาวุธ
บางพวกก็งดเวนจากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหลานั้นครั้นได
บรรพาในศาสนาของพระสุคตแลว ไดเจริญโพชฌงคและพลธรรมเปน
บัณฑิต มีจิตเฟองฟูเบิกบาน มีอินทรียอันอบรมดีแลว ไดบรรลุสันตบท
คือ นิพพานอันหาปจจัยปรุงแตงมิได.
๒. ปาราสริยเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ
[๓๘๖] ความคิดไดมีแลวแกภิกษุผูชื่อวาปาราสริยะ ผูเปนสมณะนั่งอยูแลวแต
ผูเดียว มีจิตสงบสงัด เพงฌาน บุรุษพึงทําอะไรโดยลําดับ พึงประพฤติ
วัตรอยางไร ประพฤติมารยาทอยางไร จึงชื่อวาเปนผูทํากิจของตน และ
ชื่อวาไมเบียดเบียนใครๆ อินทรียทั้งหลายยอมมีเพือ่ ประโยชนและ
ไมใชประโยชน แกมนุษยทั้งหลาย อินทรียที่ไมรักษา ยอมไมเปนไป
เพื่อประโยชน อินทรียท ี่รักษา ยอมเปนไปเพื่อประโยชน บุรุษผูรักษา
และคุมครองอินทรียนนั่ แล จึงชื่อวาเปนผูกระทํากิจของตน และชื่อวา
ไมเบียดเบียนใครๆ ถาผูใดไมหามจักขุนทรีย อันไปอยูในรูปทั้งหลาย
ไมเห็นโทษผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย อนึ่ง ผูใดไมหามโสตินทรีย
อันเปนไปอยูในเสียงทั้งหลาย ไมเห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขได
เลย ถาผูใดไมเห็นอุบายเครื่องสลักออก ซองเสพในกลิ่น ผูนั้นเปน
ผูหมกมุนอยูในกลิ่นยอมไมพนไปจากทุกข ผูใดมัวแตคํานึงถึงรสเปรีย้ ว
รสหวานและรสขมเปนผูกําหนัดยินดีดวยตัณหาในรส ไมรูสึกถึงความ
คิดในใจอันเกิดขึ้นในขณะบรรพชาวา จักทําที่สุดทุกข ผูนั้นยอมไมพน
ไปจากทุกข ผูใดมัวนึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม ไมปฏิกูล ยินดีแลว
ผูนั้นยอมไดประสบทุกขมีประการตางๆ อันมีราคะเปนเหตุ ก็ผูใดไม
อาจจะรักษาใจจากธรรมเหลานี้ ทุกขอันเกิดจากกระแสอารมณทั้ง ๕ นั้น
ยอมติดตามผูนั้นไป เพราะการไมรักษาใจนั้น รางกายนี้เต็มไปดวยหนอง
เลือดและซากศพเปนอันมาก เปนของอันนายชางผูฉลาดทําไว เปนของ
เกลี้ยงเกลาวิจิตรงดงามแตภายนอก ภายในเต็มไปดวยของไมสะอาด มี
คูถเปนตน ดังสมุคฉะนั้น คนพาลยอมไมรูสึกวา รางกายนี้เปนของ
เผ็ดรอน มีรสหวานเปนที่ยินดี เกี่ยวพันดวยความรัก เปนทุกข เปน
ของฉาบไลไวดวยสิ่งที่นาชื่นใจ เหมือนมีดโกนอันทาแลวดวยน้ําผึง้
ฉะนั้น บุคคลผูกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ

ของหญิง ยอมตองประสบทุกขมีประการตางๆ กระแสตัณหาในหญิง
ทั้งปวงยอมไหลไปในทวารทั้ง ๕ ของบุรุษ ผูใดมีความเพียร อาจทําการ
ปองกันกระแสตัณหาเหลานั้นได ผูนั้นตั้งอยูในอรรถ ตั้งอยูในธรรม
เปนผูขยันมีปญญาเครื่องพิจารณา ก็บุคคลควรเปนผูยินดีทํากิจอันประกอบดวยอรรถและธรรม การประกอบดวยกามารมณยอมทําใหจมอยูใน
โลกบุคคลพึงเวนกิจอันไรประโยชนเสีย เมื่อรูว า สิ่งนั้นไมควรทําแลว
พึงเปนผูไมประมาท มีปญญาสอดสองในสิ่งนั้น บุคคลพึงยึดเอาแตกิจที่
ประกอบดวยประโยชน และความยินดีอันประกอบดวยธรรม แลวพึง
ประพฤติ เพราะวาความยินดีในธรรมนั้นแล เปนความยินดีสูงสุด
ผูใดปรารถนาจะชิงเอาสิ่งของของผูอ นื่ ดวยอุบายใหญนอย ฆาผูอื่น
เบียดเบียนผูอื่น ทําคนอื่นใหเศราโศก ฉกชิงเอาสิ่งของของคนอื่น
ดวยความทารุณรายกาจ การกระทําของผูนั้น เปนการกระทําอาศัยความ
ยินดีในการประกอบดวยความฉิบหาย บุคคลผูมีกําลัง เมื่อผาไม ยอม
ตอกลิ่มดวยลิ่ม ฉันใด ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรีย ดวยอินทรีย
ฉันนั้น บุคคลผูอบรมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา กําจัด
อินทรีย ๕ ดวยอินทรีย ๕ แลว เปนพราหมณผูไมมีทุกขไป บุคคลนั้น
เปนผูตั้งอยูในอรรถตั้งอยูในธรรม ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา
ทั้งปวง โดยประการทั้งปวง ยอมไดรับความสุข.
๓. เตลุกานิเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระเตลุกานิเถระ.
[๓๘๗] เรามีความเพียรคนคิดธรรมอยูนาน ก็ไมไดความสงบใจ จึงไดถาม
สมณพราหมณทั้งหลายวา ใครหนอในโลกเปนผูถึงฝงแลว ใครเลา
เปนผูไดบรรลุธรรมอันหยั่งลงสูอ มตะ เราจักปฏิบัติธรรมของใคร ซึ่ง
เปนเครื่องใหรูแจงปรมัตถ เราเปนผูมีความคด คือ กิเลสอันไปแลวใน
ภายใน เหมือนปลาที่กินเหยื่อฉะนั้น เราถูกผูกดวยบวงใหญ คือ กิเลส
เหมือนทาวเวปจิตติอสูร ถูกผูกดวยบวงของทาวสักกะฉะนั้น เรากระชาก
บวง คือ กิเลสนั้นไมหลุด จึงไมพนไปจากความโศกและความร่ําไร
ใครในโลกจะชวยเราผูถูกผูกแลวใหหลุดพน ประกาศทางเปนเครื่อง
ตรัสรูใหเรา เราจะรับสมณะหรือพราหมณ คนไหนไวเปนผูแสดงธรรม
อันกําจัดกิเลสไดจะปฏิบัติธรรมเครื่องนําไป ปราศจากชราและมรณะ
ของใคร จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย ประกอบดวยความ
แขงดีเปนกําลัง ฉุนเฉียว ถึงความเปนจิตกระดางดวยใจ เปนเครื่อง
รองรับตัณหา สิ่งใดมีธนู คือ ตัณหาเปนสมุฏฐานมีประเภท ๓๐ เปน
ของมีอยูในโลก เปนของหนัก ทําลายหทัยแลวตั้งอยู ขอทานจงดูสิ่ง

นั้นเถิด การไมละทิฏฐินอยๆ อันลูกศร คือ ความดําริผิดใหอาจหาญ
แลว เราถูกยิงดวยลูกศร คือ ทิฏฐินั้น หวั่นไหวอยู เหมือนใบไมที่
ถูกลมพัดฉะนั้น กรรมอันลามก ตั้งขึ้นแลวในภายในของเรายอมพลัน
ใหผล กายอันเนื่องดวยสัมผัส ๖ เกิดแลวในที่ใด ยอมแลนไปในที่นั้น
ทุกเมื่อ เราไมเห็นหมอผูที่จะถอนลูกศรของเราไดเลย หมอไมสามารถ
จะเยียวยาเรา ดวยศาตราอยางอื่นตางๆ ชนิด ใครไมตองใชศาตรา
ไมทําใหรางกายเราเปนแผล ไมเบียดเบียนรางกายเราทั้งหมด จักถอน
ลูกศรอันเสียบอยูภายในหทัยของเราออกได ก็บุคคลผูนั้นเปนใหญใน
ธรรม เปนผูประเสริฐ ลอยโทษอันเปนพิษเสียได ชวยยกเราผูตกไป
ในหวงน้ํา คือ สงสารอันลึกขึ้นสูบกได เราเปนผูจมอยูในหวงน้ําใหญ
อันเปนที่สุดแหงธุลี เปนหวงน้ําลาดไปดวยมายา ริษยา ความแขงดี
และความงวงเหงาหาวนอน ไมมีใครจะนําออกได ความดําริทั้งหลาย
อันอาศัยซึ่งราคะ เปนเชนกับหวงน้ําใหญ มีเมฆ คือ อุทธัจจะเปน
เสียงคํารน มีสังโยชนเปนฝน ยอมนําบุคคลผูมีความเห็นผิดไปสูสมุทร
คือ อบาย กระแสตัณหาทั้งหลายยอมไหลไปในอารมณทั้งปวง ตัณหา
เพียงดังเถาวัลยเกิดขึ้นแลวตั้งอยู ใครจะพึงกั้นกระแสตัณหาเหลานั้นได
ใครเลาจะตัดตัณหา อันเปนดังเถาวัลยนั้นได ขาแตทานผูเจริญทั้งหลาย
ขอทานทั้งหลายจงทําฝงอันเปนเครื่องกั้นกระแส ตัณหาเหลานั้นเถิด
อยาใหกระแสตัณหาอันเกิดแตใจ พัดทานทั้งหลายไปเร็วพลัน ดังกระแสน้ํา พัดตนไมอันตั้งอยูริมฝงฉะนั้น พระศาสดาผูมีอาวุธ คือ
ปญญา ผูอันหมูฤาษีอาศัยแลวเปนที่พึ่งแกเราผูมีภัยเกิดแลว ผูแสวงหา
ฟง คือ นิพพานจากที่มิใชฝง พระองคไดทรงประทานบันไดอันนาย
ชางทําดีแลวบริสุทธิ์ทําดวยไมแกน คือ ธรรม เปนบันไดมั่นคงแกเรา
ผูถูกกระแสตัณหาพัดไปอยู และไดตรัสเตือนเราวา อยากลัวเลย
เราไดขึ้นสูปราสาท คือ สติปฏฐานแลว พิจารณาเห็นหมูสัตวผูยินดี
ในรางกายของตน ที่เราไดสําคัญในกาลกอนโดยเปนแกนสาร ก็เมื่อใด
เราไดเห็นทางอันเปนอุบายขึ้นสูเรือ เมื่อนั้นเราจักไมยึดถือวาเปนตัวตน
ไดเห็นทา คือ อริยมรรคอันอุดม พระพุทธเจาไดทรงแสดงทางอันสูง
สุดเพื่อไมใหบาปธรรมทั้งหลาย มีทิฏฐิและมานะเปนตน ซึ่งเปนดัง
ลูกศรเกิดในตน เกิดแตตัณหาเครื่องนําไปสูภพ เปนไปได พระพุทธเจาทรงกําจัดโทษอันเปนพิษได ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยกรองของเรา
อันนอนเนื่องอยูในสันดานอันตั้งอยูแ ลวในใจของเราตลอดกาลนาน.
๔. รัฏฐปาลเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระรัฏปาลเถระ.

[๓๘๘] เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร มีกายเปนแผลอันกระดูก ๓๐๐
ทอนยกขึ้นแลว กระสับกระสาย คนพาลพากันดําริหวังมาก อันไมมี
ความยั่งยืนตั้งมั่น เชิญดูรูปอันปจจัยกระทําใหวิจิตรดวยแกวมณีและ
กุณฑล หุมดวยหนังมีรา งกระดูกอยูภายใน งามพรอมไปดวยผาตางๆ
มีเทาทั้งสองอันฉาบทาดวยครั่งสด มีหนาอันไลทาดวยฝุน สามารถ
ทําใหคนพาลลุมหลงได แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง
ผมทั้งหลาย อันบุคคลตบแตงเปนลอนคลายกระดานหมากรุก นัยนตา
ทั้งสองอันหยอดดวยยาตา สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แตไม
สามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง กายอันเปอยเนาอันบุคคลตบแตง
แลวเหมือนกลองยาตาใหมๆ วิจิตรดวยลวดลายตางๆ สามารถทําให
คนพาลลุมหลงได แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝง โนนลุมหลง นายพรานเนื้อดักบวงไว แตเนื้อไมติดบวง เมื่อนายพรานเนื้อคร่ําครวญอยู
พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแลวหนีไป บวงของนายพรานขาดไปแลว
เนื้อไมติดบวง เมื่อนายพรานเศราโศกอยู พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อ
แลวหนีไป เราเห็นหมูมนุษยที่มีทรัพยในโลกนี้ ไดทรัพยแลวไมใหทาน
เพราะความลุมหลง ไดทรัพยแลวทําการสั่งสมไว และปรารถนาอยากได
ยิ่งขึ้นไป พระราชากดขี่ชวงชิงเอาแผนดินครอบครองแผนดินอันมีสาคร
เปนที่สุด ตลอดฝงสมุทรขางนี้แลว ไมรูจักอิ่ม ยังปรารถนาจัก
ครอบครองฝง สมุทรขางโนนอีกตอไป พระราชาก็ดี มนุษยเหลาอื่นเปน
อันมากก็ดี ผูยังไมปราศจากตัณหา ยอมเขาถึงความตาย ยังไมเต็มความ
ประสงค ก็พากันละทิ้งรางกายไป ความอิ่มดวยกามทัง้ หลาย ยอมไมมี
ในโลกเลย หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้น และพันวา
ทําอยางไรหนอ พวกญาติของเราจึงจะไมตาย ครั้นพวกญาติตายแลว ก็
เอาผาหอนําไปเผาเสียที่เชิงตะกอน ผูที่ตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว
เผาดวยไฟ ละโภคะทั้งหลาย มีแตผาผืนเดียวติดตัวไป เมื่อบุคคลจะตาย
ยอมไมมีญาติหรือมิตรสหายชวยตานทานได พวกที่รับมรดกก็มาขนเอา
ทรัพยของผูตายนั้นไป สวนสัตวที่ตายยอมไปตามยถากรรม เมื่อตาย
ไมมีทรัพยสมบัติอะไรๆ คือ พวกบุตร ภริยา ทรัพย แวนแควน
สิ่งใดๆ จะติดตามไมไดเลย บุคคลจะไดอายุยืนเพราะทรัพยก็หาไม จะละ
ความแกไปแมเพราะทรัพยก็หาไม นักปราชญทั้งหลายกลาวชีวิตนั้นแล
วาเปนของนอย ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ทั้งคนมั่งมี
และคนยากจน ยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน ทั้งคนพาลและคนฉลาด
ก็ตองถูกผัสสะเหมือนกันทั้งนั้น แตคนพาลถูกอารมณที่ไมพอใจ
เบียดเบียน ยอมอยูเปนทุกขเพราะความเปนพาล สวนนักปราชญอัน

ผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นและ ปญญาจึงจัดวา
ประเสริฐกวาทรัพย เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนิพพาน แตคนพาล
ไมปรารถนาจะบรรลุ พากันทํากรรมชั่วตางๆ อยูในภพนอยภพใหญ
เพราะความหลง ผูใดทํากรรมชั่วแลว ผูนั้นจะตองเวียนตายเวียนเกิด
อยูในวัฏสงสารร่ําไป บุคคลผูมีปญญานอย เมื่อมาเชื่อตอการทําของ
บุคคลผูที่ทําความชั่วนั้น ก็จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยูร่ําไปเหมือนกัน
โจรผูมีธรรมอันชั่วชา ถูกเขาจับไดพรอมทั้งของกลางยอมเดือดรอน
เพราะกรรมของตน ฉันใด หมูสัตวผูมีธรรมอันชั่วชา ละไปแลว ยอม
เดือดรอนในปรโลกเพราะกรรมของตน ฉะนั้น กามทั้งหลายงามวิจิตร
มีรสอรอย นารื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ ดูกรมหาบพิตร
เพราะอาตมภาพไดเห็นโทษในกามคุณทั้งหลาย จึงออกบวช สัตวทั้งหลาย
ทั้งหนุมทั้งแก ยอมตกไปเพราะรางกายแตก เหมือนผลไมหลน ฉะนั้น
ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไมเที่ยงแมขอนี้ จึงออกบวชความ
เปนสมณะอันไมผิดนั้นแล ประเสริฐ อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา
เขาถึงการปฏิบัติชอบในศาสนาของพระชินเจา บรรพชาของอาตมภาพ
ไมมีโทษ อาตมภาพไมเปนหนี้บริโภคโภชนะ อาตมภาพเห็นกามทั้งหลาย
โดยเปนของอันไฟติดทั่วแลว เห็นทองทั้งหลายโดยเปนศาตรา เห็นทุกข
จําเดิมแตกาวลงในครรภ เห็นภัยใหญในนรก จึงออกบวช อาตมภาพ
เห็นโทษอยางนี้แลวไดความสังเวชในกาลนั้น ในกาลนั้นอาตมภาพ
เปนผูถูกลูกศร คือ ราคะเปนตนแทงแลว บัดนี้บรรลุถึงความสิ้นอาสวะ
แลว พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคยแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
อาตมภาพทําสําเร็จแลว อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นแลว บรรลุถึงประโยชน ที่กุลบุตรออกบวช
เปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลุถึงความสิ้นสังโยชนทั้งปวงแลว.
๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมาลุงกยเถระ.
[๓๘๙] เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงรูปนั้นวาเปนนิมิตที่นารัก สติก็
ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจติ กําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึด
มั่นรูปนั้นดวย เวทนามิใชนอยซึ่งมีรปู เปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้น
แกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน
ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคําถึงรูปอยูอ ยางนั้น พระผูมีพระภาค
ตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลไดฟงเสียงแลว มัวใสใจ
ถึงเสียงนั้นวาเปนนิมิตที่นารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้น
ยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมั่นเสียงนั้นดวย เวทนามิใชนอย

ซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสา
ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น
ผูมัวคํานึงถึงเสียงอยูอ ยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล
นิพพาน เมื่อบุคคลไดดมกลิ่นแลว มัวใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปนนิมิตที่
นารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้นผูนั้นยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลิน
อยู ทั้งยึดมั่นกลิ่นนั้น ดวยเวทนามิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด ยอม
เจริญมากขึ้นแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น
ใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงกลิ่นอยูอยาง
นั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลใด
ลิ้มรสแลว มัวใสใจถึงรสนั้นวาเปนนิมิตที่นารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปน
เชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมัน่ รสนั้นดวย
เวทนามิใชนอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น อภิชฌา
และวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอม
เปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงรสอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้น
วา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะแลว มัวใสใจถึง
ผัสสะนั้นวาเปนนิมิตที่นารัก เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด
เพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมัน่ ผัสสะนั้นดวย เวทนามิใชนอยซึ่งมีผัสสะ
เปนแดนเกิด ยอมเจริญมากขึ้นแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัว
คํานึงถึงผัสสะอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล
นิพพาน เมื่อบุคคลรูธรรมารมณแลว มัวใสใจถึงธรรมารมณนั้นวาเปน
มิตรที่นารัก สติก็มีลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด
เพลิดเพลินอยู ทั้งยึดมัน่ ธรรมารมณนนั้ อยู เวทนามิใชนอยซึ่งมีธรรมารมณเปนแดนเกิด ยอมเจริญขึ้นมากแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอม
เบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น
ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปน
ผูหางไกลนิพพาน สวนผูใดเห็นรูปแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม
กําหนัดยินดีในรูป เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู ทั้งไมยึดมั่น
รูปนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคี ผูพิจารณา
เห็นรูปโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน หรือแมกิเลสทั้งปวงของ
พระโยคีผูเสวยเวทนาอยู ยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมได ฉันใด ผูนั้นมี
สติประพฤติอยู ก็ฉันนัน้ ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึง
อยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในที่ใกลนิพพาน ผูใดไดฟงมีเสียงแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในเสียง เปนผู

จิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ ทั้งไมยึดมั่นเสียงนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา
เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง โดยความเปนของไม
เที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู ยอมสิ้นไป
กอรากขึ้นไมได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกข
ยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้น
วา มีในที่ใกลนิพพาน ผูใดไดดมกลิ่นแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา
ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในกลิ่น เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู
ทั้งไมยึดมั่นกลิ่นนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระ
โยคีผูดมกลิ่นโดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน หรือแมกิเลสทั้งปวง
ของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป กอรากขึ้นไมได ฉันใด ผูนั้น
เปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึง
อยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในที่ใกลนิพพาน ผูใดได
ลิ้มรสแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในรส เปน
ผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู ทั้งไมยึดมั่นรสนั้น กิเลสชาติมี
อภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส โดยความเปนของ
ไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป
กอรากขึ้นไมได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอม
ไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น ผูใดถูกตองผัสสะแลวเปน
ผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในผัสสะ เปนผูมีจิตคลาย
กําหนัดเสวยอารมณอยู ทั้งไมยึดมั่นผัสสะนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌา
เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะ โดยความเปนของ
ไมเที่ยงเปนตน กิเลสทั้งปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไปไม
กอรากขึ้นได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอม
ไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา
มีในที่ใกลนิพพาน ผูใดรูแจงธรรมารมณแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา
ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ
อยู ทั้งไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไม
เปนไปแกพระโยคีผูรแู จงธรรมารมณ โดยความเปนของไมเที่ยงเปนตน
หรือแมกิเลสทั้งปวง ของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูย อมสิ้นไป ไมกอราก
ขึ้นได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปน
ไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในที่
ใกลนิพพาน.
๖. เสลเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระเสลเถระ

[๓๙๐] พระเสลเถระเมื่อครัง้ ยังเปนพราหมณไดกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคดวยคาถา ๖
คาถา ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคผูทรงมีพระวิริยภาพ มีพระสรีระกาย
สมบูรณ มีพระรัศมีงดงามชวนใหนาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณก็เปลงปลั่ง
ดังทองคํา พระเขี้ยวแกวทั้งซายขวาก็สุกใส ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรุษ
เหลาใด ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา หรือพระบรมจักรพรรดิ ผูเปน
นระเกิดแลวโดยชอบ ลักษณะแหงมหาบุรุษเหลานั้น ยอมมีปรากฏใน
พระกายของพระองคครบทุกสิ่ง พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส พระ
พักตรผุดผอง พระวรกายทั้งสูงทั้งกวางและตั้งตรง มีพระเดชรุงโรจน
อยูในทามกลางแหงหมูพระสมณะ ปานดังดวงอาทิตยฉะนั้น พระองค
ทรงเปนภิกษุที่มีคุณสมบัติงดงามนาชม มีพระฉวีวรรณผุดผองงดงามดัง
ทองคํา พระองคทรงสมบูรณดวยพระวรรณะและพระลักษณะอันอุดมถึง
อยางนี้ จะมัวมาเปนสมณะอยูทําไมกัน พระองคควรจะเปนพระราชา
หรือไมก็จักรพรรดิราชันยผูประเสริฐ ทรงปราบปรามไพรีชนะแลวเสด็จ
ผานพิภพ เปนบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป มีสมุทรสาครสี่เปนขอบ
เขต ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคเสด็จขึ้นผานราชสมบัติ เปนองค
ราชาธิราชจอมมนุษยนิกรทั้งหลาย ตามพระราชประเพณีของกษัตราธิราช
โดยพระชาติที่ไดเสวยราชย อันมีหมูเสวกามาตยโดยเสด็จตามพระองค
มาเถิด.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชาอยูแลว คือ เปนธรรมราชายอด
เยี่ยม เรายังจักรอันใครๆ ใหเปนไปไมไดใหเปนไปโดยธรรม.
เสลพราหมณไดกราบทูลดวยคาถา ๒ คาถาวา
ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
เปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม ทั้งยังไดตรัสยืนยันวา จะทรงยังจักรใหเปน
ไปโดยธรรม ใครหนอเปนเสนาบดีของพระองค เปนสาวกผูประพฤติ
ตามพระองคผูเปนศาสดา ใครจะประกาศธรรมจักรที่พระองคทรงประกาศ
แลวใหเปนไปตามได.
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรเสลพราหมณ สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของตถาคต จะประกาศธรรมจักรอันยอดเยี่ยมที่เราประกาศแลว ดูกรพราหมณ เรารูยิ่งซึ่งธรรมทีค่ วรรู
ยิ่งแลว เจริญธรรมที่ควรเจริญแลว ละธรรมที่ควรละแลว เหตุนั้น
เราจึงเปนพระพุทธเจา ดูกรพราหมณ ทานจงนําความเคลือบแคลงในเรา
ออกเสีย จงนอมใจเชื่อเถิด เพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเนืองๆ

ที่ปรากฏขึ้นในโลก เปนการหาไดยาก ดูกรพราหมณ เราเปนพระพุทธเจา
เปนหมอผาตัดลูกศร คือ กิเลสชั้นเยี่ยม เราเปนผูประเสริฐดังพรหม
ไมมีผูเสมอเหมือน เปนผูย่ํายีมารและเสนามาร ทําใหหมูสัตวผูมิใช
มิตรทุกๆ จําพวกไวในอํานาจได เปนผูมีภัยแตที่ไหนๆ เบิกบานอยู.
เสลพราหมณกราบทูลวา
ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระองคทรงสดับคําของขาพระองคนี้กอน
พระตถาคตผูมีพระจักษุเปนแพทยผาตัดลูกศร ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ
ไดตรัสพระวาจาเหมือนราชสีหบันลือสีหนาทในปา ใครไดเห็นพระองค
ผูประเสริฐดังพรหม ไมมีใครเสมอเหมือน ทรงย่ํายีมารและเสนามาร
ไดแลว จะไมพึงเลื่อมใสเลา แมคนที่เกิดในเหลากอคนดํา ก็ยอม
เลื่อมใส ผูใดปรารถนาจะตามฉันมา ก็เชิญตามมา หรือไมปรารถนา
ก็จงกลับไปเถิด แตตัวฉันจะบวชในสํานักของพระพุทธเจาผูมีพระปญญา
อยางประเสริฐนี้ละ.
พอเสลพราหมณผูอาจารยพูดจบลง ทันใดนั้นเอง มาณพอันเตวาสิก ๓๐๐ คนเปนผู
มุงจะบวชเหมือนกัน จึงกลาวคาถาวา
ถาทานอาจารยชอบใจคําสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจานี้ แมขาพเจา
ทั้งหลายก็จะพากันบวชในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาอยาง
ประเสริฐ.
เสลพราหมณกราบทูลพระผูมีพระภาควา
ขาแตพระผูมีพระภาค พราหมณ ๓๐๐ คนนี้ พากันประนมอัญชลีทูลขอ
บรรพชาวา ขาพระองคทั้งหลายจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระ
องค พระเจาขา.
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ทานทั้งหลายจงเปนภิกษุมาเถิด พรหมจรรยเรากลาวดีแลว อันผูบรรลุจะ
พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เพราะการบวชในศาสนานี้ ไมไรผล
แกบุคคลผูไมประมาทศึกษาอยู.
ครั้นพระเสลเถระไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เมื่อจะประกาศ
อรหัตผลที่ตนไดบรรลุ จึงกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา
ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ นับแตวันที่ขาพระองคทั้งหลายถึง
สรณคมนลวงไปแลวได ๗ วัน ครบ ๘ วันเขาวันนี้ ขาพระองคทั้งหลาย
เปนผูมีอินทรียอันฝกแลว ในศาสนาของพระองค พระองคเปนผูตื่น
แลวและยังทรงปลุกผูอื่นใหตื่นไดอีกดวย พระองคเปนครูผูสั่งสอนแก
ทวยเทพแลมนุษยทั้งหลาย เปนจอมปราชญ ทรงครอบงํามารและ
เสนามาร ทรงตัดอนุสัยไดแลว ทรงขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว ทรง

ยังหมูสัตวนี้ใหขามหวงแหงสังสารวัฏไดดวย ทรงกาวลวงอุปธิไดแลว
ทรงทําลายอาสวะทั้งหลายไดแลว ทรงเปนผูไมมีความยึดมั่น ทรงละ
ความขลาดกลัวตอภัยไดแลว เหมือนสีหราชผูไมครัน่ ครามตอหมูเนื้อ
ฉะนั้น ขาแตพระองคผูแกลวกลา ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหลานี้ พากันมายืน
ประนมอัญชลีอยูพรอมหนา ขอพระองคโปรดทรงเหยียดฝาพระบาททั้ง
สองมาเถิด ภิกษุผูประเสริฐทั้งหลายจะขอถวายบังคมพระองคผูเปน
ศาสดา.
๗. ภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระภัททิยเถระ
[๓๙๑] ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหนก็ขึ้นคอชางไป แม
จะนุงหมผา ก็นุงหมแตผาที่สงมาจากแควนกาสีมีเนื้ออันละเอียด แม
จะบริโภค ก็บริโภคแตอาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออัน
สะอาดมีโอชารส ถึงกระนั้น ความสุขนั้นก็หาไดทําจิตของขาพระองค
ใหยินดีเหมือนความสุขในวิเวกในบัดนี้ไม แตเดี๋ยวนี้ ขาพระองคผูมี
นามวาภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูเจริญ ประกอบดวย
ความเพียร ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวยการเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นใน
สิ่งใดๆ เพงฌานอยู บัดนี้ ขาพระองคผูชื่อวาภัททิยะ เปนโอรสของ
พระนางกาลิโคธาถือการนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร ประกอบดวยความ
เพียร ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวยการบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใดๆ
เพงฌานอยู บัดนี้ ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการเที่ยวบิณฑบาต ไปตามลําดับ
ตรอกเปนวัตร ประกอบความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการนัง่ ฉันบน
อาสนะแหงเดียวเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองค
ถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้
ขาพระองคถือการฉันอาหารที่เขานํามาถวายภายหลังเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูโคนไมเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูในที่แจงเปนวัตร ประกอบดวย
ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูแตในปาชาเปนวัตร ประกอบ
ดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูในเสนาสนะตามที่ทานจัด
ให อยางไรเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือ
การไมนอนเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการ
เปนผูมักนอยเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือ

การเปนผูสันโดษเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองค
ถือการเปนผูชอบสงัดเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร
... บัดนี้ ขาพระองคนามวาภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปน
ผูปรารภความเพียร ประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหารที่ไดมาดวย
การเที่ยวบิณฑบาต ไมถือมั่นในสิ่งใดๆ เพงฌานอยู ขาพระองคละทิ้ง
เครื่องราชูปโภค คือ จานทองคําอันมีราคา ๑๐๐ ตําลึง ซึ่งประกอบ
ไปดวยลวดลายอยางงดงาม วิจิตรไปดวยภาพทั้งภายในและภายนอกนับ
ไดตั้ง ๑๐๐ มาใชบาตรดินใบนี้ นี้เปนการอภิเษกครั้งที่สอง แตกอน
ขาพระองคมีหมูทหารถือดาบรักษาบนปอมและกําแพง ที่ลอมรอบซึ่งอาจ
มองเห็นไดไกล และที่ซุมประตูพระนครอยางแนนหนา ก็ยังมีความ
หวาดเสียวอยูเปนนิตย บัดนี้ ขาพระองคผูมีชื่อวาภัททิยะ เปนโอรส
ของพระนางกาลิโคธาเปนผูเจริญ ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละความ
ขลาด กลัวภัยไดแลว มาหยั่งลงสูปา เพงฌานอยู ขาพระองคตั้งมั่นอยู
ในศีลขันธ เจริญสติปญญา ไดบรรลุถึงความสิ้นไปแหงสังโยชนทงั้ ปวง
โดยลําดับ.
๘. องคุลิมาลเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ
[๓๙๒] พระองคุลิมาลเถระ สมัยเมื่อยังเปนโจร ไดกลาวคาถากราบทูลพระผูมีพระภาควา
ดูกรสมณะ ทานสิกําลังเดินอยู กลับกลาววา เราหยุดแลว สวน
ขาพเจาหยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด ดูกรสมณะ ขาพเจาขอถาม
ความขอนี้กะทาน ทานกําลังเดินอยูเพราะเหตุไร ทานจึงกลาววาหยุดแลว
ขาพเจาสิหยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด?
พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา
ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสัตวทั้งปวงแลว สวนทานสิยังไมสํารวม
ในสัตวทั้งหลาย ฉะนั้น เราจึงชื่อวาหยุดแลว สวนทานชื่อวายังไมหยุด.
องคุลิมาลโจรกราบทูลวา
พระองคเปนสมณะที่ชาวโลกกับทั้งเทวโลกบูชาดวยเครื่องบูชามากมาย ผู
ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพิ่งจะเสด็จมาถึงปาใหญเพื่อโปรดขาพระองค
โดยกาลนานหนอ ขาพระองคไดสดับพระคาถา ซึ่งประกอบดวยเหตุผล
ของพระองคแลว จักละเลิกบาปกรรมตั้งพันเสีย.
พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถาไว ๒ คาถา ความวา
ครั้นองคุลิมาลโจรกราบทูลดังนี้แลว ก็โยนดาบและอาวุธทั้งหมดทิ้งลง
ในหนองน้ํา บอน้ําและในเหว ไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคต-

เจา แลวทูลขอบรรพชากะพระพุทธเจา ณ ที่นั้นเอง ทันใดนั้นแล
พระพุทธเจาประกอบไปดวยพระมหากรุณา ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
เปนศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลก ไดตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด เทานี้
ความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาลโจรนัน้ ในขณะนั้นทีเดียว.
เมื่อทานพระองคุลิมาลไดบรรพชาอุปสมบทแลว ไดบรรลุอรหัตแลวเสวยวิมุตติสุขอยู
เกิดปติโสมนัส ไดกลาวคาถาดวยสามารถอุทานนี้ ความวา
ผูใดเคยประมาทในตอนตน ภายหลังเขาไมประมาท ผูนั้นยอมทําโลกนี้
ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น บาปกรรมที่
ทําไวแลว อันผูใดยอมปดกั้นไวดวยกุศล ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวาง
ไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น ภิกษุใดแล แมจะ
ยังหนุม ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ยอมทํา
โลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น ก็ผูที่
เปนขาศึกตอเรา ขอจงฟงธรรมกถาที่เราไดฟงแลวในสํานักของพระ
ศาสดา ขอจงประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ขอจงคบหา
กับมนุษยผูเปนสัตบุรุษ ซึ่งถือมั่นแตธรรมอยางเดียว ก็ผูที่เปนขาศึกตอ
เรา ขอเชิญฟงธรรมของทานผูกลาวสรรเสริญความอดทน ผูมีปกติ
สรรเสริญความไมพิโรธ ตามเวลาอันสมควร และขอจงปฏิบัติตาม
ธรรมอันสมควรแกธรรมนั้นเถิด ขออยาเบียดเบียนเราและชาวประชา
หรือวาสัตวอื่นใดเลย พึงบรรลุความสงบอยางเยี่ยม และพึงรักษาสัตว
ทั้งปวงใหเปนเหมือนบุตรที่รักเถิด ก็ชาวนาที่ตองการน้ํายอมไขน้ําไป
ชางศรยอมดัดลูกศร ชางไมยอมถากไม บัณฑิตยอมฝกตน คนบางพวก
ฝกชางและมาเปนตน ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแซบาง สวน
เราเปนผูอันพระศาสดาผูคงที่ทรงฝกแลว โดยไมไดทรงใชอาญาและ
ศาตรา เมื่อกอนเรามีชื่อวา อหิงสกะ ผูไมเบียดเบียน แตเรายัง
เบียดเบียนผูอื่นอยู วันนี้เราเปนผูมีชื่อจริง ไมเบียดเบียนใคร แตกอน
เราเปนโจรลือชาทั่วไปวา องคุลิมาล ถูกหวงน้ําใหญพัดไปจนไดมาพบ
พระพุทธเจาผูเปนที่พึ่งเขา ครั้งกอน เรามีมือเปอนดวยโลหิตลือชื่อไป
ทุกทิศวา องคุลิมาล แตบัดนี้ องคุลิมาลไดมาพบพระพุทธเจาผูเปนที่
พึ่งเขาแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพนอยภพใหญขึ้นไดแลว เราได
ทํากรรมเชนนั้นอันเปนเหตุใหไปสูทุคติเปนอันมาก จึงตองมารับผล
กรรมที่ทําไว แตบัดนี้เราบริโภคโภชนะโดยไมเปนหนี้ คนพาลผูมี
ปญญาทราม ยอมประกอบตามความประมาท สวนนักปราชญ ยอม
รักษาความไมประมาทไว เหมือนทรัพยอันประเสริฐสุด ฉะนั้น ทาน
ทั้งหลายอยาประกอบตามความประมาท อยาประกอบความสนิทสนม

ดวยความยินดีในกาม เพราะวาผูไมประมาทเพงพินิจอยู ยอมถึงความสุข
อันไพบูลย การที่เรามาสูสํานักของพระศาสดาเปนการมาดีแลว มิใชวา
เปนการมาไมดี การที่เราคิดจะบวชในสํานักของพระศาสดานี้ ก็ไมใช
เปนความคิดที่เลวเลย เพราะเปนการเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในธรรม
ทั้งหลายที่พระศาสดาทรงจําแนกดีแลว การที่เรามาสูสํานักของพระศาสดานี้ เปนการมาดีแลว มิใชวาเปนการมาไมดี การที่เราคิดจะมาบวช
ในสํานักของพระศาสดานี้ ก็ไมใชเปนความคิดที่เลวเลย เพราะเราได
บรรลุวชิ ชา ๓ ตามลําดับ ไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว
แตกอนเราอยูในปา โคนไม ภูเขา หรือในถ้ําทุกๆ แหง มีใจหวาด
เสียวอยูเปนนิตย เราผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลวไมไปในบวง
มาร จะยืนเดินนั่งนอนก็เปนสุข เมื่อกอนเรามีเชื้อชาติเปนพราหมณ
มีครรภเปนที่ถือปฏิสนธิบริสุทธิ์ทั้ง ๒ ฝาย บัดนี้ เราเปนโอรสของ
พระสุคตศาสดา ผูเปนธรรมราชา เราเปนผูปราศจากตัณหาแลว ไมถือ
มั่น คุมครองทวารสํารวมดีแลว เราตัดรากเงาของทุกขไดแลว บรรลุ
ถึงความสิ้นอาสวะแลว เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา ทําคําสอนของ
พระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนํา
ไปสูภพขึ้นแลว.
๙. อนุรุทธเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอนุรุทธเถระ
[๓๙๓] พระอนุรุทธะละพระชนกชนนี พระประยูรญาติ ละเบญจกามคุณไดแลว
เพงฌานอยู บุคคลผูเพียบพรอมดวยการฟอนรําขับรอง มีดนตรีบรรเลง
ปลุกใหรื่นเริงใจอยูทุกค่ําเชา ก็ไมบรรลุถึงความบริสทุ ธิ์ดวยการฟอนรํา
ขับรองนั้นได เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัยแหงมาร พระอนุรุทธะกาวลวงเบญจกามคุณนั้นเสียแลว ยินดีในพระพุทธศาสนา
กาวลวงโอฆะทั้งปวงแลว เพงฌานอยู พระอนุรุทธะไดกาวลวงกามคุณ
เหลานี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจแลว
เพงฌานอยู พระอนุรทุ ธะเปนนักปราชญ หาอาสวะมิไดผูเดียว ไมมี
เพื่อนสอง กลับจากบิณฑบาตแลวเที่ยวแสวงหาผาบังสุกุลอยู พระอนุรุทธะเปนนักปราชญมีปรีชา หาอาสวะมิได เที่ยวเลือกหาเอาแตผา บังสุกุล ครั้นไดมาแลว ก็มาซักยอมเอาเองแลวนุง หม บาปธรรมอันเศรา
หมอง เหลานี้ ยอมมีแกภิกษุผูมักมาก ไมสันโดษ ระคนดวยหมู มีจติ ฟุง
ซาน อนึ่ง ภิกษุใดเปนผูมีสติ มักนอย สันโดษ ไมมีความขัดเคือง
ยินดีในวิเวก ชอบสงัด ปรารภความเพียรเปนนิตย กุศลธรรมซึง่ เปนฝาย
ใหตรัสรูเหลานี้ ยอมมีแกภิกษุนั้น ทั้งพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงแสวง

หาคุณอันยิ่งใหญ ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นวา เปนผูหมดอาสวะ พระศาสดาผูยอดเยีย่ มในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว เสด็จมาหาเรา
ดวยมโนมยิทธิทางกาย เมื่อใด ความดําริไดมีแกเรา เมื่อนั้น พระพุทธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว ไดเสด็จเขามาหาเราดวยพระฤทธิ์
แลวทรงแสดงธรรมอันยิ่งแกเรา พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครือ่ ง
ไมเนิ่นชา ไดทรงแสดงธรรมเครือ่ งไมเนิ่นชาแกเรา เรารูทั่วถึงพระธรรม
เทศนาของพระองคแลว เปนผูยินดีในพระศาสนา ปฏิบัติตามคําพร่ํา
สอนอยู เราบรรลุวิชชา ๓ โดยลําดับ ไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
เสร็จแลว เราถือการไมนอนเปนวัตรมาเปนเวลา ๕๕ ป เรากําจัดความ
งวงเหงาหาวนอนมาแลวเปนเวลา ๒๕ ป ในเวลาที่พระผูมีพระภาคจะ
เสด็จดับขันธปรินิพพาน ภิกษุทั้งหลายถามเราวา พระผูมีพระภาค
ปรินิพพานแลวหรือยัง เราไดตอบวา ลมหายใจออกและหายใจเขามิได
มีแกพระผูมีพระภาค ผูมีพระหฤทัยตั้งมั่น คงที่ แตพระองคยังไม
ปรินิพพานกอน พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ผูไมมีตัณหาเปนเครื่องทํา
ใจใหหวั่นไหว ทรงทํานิพพานใหเปนอารมณคือ เสด็จออกจากจตุตถฌาน แลวจึงจะเสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคทรงอดกลั้นเวทนา ดวย
พระหฤทัยอันเบิกบาน ก็เมื่อพระผูมีพระภาคผูเปนดวงประทีปของชาว
โลกกับทั้งเทวโลก เสด็จดับขันธปรินิพพาน ความพนพิเศษแหงพระหฤทัยไดมีขึ้นแลว บัดนี้ธรรมเหลานี้อันมีสัมผัสเปนที่ ๕ ของพระมหา
มุนีไดสิ้นสุดลงแลว ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว
จิตและเจตสิกธรรมเหลาอื่นจักไมมีอกี ตอไป
ดูกรเทวดา บัดนี้ การอยูอีกตอไปดวยอํานาจการอุบัติในเทพนิกาย ยอม
ไมมี ชาติสงสารสิ้นไปแลว บัดนี้ การเกิดในภพใหมมิไดมี ภิกษุใด
รูแจงมนุษยโลก เทวโลก พรอมทั้งพรหมโลกอันมีประเภทตั้งพัน ได
ในเวลาครูเดียว ทั้งเปนผูเชี่ยวชาญในคุณ คือ อิทธิฤทธิ์ และในจุติ
และอุบัติของสัตวทั้งหลาย ภิกษุรูปนั้นยอมเห็นเทพเจาทั้งหลายไดตาม
ความประสงค เมื่อกอนเรามีนามวาอันนภาระเปนคนยากจน เที่ยวหารับ
จางเลี้ยงชีพ ไดถวายอาหารแดพระอุปริฏฐปจเจกพุทธเจาผูเปนสมณะ
เรืองยศ เพราะบุญกรรมที่ไดทํามาแลว เราจึงไดมาเกิดในศากยตระกูล
พระประยูรญาติขนานนามใหเราวา อนุรุทธะ เปนผูเพียบพรอมไปดวย
การฟอนรําและขับรอง มีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกใหรื่นเริงใจอยูทกุ ค่ํา
เชา ตอมา เราไดเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ผูไมมีภัย แต
ที่ไหนๆ ไดยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานแลว ออกบวชเปนบรรพชิต เราระลึกถึงชาติกอนๆ ได เราไดเคยเปนทาวสักกรินทรเทวราชอยู

ในดาวดึงสเทพพิภพมาแลว เราไดปราบปรามไพรีพายแพแลว ขึ้นผาน
สมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิจอมมนุษยนิกร ในชมพูทวีปมีสมุทรสาคร
ทั้ง ๔ เปนขอบเขต ๗ ครั้ง ไดปกครองปวงประชานิการโดยธรรม
ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาตราใดๆ เราระลึกชาติหนหลังในคราวที่อยู
ในมนุษยโลกไดดังนี้ คือ เปนพระเจาจักรพรรดิ ๗ ชาติ เปนพระอินทร
๗ ชาติ รวมการทองเที่ยวอยูเ ปน ๑๔ ชาติดวยกัน ในเมื่อสมาธิอัน
ประกอบดวยองค ๕ เปนธรรมอันเอกปรากฏขึ้น ที่เราไดเพราะความสงบ
ระงับกิเลส ทิพยจักษุของเราจึงบริสุทธิ์เราดํารงอยูในฌานอันประกอบ
ดวยองค ๕ ประการ รูจุติและอุบัติ การมา การไป ความเปนอยางนี้และ
ความเปนอยางอื่น ของสัตวทั้งหลาย เรามีความคุนเคยกับพระบรม
ศาสดามาแลวเปนอยางดี เราไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว
ปลงภาระอันหนักลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว
เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภายใตพุม
กอไมไผใกลบานเวฬุวคามแหงแควนวัชชี.
๑๐. ปาราสริยเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ
[๓๙๔] พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ มีจิตแนวแนเปนอารมณอันเดียว
ผูสงบระงับ ชอบสงัด เจริญฌานอยูในปาใหญ ฤดูดอกไมผลิ ไดมี
ความคิดวา ในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนนาถะ
ของโลกยังทรงพระชนมชีพอยู ความประพฤติของภิกษุทั้งหลายเปน
อยางหนึ่ง เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานไปแลว เดี๋ยวนี้ปรากฏเปน
อยางหนึ่ง คือภิกษุทั้งหลายแตปางกอน เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมี
ตามได นุงหมผาเปนปริมณฑล ก็เพียงเพื่อจะปองกันความหนาวอัน
เกิดแตลม และปกปดความละอายเทานั้น ภิกษุทั้งหลายแตปางกอน
ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม เศราหมองก็ตาม นอยก็ตาม มากก็ตาม
ก็เพื่อยังอัตภาพใหเปนไปเทานั้น ไมติดไมพัวพันเลย ภิกษุทั้งหลาย
แตปางกอน (แมจะถูกความเจ็บไขครอบงํา) ไมขวนขวายหาเภสัช
ปจจัยอันเปนบริการแกชีวิต เหมือนการขวนขวายในความสิ้นไปแหง
อาสวะทั้งหลาย ทานเหลานั้นขวนขวายพอกพูนวิเวก มุงแตเรื่องวิเวก
อยูในปา โคนไม ซอกเขาและถ้ําเทานั้น ภิกษุทั้งหลายแตปางกอน
เปนผูออนนอม มีศรัทธาตั้งมั่น เลี้ยงงาย ออนโยน มีน้ําใจไม
กระดาง ไมปราศจากสติ ปากไมราย เปลี่ยนแปลงความคิดอันเปน
ประโยชนของตนแลผูอื่น เพราะเหตุนั้น ภิกษุแตปางกอน เปนผูมีขอ
ปฏิบัติในการกาวไปขางหนา ถอยกลับมาขางหลัง การบริโภคปจจัย

การสองเสพโคจร และมีอิริยาบถ ละมุนละไม กอใหเกิดความเลื่อมใส
เหมือนปากไมราย เปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเปนประโยชนของตน
และผูอื่น เพราะเหตุนั้น ภิกษุแตปางกอน เปนผูมีขอปฏิบัติในการ
กาวไปขางหนา ถอยกลับมาขางหลัง การบริโภคปจจัย การสองเสพ
โคจร และมีอิริยาบถละมุนละไม กอใหเกิดความเลื่อมใส เหมือนสาย
น้ํามันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไมขาดสาย ฉะนั้น บัดนี้ ทาน
เหลานั้น สิ้นอาสวะทั้งปวงแลว มักเจริญฌานเปนอันมาก ประกอบแลว
ดวยฌานใหญเปนพระเถระผูคงที่พากันนิพพานไปเสียหมดแลว บัดนี้
ทานเชนนั้นเหลืออยูนอ ยเต็มที เพราะความสิ้นไปแหงกุศลธรรมและ
ปญญา คําสั่งสอนของพระชินสีห อันประกอบแลวดวยอาการอัน
ประเสริฐทุกอยาง จะสิ้นไปในเวลาที่ควรจะทําใหธรรมทั้งหลายอันลามก
และกิเลสทั้งหลายสงบไป ภิกษุเหลาใดปรารถนาความเพียรเพื่อความ
สงัด ภิกษุเหลานั้นชื่อวาเปนผูมีพระสัทธรรมที่เหลือเปนขอปฏิบัติ
กิเลสเหลานั้นเจริญงอกงามขึ้น ยอมครอบงําคนพาลเปนอันมากไวใน
อํานาจ ดังจะเลนกับพวกคนพาล เหมือนปศาจเขาสิงคนทําใหเปนบา
เพอคลั่งอยู ฉะนั้น นรชนเหลานั้นถูกกิเลสครอบงํา ทองเที่ยวไปมา
ในสงสารเพราะกิเลสนั้นๆ ยึดถือในสิ่งที่ปรากฏวาเปนตัวตนเพราะกิเลส
เปนเหตุ พากันละทิ้งพระสัทธรรมเสียทําการทะเลาะซึ่งกันและกัน ยึด
ถือตามความเห็นของตน สําคัญวาสิ่งนี้เทานั้นประเสริฐ นรชนทั้งหลายที่
ละทิ้งทรัพยสมบัติ บุตรและภรรยา ออกบวชแลวพากันทํากรรมที่ไม
ควรทํา แมเพราะเหตุแหงภักษาหารเพียงทัพพีเดียว ภิกษุทั้งหลายฉัน
ภัตตาหารเต็มอิ่มแลว ถึงเวลานอนก็นอนหงาย ตื่นแลวก็กลาวแต
ถอยคําที่พระศาสดาทรงติเตียน ภิกษุผูมีจิตไมสงบในภายใน พากัน
เรียนทําแตศิลปะที่ไมควรทํา มีการประดับรมเปนตน ยอมไมหวัง
ประโยชนในทางบําเพ็ญสมณธรรมเสียเลย ภิกษุทั้งหลายผูมุงแตสิ่งของ
ดีๆ ใหมาก จึงนําเอาดินเหนียวบาง น้ํามันบาง จุรณเจิมบาง น้ําบาง
ที่นั่งที่นอนบาง อาหารบาง ไมสีฟนบาง ผลมะขวิดบาง ดอกไมบาง
ของควรเคี้ยวบาง บิณฑบาตบาง ผลมะมวงบาง ผลมะขามปอมบาง
ไปใหแกคฤหัสถทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายพากันประกอบเภสัชเหมือนพวก
หมอรักษาโรค ทํากิจนอยใหญอยางคฤหัสถตบแตงรางกายเหมือนหญิง
แพศยา ประพฤติตนเหมือนกษัตริยผูเปนใหญ บริโภคอามิสดวยอุบาย
เปนอันมาก คือทําใหคนหลงเชื่อ หลอกลวง เปนพยานโกงตามโรง
ศาลใชเลหเหลี่ยมตางๆ อยางนักเลง ภิกษุเหลานั้น บริโภคอามิสดวย
การพูดเลียบเคียงเปนอันมาก เที่ยวแสหาปจจัยโดยใชอุบายตางๆ ลอ

ลวงโดยปริยายเพียงเล็กนอย รวบรวมทรัพยไวเปนอันมากเพราะเหตุ
แหงอาชีพ ยอมยังบริษทั ใหบําเรอตนเพราะเหตุแหงการงาน แตมิให
บํารุงโดยธรรม เที่ยวแสดงธรรมตามถิ่นตางๆ เพราะเหตุแหงลาภ มิใช
เพราะมุงประโยชน ภิกษุเหลานั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหงลาภ
สงฆ เปนผูเหินหางจากอริยสงฆ เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอนื่
ไมมีหิริ ไมละอาย จริงอยางนั้น ภิกษุบางพวก ไมประพฤติตาม
สมณธรรมเสียเลย เปนเพียงคนโลน คลุมรางไวดวยผากาสาวพัสตร
เทานั้น ปรารถนาแตการสรรเสริญถายเดียว มุงหวังแตลาภและสักการะ
เมื่อธรรมเปนเครื่องทําลายมีประการตางๆ เปนไปอยูอยางนี้ การบรรลุ
ธรรมที่ยังไมไดบรรลุ หรือการตามรักษาธรรมที่ไดบรรลุแลว ไมใชทําได
งาย เหมือนเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู มุนีพึงตั้งสติเที่ยวไปใน
บานเหมือนกับบุรุษผูไมไดสวมรองเทา ตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีหนาม
ฉะนั้น พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนาที่ปรารภมาแลวในกาลกอน
ไมทอดทิ้งวัตรสําหรับภาวนาวิธีเหลานั้นเสีย ถึงเวลานี้จะเปนเวลาสุดทาย
ภายหลัง แตก็พึงบรรลุอมตบทได พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะมี
อินทรียอันอบรมแลว เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ มีภพ
ใหมสิ้นไปแลว ครั้นกลาววิธีปฏิบัติอยางนี้แลว ปรินิพพานใน
สาลวัน.
------------รวมพระเถระ
ในวีสตินิบาตนี้ พระเถระ ๑๐ รูปนี้ คือ พระอธิมุตตเถระ ๑ พระ
ปาราสริยเถระ ๑ พระเตลุกานิเถระ ๑ พระรัฐบาลเถระ ๑ พระมาลุงกย
ปุตตเถระ ๑ พระเสลเถระ ๑ พระภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ ๑ พระองคุลิมาลเถระ ๑ พระอนุรุทธเถระ ๑ พระปารสริยเถระ ๑ ประกาศคาถาไวดี
เรียบรอยแลว รวมคาถาได ๒๔๕ พระคาถา.
จบ วีสตินิบาต.
------------เถรคาถา ติงสนิบาต
๑. ปุสสเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระปุสสเถระ
[๓๙๕] ฤาษีมีชื่อตามโคตรวา ปณฑรสะ ไดเห็นภิกษุเปนอันมาก ที่นาเลื่อมใส
มีตนอันอบรมแลว สํารวมดวยดี จึงไดถามพระปุสสเถระวา ในอนาคต
ภิกษุทั้งหลายในศาสนานี้จักมีความพอใจอยางไร มีความประสงคอยางไร
กระผมถามแลวขอจงบอกความขอนั้นแกกระผมเถิด?

พระปุสสเถระจึงกลาวตอบดวยคาถาเหลานี้ ความวา
ดูกรปณฑรสฤาษี ขอเชิญฟงคําของอาตมา จงจําคําของอาตมาใหดี
อาตมาจะบอกซึ่งขอความที่ทานถามถึงอนาคต คือในกาลขางหนา ภิกษุ
เปนอันมากจักเปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธไว ลบหลูค ุณทาน หัวดื้อ
โออวด ริษยา มีวาทะตางๆ กัน จักเปนผูมีมานะในธรรมที่ยังไมรูทั่วถึง
คิดวาตื้นในธรรมที่ลึกซึ้ง เปนคนเบา ไมเคารพธรรม ไมมีความเคารพ
กันและกัน ในกาลขางหนา โทษเปนอันมากจักเกิดขึ้นในหมูสัตวโลก
ก็เพราะภิกษุทั้งหลายผูไ รปญญา จักทําธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแลวนี้
ใหเศราหมอง ทั้งพวกภิกษุที่มีคุณอันเลว โวหารจัด แกลวกลา มี
กําลังมาก ปากกลา ไมไดศึกษาเลาเรียน ก็จักมีขึ้นในสังฆมณฑล
ภิกษุทั้งหลายในสังฆมณฑล แมที่มีคุณความดี มีโวหารโดยสมควรแก
เนื้อความ มีความละอายบาป ไมตองการอะไรๆ ก็จักมีกําลังนอย
ภิกษุทั้งหลายในอนาคตที่ทรามปญญา ก็จะพากันยินดีเงินทอง ไรนา
ที่ดิน แพะ แกะ และคนใชหญิงชาย จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษ
ผูอื่น ไมดํารงมั่นอยูในศีล ถือตัว โหดราย เที่ยวยินดีแกการทะเลาะ
วิวาท จักมีใจฟุงซาน นุงหมแตจีวรที่ยอ มสีเขียวแดง เปนคนลวงโลก
กระดาง เปนผูแสหาแตลาภผล เที่ยวชูเขา คือมานะ ทําตนดั่งพระ
อริยเจาทองเที่ยวไปอยู เปนผูแตงผมดวยน้ํามัน ทําใหมีเสนละเอียด
เหลาะแหละ ใหยาหยอดและทาตา มีรางกายคลุมดวยจีวรที่ยอ มดวยสี
งา สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ จักพากันเกลียดชังผาอันยอมดวยน้าํ
ฝาดเปนของไมนาเกลียด พระอริยเจาทั้งหลายผูหลุดพนแลวยินดียิ่งนัก
เปนธงชัยของพระอรหันต พอใจแตในผาขาวๆ จักเปนผูมุงแตลาภผล
เปนคนเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม เห็นการอยูปา อันสงัดเปน
ความลําบาก จักใครอยูในเสนาสนะที่ใกลบาน ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉาชีพ จักไดลาภเสมอๆ จักพากันประพฤติตามภิกษุเหลานั้น (เที่ยวคบหา
ราชสกุลเปนตนเพื่อใหเกิดลาภแกตน) ไมสํารวมอินทรีย เที่ยวไป
อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุทั้งหลายจะไมบูชาพวกภิกษุที่มีลาภนอย จัก
ไมสมคบภิกษุที่เปนนักปราชญมีศีลเปนที่รัก จักทรงผาสีแดง ที่ชนชาว
มิลักขะชอบยอมใช พากันติเตียนผาอันเปนธงชัยของตนเสีย บางพวก
ก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวกเดียรถีย อนึง่ ในอนาคตกาล ภิกษุ
เหลานั้นจักไมเคารพในผากาสาวะ จักไมพิจารณาในอุบายอันแยบคาย
บริโภคผากาสาวะ เมื่อทุกขครอบงํา ถูกลูกศรแทงเขาแลว ก็ไม
พิจารณาโดยแยบคาย แสดงอาการยุงยากในใจออกมา มีแตเสียงโอด
ครวญอยางใหญหลวง เปรียบเหมือนชางฉัททันต ไดเห็นผากาสาวะ

อันเปนธงชัยของพระอรหันต ที่นายโสณุตระพราน นุงหมไปในคราว
นั้น ก็ไมกลาทําราย ไดกลาวคาถาอันประกอบดวยประโยชนมากมาย
วา ผูใดยังมีกิเลสดุจน้ําฝาด ปราศจากทมะและสัจจะจักนุงผากาสาวะ
ผูนั้นยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ สวนผูใดคายกิเลสดุจน้ําฝาดออกแลว
ตั้งมั่นอยูในศีลอยางมั่นคง ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูนั้นจึงสมควรจะ
นุงหมผากาสาวะโดยแท ผูใดมีศีลวิบัติ มีปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย
กระทําตามความใครอยางเดียว มีจิตฟุง ซาน ไมขวนขวายในทางที่ควร
ผูนั้นไมสมควรจะนุงหมผากาสาวะ สวนผูใดสมบูรณดวยศีล ปราศจาก
ราคะ มีใจตั้งมั่น มีความดําริในใจผองใส ผูนั้นสมควรนุงหมผากาสาวะ
โดยแท ผูใดไมมีศีล ผูนั้นเปนคนพาล มีจิตใจฟุงซาน มีมานะฟูขึ้นเหมือน
ไมออ ยอมสมควรจะนุง หมแตผาขาวเทานั้น จักควรนุงผาหมผากาสาวะ
อยางไร อนึ่ง ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายในอนาคต จักเปนผูมีจิตใจชั่ว
ราย ไมเอื้อเฟอ จักขมขีภ่ ิกษุทั้งหลายผูค งที่ มีเมตตาจิต แมภิกษุ
ทั้งหลายที่เปนคนโงเขลา มีปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย กระทํา
ตามความใคร ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอยผาจีวร ก็จักไมเชื่อฟง
พวกภิกษุที่โงเขลาเหลานั้น อันพระเถระทั้งหลายใหการศึกษาแลวเหมือน
อยางนั้น จักไมเคารพกันและกัน ไมเอื้อเฟอในพระอุปชฌายาจารย
จักเปนเหมือนมาพิการไมเอื้อเฟอ นายสารถี ฉะนั้น ในกาลภายหลังแต
ตติยสังคายนา ภิกษุและภิกษุณีทั้งหลาย ในอนาคต จักปฏิบัติอยางนี้.
ครั้นพระปุสสเถระแสดงมหาภัยอันจะบังเกิดขึ้น ในกาลภายหลังอยางนี้แลว เมื่อจะ
ใหโอวาทภิกษุที่ประชุมกัน ณ ที่นั้นอีก จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
ภัยอยางใหญหลวงที่จะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ ยอมมาในอนาคตอยางนี้
กอน ขอทานทั้งหลาย จงเปนผูวางาย จงพูดแตถอยคําที่สละสลวย
มีความเคารพกันและกัน มีจิตเมตตากรุณาตอกัน จงสํารวมในศีล
ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวบากบั่นอยางมั่นเปนนิตย ขอทาน
ทั้งหลายจงเห็นความประมาท โดยความเปนภัย และจงเห็นความไม
ประมาทโดยความเปนของปลอดภัย แลวจงอบรมอัฏฐังคิกมรรค เมื่อ
ทําไดดังนี้แลว ยอมจะบรรลุนิพพานอันเปนทางไมเกิดไมตาย.
๒. สารีปุตตเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระสารีบุตรเถระ
พระสารีบุตรเถระ ครั้นสําเร็จแหงสาวกบารมีญาณ ดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี
อยางนี้แลว เมือ่ จะทําประโยชนแกหมูสัตว วันหนึ่งเมื่อพยากรณอรหัตผลโดยมุขะ คือ
ประกาศความประพฤติของตนแกเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย จึงไดกลาวคาถาความวา
[๓๙๖] ผูใดสมบูรณดวยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดําริชอบ ไมประมาท

ยินดีแตเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเปนธรรมภายใน มีใจมั่นคงอยางยิ่ง
อยูผูเดียว ยินดีดวยปจจัยตามมีตามได ปราชญทั้งหลายเรียกผูนั้นวาภิกษุ
ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเปนของสดหรือของแหงก็ตาม ไมควรติดใจจน
เกินไป ควรเปนผูมีทองพรอง มีอาหารพอประมาณ มีสติอยู การ
บริโภคอาหารยังอีก ๔-๕ คําจะอิ่ม ควรงดเสีย แลวดืม่ น้ําเปนการ
สมควรเพื่ออยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว อนึ่งการนุง หมจีวรอันเปน
กัปปยะ นับวาเปนประโยชน จัดวาพอ เปนการอยูสบายของภิกษุผูมใี จ
เด็ดเดี่ยว การนั่งขัดสมาธินับวาพอ เปนการอยูสบายของภิกษุ ผูมีใจเด็ด
เดี่ยว ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุข โดยความเปนทุกข พิจารณาเห็น
ทุกขโดยความเปนลูกศรปกอยูที่ราง ความถือมั่นวาเปนตัวเปนตนใน
อทุกขมสุขเวทนา ไมไดมีแกภิกษุนั้น จะพึงติดอยูในโลกอยางใด
ดวยกิเลสอะไร ภิกษุผมู ีความปรารถนาลามกเกียจคราน มีความเพียร
เลวทราม ไดสดับนอย ไมเอื้อเฟอ อยาไดมาในสํานักของเราแมใน
กาลไหนๆ เลย จะมีประโยชนอะไรดวยการใหโอวาทบุคคลเชนนั้นใน
หมูสัตวโลกนี้ อนึ่ง ขอใหภิกษุผูเปนพหูสูต เปนปราชญตั้งมั่นอยูใน
ศีล ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย จงมาประดิษฐานอยูบน
ศีรษะของเราเถิด ภิกษุใดประกอบดวยธรรมเครือ่ งเนิน่ ชา ยินดีใน
ธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้นยอมพลาดนิพพานคันเปนธรรมเกษมจาก
โยคะอยางยอดเยีย่ ม สวนภิกษุใด ละธรรมเครือ่ งเนิ่นชาไดแลว ยินดี
ในอริยมรรคอันเปนทางไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้น ยอมบรรลุ
นิพพานอันเปนธรรมเกษม จากโยคะอยางยอดเยี่ยม พระอรหันตทั้ง
หลาย อยูในสถานที่ใด เปนบานหรือปาก็ตามที่ดอนหรือที่ลุมก็ตาม
สถานที่นั้นเปนภูมิสถานที่นารื่นรมย คนผูแสวงหากามยอมไมยินดีใน
ปาอันนารื่นรมยเชนใด ทานผูปราศจากความกําหนัด จักยินดีในปาอัน
นารื่นรมยเชนนั้น เพราะทานเหลานั้นไมเปนผูแสวงหากาม บุคคลควร
เห็นทานผูมีปญญาชี้โทษมีปกติกลาวขมขี่ เหมือนผูบอกขุมทรัพยให
ควรคบบัณฑิตเชนนั้น เพราะวาเมื่อคบกับบัณฑิตเชนนั้น ยอมมีแต
ความดีไมมีชั่วเลย ปราชญก็ควรโอวาทสั่งสอน ควรหามผูอื่นจากธรรม
ที่มิใชของสัตบุรุษ แตบุคคลเห็นปานนั้น ยอมเปนที่รักใครของสัตบุรุษ
เทานั้น ไมเปนที่รักใครของอสัตบุรุษ พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลว
มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมแกผูอนื่ อยู เมื่อพระองคกําลังทรงแสดง
ธรรมอยู เราผูมุงประโยชนตั้งใจฟง การตั้งใจฟง ฟงของเรานั้น
ไมไรประโยชน เราเปนผูหมดอาสวะ เปนผูหลุดพนพิเศษ เราไม
ไดตั้งความปรารถนาเพื่อปุพเพนิวาสญาณ ทิพจักขุญาณ เจโตปริยญาณ

อิทธิวิธี จุตูปปาตญาณ ทิพโสตญาณ อันเปนธาตุบริสุทธิ์ มาแตปางกอน
เลย แตคุณธรรมของสาวกทั้งหมดไดมีขึ้นแกเรา พรอมกับการบรรลุ
มรรคผล เหมือนคุณธรรม คือ พระสัพพัญุตญาณ ไดมีแกพระพุทธเจา ฉะนั้น มียักษตนหนึ่งมากลาววา มีภิกษุหัวโลนรูปหนึ่งชื่ออุปติสสะ
เปนพระเถระผูอุดมดวยปญญา หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูที่โคนไม
สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตกในขณะ
ถูกยักษตีศีรษะ ก็ยังประกอบดวยธรรมคือความนิ่งอยางประเสริฐ ภูเขา
หินลวนตั้งมั่นไมหวัน่ ไหว ฉันใด ภิกษุยอมไมหวั่นไหวเหมือน
ภูเขาเพราะสิ้นโมหะ ก็ฉันนั้น ความชั่วชาเพียงเทาปลายขนทราย ยอม
ปรากฏเหมือนเทากอนเมฆที่ลอยอยูบนทองฟา แกภิกษุผูไมมีกิเลส
เครื่องยัว่ ยวน แสวงหาความสะอาดเปนนิตย เราไมยินดีตอความตาย
และชีวิต เราเปนผูมีสติสัมปชัญญะจักละทิ้งรางกายนี้ไป ไมยินดีตอ
ความตายและชีวิต รอคอยเวลาตายอยู เหมือนลูกจางรอใหหมดเวลา
ทํางาน ฉะนั้น ความตายนี้มีแนนอนในสองคราว คือ ในเวลาแก
หรือในเวลาหนุม ที่จะไมตายเลยยอมไมมี เพราะฉะนั้น ทานทั้งหลาย
จงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด ขอจงอยาไดปฏิบัติผิดพินาศเสียเลย
ขณะอยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย เมืองที่ตั้งอยูชายแดน เขาคุม
ครองปองกันดีทั้งภายนอกและภายในฉันใด ทานทั้งหลายก็จงคุมครอง
ตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลยทานทั้งหลายไปเสีย เพราะผูมีขณะ
อันลวงเลยไปเสียแลว ตองพากันไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก ภิกษุ
ผูสงบระงับ งดเวนโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูด
ดวยปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัดบาปธรรมไดเหมือนลมพัดใบไมลวง
หลนไป ฉะนั้น ภิกษุผูสงบระงับ งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมอง
ใจไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ไดลอยบาปธรรม
เสียได เหมือนลมพัดใบไมลวงหลนไป ฉะนั้น ภิกษุผูสงบระงับละเวน
กองกิเลสและกองทุกข ที่เปนเหตุทําใหเกิดความคับแคน มีใจผองใส
ไมขุนมัว มีศีลงาม เปนนักปราชญ พึงทําที่สุดทุกขได บุคคลไมควร
คุนเคย ในบุคคลบางพวกจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม หรือเบื้องตน
เขาจะเปนคนดี ตอนปลายเปนคนไมดีก็ตาม นิวรณ ๕ คือกามฉันทะ ๑
พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เปนธรรมเครือ่ ง
เศราหมองจิต สมาธิของภิกษุผูมีปกติชอบอยูดวยความไมประมาท
ไมหวั่นไหวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยมีผูสักการะ ๑ ดวยไมมี
ผูสักการะ ๑ นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรมอยูเปนปกติ พากเพียร
เปนเนืองนิตย พิจารณาเห็นดวยปญญาสุขุม สิ้นความยึดถือและความ

ยินดีวา เปนสัตบุรุษ มหาสมุทร ๑ แผนดิน ๑ ภูเขา ๑ และ
แมลม ๑ ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยางประเสริฐของพระ
ศาสดาเลย พระเถระผูยงั พระธรรมจักรอันพระศาสดาใหเปนไปแลว
ใหเปนไปตาม ผูมีปญญามาก มีจิตมั่นคง เปนผูเสมอดวยแผนดินและ
ไฟยอมไมยินดียินราย ภิกษุผูบรรลุปญ
 ญาบารมีธรรมแลว มีปญญา
เครื่องตรัสรูมาก เปนนักปราชญผูใหญ ไมใชเปนคนเขลา ทั้งไมเหมือน
คนเขลา เปนผูดับความทุกขรอนไดทุกเมื่อ ทองเที่ยวไปอยู เรามีความคุน
เคยกับพระศาสดามาก เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลง
ภาระหนักลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว ทานทั้งหลาย
จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด นี้เปนอนุศาสนียของเรา เรา
พนจากกิเลสทั้งปวงแลว จักปรินิพพาน.
๓. อานันทเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระอานันทเถระ
[๓๙๗] บัณฑิต ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนที่ชอบสอเสียด มักโกรธ
ตระหนี่ และผูปรารถนาใหผูอื่นพินาศ เพราะการสมาคมกับคนชั่ว
เปนความลามก แตบัณฑิตควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรัทธา
มีศีลนารัก มีปญญา และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก เพราะการ
สมาคมกับคนดี ยอมมีแตความเจริญอยางเดียว เชิญดูรางกายอันมี
กระดูก ๓๐๐ ทอน ซึ่งมีเอ็นใหญนอยผูกขึ้นเปนโครงตั้งไว อันบุญกรรม
ตบแตงใหวิจิตร มีแผลทั่วทุกแหง กระสับกระสาย คนโงเขลาพากัน
ดําริเปนอันมาก ไมมีความยั่งยืนตั้งมั่น พระอานนทเถระผูโคตมโคตร
เปนผูไดสดับมามาก มีถอยคําไพเราะ เปนผูอุปฐากพระพุทธเจา
ปรงภาระลงแลว บรรลุอรหัต สําเร็จการนอน พระอานนทเถระสิ้นอาสวะ
แลว ปราศจากกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวแลว ลวงธรรมเปนเครื่องของ
แลว ดับสนิท ถึงฝงแหงชาติและชรา ทรงไวแตรางกายอันมีในที่สุด
ธรรมทั้งหลายของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ตั้งอยูแลว
ในบุคคลใด บุคคลนั้น คือ พระอานนทเถระผูโคตมะ ชื่อวายอมตั้งอยู
ในมรรคเปนทางไปสูนิพพาน พระอานนทเถระไดเรียนธรรมจาก
พระพุทธเจามา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ ไดเรียนมาจากสํานักภิกษุมีพระธรรม
เสนาบดีเปนตน ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ จึงรวมเปนที่คลองปากขึ้นใจ
๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ คนที่เปนชายมีการศึกษาเลาเรียนมานอย ยอม
แกเปลา เหมือนกับโคที่กําลังแตเขาไมไดใชงาน ฉะนั้น เนื้อยอม
เจริญแกเขา ปญญาไมเจริญแกเขา ผูใดเลาเรียนมามาก ดูหมิ่นผูที่
ศึกษาเลาเรียนมานอยดวยการสดับ แตเขาไมไดปฏิบัติตามที่เลาเรียนมา

ยอมปรากฏแกเรา เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไป ฉะนั้น บุคคลควร
เขาไปนั่งใกลผูที่ศึกษามามาก แตไมควรทําสุตะที่ตนไดมาใหพินาศ
เพราะสุตะที่ตนไดมานั้น เปนเบื้องตนแหงพรหมจรรย เพราะฉะนั้น
จึงควรเปนผูทรงธรรม บุคคลผูรูอักษรทั้งเบื้องตนและเบื้องปลาย รูอรรถ
แหงภาษิต ฉลาดในนิรุติและบท ยอมเลาเรียนธรรมใหเปนการเลาเรียนดี
และพิจารณาเนื้อความ เปนผูกระทําความพอใจ ดวยความอดทน
พยายามพิจารณา ตั้งความเพียรในเวลาพยายาม มีจิตตั้งมั่นดวยดี
ในภายใน บุคคลควรคบหาทานผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีปญญา เปน
สาวกของพระพุทธเจา หวังการรูแจง ธรรมเชนนั้นเถิด บุคคลผูเปน
พหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษาคลังพระธรรมแหงพระพุทธเจา ผูทรง
แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลกทั่วไป ผูที่เปนพหูสูตนั้น
เปนผูอันมหาชนควรบูชา ภิกษุมีธรรมเปนที่ยินดี ยินดีแลวในธรรม
คนควาธรรม ระลึกถึงธรรม ยอมไมเสื่อมไปจากสัทธรรม เมื่อกายและ
ชีวิตของตนเสื่อมไป ภิกษุผูหนักในความตระหนี่กาย ติดอยูดวยความ
สุขทางรางกาย ไมขวานขวายบําเพ็ญเพียร ความผาสุกทางสมณะจักมี
แตที่ไหน ทิศทั้งหมดไมปรากฏ ธรรมทั้งหลายไมแจมแจงแกขาพเจา
ในเมื่อทานธรรมเสนาบดีผูเปนกัลยาณมิตร นิพพานแลว โลกทั้งหมด
นี้ปรากฏเหมือนความมืดมน กายคตาสติยอมนํามาซึ่งประโยชนโดย
สวนเดียว ฉันใด กัลยาณมิตรเชนนั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูมีสหาย
ลวงลับไปแลว มีพระศาสดานิพพานไปแลว ฉันนั้น มิตรเกาพากัน
ลวงลับไปแลว จิตของเราไมสมาคมดวยมิตรใหม วันนี้เราจะเพงฌาน
อยูผูเดียว เหมือนกับนกที่อยูในรังในฤดูฝน ฉะนั้น.
พระผูมีพระภาคตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา
เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก ที่พากันมาแตตางประเทศ ในเมื่อ
ลวงเวลาเทศนาเลย เพราะประชุมชนเหลานั้นเปนผูมุงจะฟงธรรม
จงเขามาหาเราได เวลานี้เปนเวลาที่จะเห็นเรา.
พระอานนทเถระจึงกลาวเปนคาถาตอไปวา
พระศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงประทานโอกาสใหประชุมชนที่พากันมาแต
ตางประเทศ ในเมื่อลวงเวลาเทศนา ไมทรงหามเมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป กามสัญญาไมเกิดขึ้นเลย เชิญดูความที่ธรรมเปนธรรมดี
เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป โทสสัญญาไมเกิดขึ้นเลย เชิญดู
ความที่ธรรมเปนธรรมดี เราไดอุปฐากพระผูมีพระภาคดวยเมตตากายกรรม
เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เราอุปฐากพระผูมีพระภาค
ดวยเมตตาวจีกรรม เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เรา

อุปฐากพระผูมีพระภาคดวยเมตตา มโนกรรม เหมือนพระฉายาติดตาม
พระองคอยู ๒๕ ป เมื่อพระพุทธองคเสด็จดําเนินไป เราก็ไดเดินตาม
ไปเบื้องพระปฤษฎางคของพระองค เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู
ฌานเกิดขึ้นแกเรา เราเปนผูมีกิจที่จะตองทํา ยังเปนพระเสขะ ยังไม
บรรลุอรหัต พระศาสดาพระองคใดเปนผูทรงอนุเคราะหเรา พระศาสดา
พระองคนั้น ไดเสด็จปรินิพพานไปเสียกอนแลว เมือ่ พระสัมมา
สัมพุทธเจาผูถือความเปนผูประเสริฐโดยอาการทั้งปวง เสด็จปรินิพพาน
แลว ครั้งนั้น ไดเกิดมีความหวาดเสียวและไดเกิดขนพองสยองเกลา.
พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ ไดรจนาคาถา ๓ คาถา ความวา
พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษาคลังพระธรรมของ
พระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลก
ทั่วไป ปรินิพพานไปเสียแลว พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม
เปนผูรักษาคลังพระธรรม ของพระพุทธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
เปนดวงตาของชาวโลกทั่วไป เปนผูกําจัดความมืดมนที่เปนเหตุทําให
ดังคนตาบอดไดแลว พระอานนทเถระเปนผูมีคติ มีสติและฐิติ เปนผู
แสวงคุณ เปนผูทรงจําพระสัทธรรมไวได เปนบอเกิดแหงรัตนะ.
พระอานนทเถระ กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา ความวา
เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา เราทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสด็จ
แลว ปลงภาระหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว.
------------พระเถระ ๓ รูปนี้ คือ พระปุสสเถระ ๑ พระสารีบุตรเถระ ๑ พระอานนทเถระ ๑
ทานนิพนธคาถาไวในติงสนิบาตนั้น รวม ๑๐๕ คาถา ฉะนั้นแล.
จบ ติงสนิบาต
-----------เถรคาถา จัตตาฬีสนิบาต
๑. มหากัสสปเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมหากัสสปเถระ
[๓๙๘] ผูมีปญญาเห็นวา ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู เพราะเปนเหตุทําใจให
ฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก การสงเคราะหชนตางๆ เปนความลําบาก
ดังนี้ จึงไมชอบใจหมูคณะ นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูล
ทั้งหลาย เพราะเปนเหตุทําใจใหฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก ผูที่เกี่ยวของ
กับตระกูลนั้น ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล มักติด
รสอาหาร ยอมละทิ้งประโยชนอันจะนําความสุขมาให นักปราชญ
ไดกลาวการกราบไหวและการบูชาในตระกูลทั้งหลาย วาเปนเปอกตม

และเปนลูกศรที่ละเอียดถอนไดยาก บุรุษผูเลวทรามยอมละสักการะได
ยากยิ่ง เราลงจากเสนาสนะแลวก็เขาไปบิณฑบาตยังนคร เราไดเขาไป
หาบุรุษโรคเรื้อน ผูกําลังบริโภคอาหารดวยความออนนอม บุรุษโรคเรื้อน
นั้น ไดนอมเขาซึ่งคําขาวดวยมือโรคเรื้อน เมื่อเขาใสคําขาวลง นิ้วมือ
ของเขาก็ขาดตกลงในบาตรของเรานี้ เราอาศัยชายคาเรือน ฉันขาวนัน้
อยู ในเวลาที่กําลังฉันและฉันเสร็จแลว เรามิไดมีความเกลียดชังเลย
ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยทั้งสี่ คือ อาหารบิณฑบาตที่จะพึงลุกขึ้นยืนรับ ๑
บังสุกุลจีวร ๑ เสนาสนะคือโคนไม ๑ ยาดองดวยน้ํามูตรเนา ๑ ภิกษุ
นั้นแล สามารถจะอยูในจาตุรทิศไดในเวลาแก ภิกษุบางพวกเมื่อขึ้นเขา
ยอมลําบาก แตพระมหากัสสปะผูเปนทายาสของพระพุทธเจา เปนผูมีสติ
สัมปชัญญะ แมในเวลาแกเปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์ ยอมขึ้นไปได
ตามสบาย พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน ละความหวาดกลัวภัยไดแลว
กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขา เพงฌานอยู พระมหากัสสปะผูหมด
อุปาทานเมื่อสัตวทั้งหลายถูกไฟไหมอยู เปนผูดับไฟไดแลว กลับจาก
บิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขา เพงฌานอยู พระมหากัสสปะผูหมดอุปทาน
ทํากิจเสร็จแลว ไมมอี าสวะ กลับจากบิณฑบาตแลว ขึ้นสูภูเขา เพงฌาน
อยู ภูมิภาคอันประกอบดวยระเบียบแหงตนกุมทั้งหลาย นารื่นรมยใจ
กึกกองดวยเสียงชางรอง นารื่นรมย ลวนแลวดวยภูเขา ยอมทําใหเรา
ยินดี ภูเขามีสีเขียวดุจเมฆงดงาม มีธารน้ําเย็นใสสะอาด ดารดาษไป
ดวยหญามีสี เหมือนแมลงทับทิมทอง ยอมยังเราใหรนื่ รมย ภูเขา
อันสูงตระหงานแทบจดเมฆเขียวชะอุม เปรียบปานดังปราสาท กึกกอง
ดวยเสียงชางรอง นารื่นรมยนัก ยอมยังเราใหยินดี ภูเขาที่ฝนตกรด
แลว มีพื้นนารื่นรมย เปนที่อาศัยของเหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียงนกยูง
ยอมยังเราใหรื่นรมย สถานที่เหลานั้นเหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพง
ฌาน มีใจเด็ดเดี่ยว มีสติ เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน รักษาตน
ดีแลว ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร เหมาะสําหรับเราผูปรารถนาความผาสุก
มีใจเด็ดเดี่ยว เหมาะสําหรับเราผูปรารถนา ประกอบความเพียร มีใจ
แนวแน ศึกษาอยู ภูเขาที่มีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมดวยหมูเมฆบน
ทองฟา เกลื่อนกลนดวยหมูนกตางๆ ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาอัน
ไมเกลื่อนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้ออาศัย ดารดาษดวยหมูนกตางๆ
ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาที่มีน้ําใสสะอาด มีแผนหินเปนแทงทึบ
เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังเรา
ใหรื่นรมย เราผูมีจิตตั้งมั่น พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ ยอมไมมี
ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ภิกษุไมพึงทําการงานใหมากนัก

พึงเวนคนผูมิใชกัลยาณมิตรเสีย ไมควรขวนขวายในลาภผล ทานผู
ปฏิบัติเชนนั้น ยอมจะตองขวนขวายและติดในรสอาหาร ยอมละทิ้ง
ประโยชนอันจะนําความสุขมาให ภิกษุไมพึงทําการงานใหมากนัก
พึงเวนสิ่งที่ไมเปนประโยชนเสีย เมื่อภิกษุขวนขวายในการงานมาก
ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก ผูมีรางกายลําบากนั้น ยอมไมได
ประสบความสงบใจ ภิกษุไมรูสึกตนดวยเหตุสักวาการทองบนพุทธ
วจนะ ยอมทองเที่ยวชูคอ สําคัญตนประเสริฐกวาผูอื่น ผูใด
บิณฑบาตไมประเสริฐ เปนพาล แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขาเสมอเขา
นักปราชญทั้งหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย ผูใด
ไมหวั่นไหวเพราะมานะ ๓ อยาง คือ วาเราเปนผูประเสริฐกวาเขา ๑
เสมอเขา ๑ เลวกวาเขา ๑ นักปราชญทั้งหลาย ยอมสรรเสริญผูนั้นแหละ
วา เปนผูมีปญญา มีวาจาจริง ตั้งมั่นดีแลวในศีลทั้งหลาย และวาประกอบ
ดวยความสงบใจ ภิกษุใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยทั้งหลาย
ภิกษุนั้นยอมเปนผูเหินหางจากพระสัทธรรม เหมือนฟากับดิน ฉะนั้น
ภิกษุเหลาใดเขาไปตั้งหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ มีพรหมจรรยอัน
งอกงาม ภิกษุเหลานั้นมีภพใหมสิ้นแลว ภิกษุผูยงั มีใจฟุงซาน กลับกลอก
ถึงจะนุงหมผาบังสุกุล ภิกษุนั้นยอมไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือน
กับวานรคลุมดวยหนังราชสีห ฉะนั้น สวนภิกษุผูมีใจไมฟุงซาน ไม
กลับกลอก มีปญญา เครื่องรักษาตน สํารวมอินทรีย ยอมงดงามเพราะ
ผาบังสุกุล ดังราชสีหในถ้ํา ฉะนั้น เทพเจาผูมีฤทธิ์ มีเกียรติยศเปนอันมาก
ประมาณหมื่นและพรหมทั้งปวง ไดพากันมายืนประนมอัญชลี นอบนอม
ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผูมีปญญามาก ผูมีฌานใหญ มีใจตั้งมั่น
เปลงวาจาวา ขาแตทานบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดทาน ขาแต
ทานผูเปนอุดมบุรุษ ขอนอบนอมแดทาน ทานยอมเขาฌานอยู เพราะ
อาศัยอารมณใด ขาพเจาทั้งหลาย ยอมรูไมถึงอารมณเหลานั้นของทาน
นาอัศจรรยจริงหนอ วิสัยของทานผูรทู ั้งหลาย ลึกซึ้งยิ่งนัก ขาพเจา
ทั้งหลายผูมาประชุมกันอยู ณ ที่นี้ นับวาเปนผูเฉียบแหลม ดุจนายขมังธนู
ก็ยังรูไมถึง ความยิ้มแยมไดปรากฏมีแดทานพระกัปปนเถระ เพราะ
ไดเห็นทานพระสารีบุตร ผูควรแกสักการะบูชา อันหมูทวยเทพบูชาอยู
เชนนั้น ในเวลานั้น ตลอดทั่วพุทธอาณาเขต ยกเวนแตสมเด็จพระ
มหามุนีองคเดียวเทานั้น เราเปนผูประเสริฐสุดในทางธุดงคคุณ ไมมี
ใครเทียบเทาเลย เราเปนผูคุนเคยกับพระบรมศาสดา เราทําคําสอนของ
พระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนํา
ไปสูภพขึ้นไดแลว พระสมณโคดมผูทรงพระคุณหาปริมาณมิได มีพระทัย

นอมไปในเนกขัมมะ ทรงสลัดภพทั้ง ๓ ออกไดแลว ยอมไมทรง
ติดอยูดวยจีวรบิณฑบาตและเสนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไมติดอยูดว ยน้ํา
ฉะนั้น พระองคทรงเปนจอมนักปราชญ มีสติปฏฐานเปนพระศอ
มีศรัทธาเปนพระอรหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร ทรงพระปรีชามาก
ทรงดับเสียแลวซึ่งกิเลสแลกองทุกขตลอดกาลทุกเมื่อ.
-----------ในจัตตาฬีสนิบาตนี้ มีพระมหากัสสปเถระองคเดียวเทานั้น ไดภาษิต
คาถาไว ๔๐ คาถา.
จัตตาฬีสนิบาตจบบริบูรณ.
-----------เถรคาถา ปญญาสนิบาต
๑. ตาลปุฏเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระตาลปุฏเถระ
[๓๙๙] เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดอยูแตผูเดียว ไมมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ณ
ภูเขาและซอกเขา เมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นแจงภพทั้งปวง
โดยความเปนของไมเที่ยง ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเปนนักปราชญ นุงหมผากาสาวพัสตรอัน
เศราหมอง ไมมีความยึดมั่น ไมมีความหวัง เปนผูฆาราคะ โทสะ
และโมหะไดแลว เที่ยวไปตามปาใหญอยางสบาย ความตรึกเชนนี้
ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเห็นแจงซึ่งรางกายนี้
อันเปนของไมเที่ยง เปนรังแหงโรค คือความตาย ถูกความตายและความ
เสื่อมโทรมบีบคั้นแลว เปนผูปราศจากภัย อาศัยอยูในปาแตผูเดียว
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ ไรหนอ จักเราจึงไดถือ
เอาซึ่งดาบอันคมกริบ คืออริยมรรคอันสําเร็จดวยปญญา แลวตัดเสีย
ซึ่งลดาชาติ คือ ตัณหาอันกอใหเกิดภัย นํามาซึ่งทุกข เปนเหตุใหคิด
วนเวียนไปในอารมณภายนอก ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมือ่ ไรหนอ
เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดถือเอาซึ่งศาตราอันสําเร็จดวยปญญา มีเดชานุภาพ
มากของฤาษี คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก แลว
หักราญเสียซึ่งกิเลสมารพรอมทั้งเสนาโดยเร็วพลัน เหนือเถรอาสนมี
ลีลาศดังราชสีห ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมือ่ ไรหนอ เมือ่ ไรหนอ
นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ผูมีความหนักแนนในธรรม ผูคงที่มีปกติ
เห็นตามความเปนจริง มีอินทรียอันชนะแลว จักเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ ไรหนอ ความเกียจคราน
ความหิวกระหายลม แดด เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานทั้งหลาย

จึงจักไมเบียดเบียนเรา ตามซอกเขา ขอนั้นเปนความประสงคของเรา
ความตรึกเชนนี้ของเราสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผูม ี
จิตมั่นคง มีสติ ไดบรรลุอริยสัจ ๔ ที่เห็นไดแสนยาก อันพระผูมี
พระภาคผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทรงทราบแลวดวยปญญา ความตรึก
เชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักประกอบดวย
ความสงบระงับ จากเครื่องเรารอนใจในเพราะรูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ที่เรายังไมรูเทาถึง พิจารณาเห็นดวยปญญา
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ ไรหนอ เราเมื่อถูก
วากลาวติเตียนดวยถอยคําชั่วหยาบแลว จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคํา
ชั่วหยาบนั้น อนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็จักไมยินดี เพราะถอยคํา
เชนนั้น ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ
เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน กลาวคือ เบญจขันธและรูปธรรม
เหลาอื่น ที่ยังไมรูทั่วถึง และสภาพภายนอก คือ ตนไม หญา และ
และลดาชาติ วาเปนสภาพเสมอกัน ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ
เมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ ฝนที่ตกในเวลาปจจุสมัย จักตกรด
เราผูนุงหมผากาสาวพัสตร ผูปฏิบัติอยูในมัคคปฏิปทาที่นักปราชญมี
พระพุทธเจาเปนตน ดําเนินไปแลวดวยน้ําใหมอยูในปา ความตรึกเชน
นี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ ไรหนอ เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํา
รองแหงนกยูง และทิชาชาติในปาและซอกเขา ลุกขึ้นจากการนอน
แลว พิจารณาธรรมโดยความไมเที่ยงเพื่อบรรลุอมตธรรม ความตรึก
เชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักขามพนแม
น้ําคงคา ยมุนา สรัสสดี ที่ไหลไปกระทั่งถึงบาดาล เปนปาก
น้ําใหญนากลัวนัก ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด ความตรึกเชนนี้
ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักงดเวนความเห็น
วานิมิตงามทั้งปวงเสียโดยเด็ดขาด ขวนขวายอยูในฌาน แลวทํา
ลายความพอใจในกามคุณทั้งหลายเสียได เหมือนชางทําลายเสาตลุง
และโซเหล็กแลว เที่ยวไปในสงคราม ฉะนั้น ความตรึกเชนนี้ของ
เราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกาม
คุณ ไดบรรลุคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ
แลวเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหนีผ้ ูขัดสน เมื่อถูกเจาหนี้บีบคั้น
แลว แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหนี้เสร็จแลว พึงดีใจ ฉะนั้น
ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ ดูกรจิต ทานไดออน
วอนเราเปนเวลาหลายปแลว วาทานไมสมควรอยูครองเรือนเลย บัด
นี้เราก็ไดบวชสมประสงคแลว เหตุไฉนทานจึงละทิ้งสมถะวิปสสนา

มัวแตเกียจครานอยูเลา ดูกรจิต ทานไดออนวอนเรามาแลวมิใชหรือวา
ฝูงนกยูงมีขนปกอันแพรวพราว และเสียงกึกกองแหงธารน้ําตกตาม
ซอกเขา จักยังทานผูเพงฌานอยูในปาใหเพลิดเพลิน เรายอมสละญาติ
และมิตรที่รักใครในตระกูล สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลก
ไดหมดแลว ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศนี้แลว ดูกรจิต สวน
ทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสียเลย เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตนี้เปน
ของเรา ไมใชของผูอื่น จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร
ในเวลาทําสงครามกับกิเลสมาร เพราะจิตทั้งหมดนี้เปนธรรมชาติหวั่น
ไหว ดังนี้ จึงไดออกบวช แสวงหาทางอันไมตาย พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย ผูเ ปนจอมทาวสักกเทวราช เปน
จอมสารถีฝกนระ ตรัสสุภาษิตไววา จิตนี้กวัดแกวงเชนวานร หาม
ไดแสนยาก เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด ปุถุชนทั้งหลายผูไมรู
เทาทัน พัวพันอยูในกามทั้งหลายอันลวนแตเปนของงดงาม มีรส
อรอย นารื่นรมยใจ เขาเหลานั้นเปนผูแสวงหาภพใหม กระทํา
แตสิ่งไรประโยชน ชื่อวาประสงคทุกข ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดย
แท ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา ทานจงเปนผูแวด
ลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง และนกกะเรียน อีกทั้งเสือเหลือง
และเสือโครงอยูในปา ทานจงสละความหวงใยในรางกาย อยามีความ
อาลัยเลย ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงอุตสาหเจริญ
ฌาน อินทรีย พละ โพชฌงค และสมาธิภาวนา จงบรรลุ
วิชชา ๒ ในพระพุทธศาสนา ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเรา
วา จงเจริญอัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนพิ พาน อันเปนทางนําสัตวออก
จากโลก ใหถึงความสิ้นทุกขทั้งปวง เปนเครื่องชําระลางกิเลส
ทั้งปวง ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณาเห็นเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนทุกข จงละเหตุอันกอใหเกิดทุกข จง
ทําที่สุดแหงทุกขในอัตภาพนี้เถิด ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเรา
วา จงพิจารณาเบญจขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนของไมเที่ยง
เปนทุกข เปนของวางเปลา หาตัวตนมิได เปนของวิบัติและวา
เปนผูฆา จงดับมโนวิจารณเสียโดยแยบคายเถิด ดูกรจิต แตกอน
ทานเคยแนะนําเราวา จงปลงผมและหนวดแลว ถือเอาเพศสมณะมี
รูปลักษณะอันแปลก ตองถูกเขาสาบแชง ถือเอาบาตรเที่ยวภิกษา
ตามตระกูล จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดาผูแสวงหา
คุณอันยิ่งใหญเถิด ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงสํารวม
ระวังเมื่อเวลาเที่ยวไปบิณฑบาตตามระหวางตรอก อยามีใจเกี่ยวของ

ในตระกูลและกามารมณทั้งหลาย เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญเวนจาก
โทษฉะนั้น ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงยินดีใน
ธุดงคคุณทั้ง ๕ ถืออยูในปาเปนวัตร ถือเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร
ถืออยูปาชาเปนวัตร ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร ถือการไมนอน
เปนวัตร ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด บุคคลผูตองการผลไม ปลูกตนไม
ไวแลว เก็บผลไมได ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสีย ฉันใด ดูกร
จิต ทานแนะนําเราผูใดใหหวั่นไหวในความไมเที่ยง ทานจงทําเราผูนี้
ใหเหมือนกับบุคคลผูปลูกตนไมไวฉะนั้นเถิด ดูกรจิตผูหารูปมิได ไป
ไดในที่ไกล เที่ยวไปแตผูเดียว บัดนี้เราจักไมทําตามคําของทานแลว
เพราะวากามทั้งหลายลวนเปนทุกข มีผลเผ็ดรอน เปนภัยใหญหลวง
เราจักมีใจมุงนิพพานเทานั้น เราไมไดออกบวชเพราะหมดบุญ เพราะ
ไมมีความละอาย เพราะเหตุแหงจิต เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติ
บานเมือง หรือเพราะเหตุแหงอาชีพ ดูกรจิต ทานไดรับรองกับเรา
ไววา จักอยูในอํานาจของเรามิใชหรือ ดูกรจิต ทานไดแนะนําเราไว
ในครั้งนั้นวา ความเปนผูมักนอย การละความลบหลูคุณทาน และ
ความสงบระงับทุกข สัตบุรุษทั้งหลายสรรเสริญ แตบัดนี้ ทานกลับเปน
ผูมีความมักมากขึ้น เราไมอาจกลับไปสูตัณหา ราคะ ความรัก ความ
ชัง รูปอันสวยงาม สุขเวทนา และเบญจกามคุณ อันเปนของ
ชอบใจที่เราคายเสียแลวอีก ดูกรจิต เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทาน
ในภพทั้งปวงแลว เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติมาแลว
เพราะความที่ทานมีความกตัญู จึงปรากฏมีอัตภาพนี้ขึ้นอีก ทานทํา
ใหเราตองทองเที่ยวไปในกองทุกขมาชานานแลว ดูกรจิต ทานทําเรา
ใหเปนพราหมณก็มี เปนพระราชามหากษัตริยก็มี เพราะอํานาจแหงทาน
บางคราวเราเปนแพทย เปนศูทร เปนเทพเจาก็มี เพราะอํานาจแหงทาน
เพราะเหตุแหงทาน มีทานเปนมูลเหตุ เราเปนอสูร บางคราวเปน
สัตวนรก บางคราวเปนสัตวดิรัจฉาน บางคราวเปนเปรต ทานไดประทุษ
รายเรามาบอยๆ มิใชหรือ บัดนี้ เราจักไมใหทานทําเหมือนกาลกอนอีก
ละ แมเพียงครูเดียว ทานไดลอลวงเราเหมือนกับคนคนบาไดทําความผิด
ใหแกเรามาแลวมิใชหรือ จิตนี้แตกอนเคยเที่ยวจาริกไปในอารมณตางๆ
ตามความประสงค ตามความใคร ตามความสบาย วันนี้ เราจักขมจิตนั้นไว
โดยอุบายอันชอบดังนายหัตถาจารยขมชางตัวตกมันไวดวยขอ ฉะนัน้ พระ
ศาสดาของเราไดทรงตั้งโลกนี้ โดยความเปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน
ไมเปนแกนสาร ดูกรจิต ทานจงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระ
ชินสีห จงพาเราขามจากหวงใหญที่ขามไดแสนยาก ดูกรจิต เรือน

คืออัตภาพของทานนี้ ไมเปนเหมือนกาลกอนเสียแลว เพราะเราจัก
ไมเปนไปตามอํานาจของทานอีกตอไป เราไดบวชในศาสนาของพระ
พุทธเจาผูแสวงหาประโยชนอันยิง่ ใหญแลว สมณะทั้งหลายผูทรงความ
พินาศไมเปนเชนเรา ภูเขา มหาสมุทร แมน้ําคงคาเปนตน แผนดิน
ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบื้องบน ทิศเบื้องต่ํา และภพสาม ลวน
เปนสภาพไมเที่ยง มีแตถูกเบียดเบียนอยูเสมอ ดูกรจิต ทานจะไป ณ
ที่ไหนเลาจึงจะมีความสุขรื่นรมย ดูกรจิต เบื้องหนาแตจิตของเราตั้งมั่น
แลว ทานจักทําอะไรแกเราได เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว
บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก คือรางกายอันเต็มไปดวยของไมสะอาด
มีชอง ๙ แหง เปนที่ไหลออก นาติเตียน ทานผูไปสูเรือนคือถ้ําที่เงื้อม
ภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เปนที่อาศัยอยูแหงสัตวปา คือ หมูและ
กวาง และในปาที่ฝนตกใหมๆ จักไดความรื่นรมยใจ ณ ที่นั้น ฝูงนกยูง
มีขนที่คอเขียว มีหงอนและปกงาม ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สง
สําเนียงกองกังวาลไพเราะจับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาให
ราเริงได เมื่อฝนตนหญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส
ไมมีเมฆปกคลุม เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไมแลว นอนอยูเหนือหญา
ระหวางภูเขานั้น จะรูสึกออนนุมดังสําลี เราจักกระทําใหเหมือนผูใหญ
จะยินดีดวยปจจัยตามมีตามได บุคคลผูไมเกียจคราน ยอมกระทําจิต
ของตนใหควรแกการงาน ฉันใด เราจักกระทําจิต ฉันนั้น เหมือน
บุคคลเลื่อนถุงใสแมวไว ฉะนั้นเราจักทําใหเหมือนผูใหญ จักยินดีดวย
ปจจัยตามมีตามได จักนําทานไปสูอํานาจของเราดวยความเพียรเหมือน
นายหัตถาจารยผูฉลาด นําชางที่ซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอ ฉะนั้น
เรายอมสามารถที่จะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข ซึ่งเปนทางอันบุคคล
ผูตามรักษาจิต ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย ดวยหทัยอันเที่ยงตรงที่ทานฝกฝน
ไวดีแลว มั่นคงแลว เปรียบเหมือนนายหัตถาจารย สามารถจะดําเนินไป
ตามภูมิสถานที่ปลอดภัย ดวยมาที่ฝกดีแลว ฉะนั้น เราจักผูกจิตไวใน
อารมณ คือ กรรมฐานดวยกําลังภาวนา เหมือนนายหัตถาจรรย มัดชางไว
ที่เสาตลุงดวยเชือกอันมั่นคง ฉะนั้น จิตที่เราคุมครองดีแลว อบรมดีแลว
ดวยสติ จักเปนจิตอันตัณหาเปนตน ไมอาศัยในภพทั้งปวง ทานจงตัด
ทางดําเนินที่ผิดเสียดวยปญญา ขมใจใหดําเนินไปในทางที่ถูกดวย
ความเพียร ไดเห็นแจงทั้งความเกิดขึ้นและความเสื่อมไป แลวจัก
ไดเปนทายาทของพระพุทธเจา ผูมักแสดงธรรมอันประเสริฐ ดูกรจิต
ทานไดนําเอาใหเปนไปตามอํานาจของความเขาใจผิด ๔ ประการ เหมือน
บุคคลจูงเด็กชาวบานวิ่งวนไป ฉะนั้น ทานควรคบหาพระสัมมาสัม-

พุทธเจา ผูตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได เพียบพรอมดวย
พระมหากรุณา เปนจอมปราชญมิใชหรือ มฤคชาติเขาไปยังภูเขาอันนา
รื่นรมย ประกอบดวยน้ําและดอกไม เที่ยวไปในปาอันงดงามตามลําพัง
ใจ ฉันใด ดูกรจิต ทานก็จักรื่นรมยอยูใ นภูเขาที่ไมเกลื่อนกลน ดวย
ผูคนตามลําพังใจ ฉันนั้น เมื่อทานไมยินดีอยูที่ภูเขานั้น ทานก็จักตอง
เสื่อมโดยไมตองสงสัย ดูกรจิต หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความ
พอใจ ตามอํานาจของทานแลวเสวยความสุขใดอันอาศัยเบญจกามคุณ
หญิงชายเหลานั้นชื่อวาเปนผูโงเขลา ตกอยูในอํานาจของมาร เปนผู
เพลิดเพลินอยูในภพนอย ภพใหญ และชื่อวาเปนสาวกของทาน.
จบ ตาลปุฏเถรคาถา
--------------พระตาลปุฏเถระองคเดียวเทานั้น ไดภาษิตคาถาไวในปญญาสนิบาตนี้
รวมเปนคาถา ๕๕ คาถา ฉะนี้แล.
ปญญาสนิบาต จบบริบูรณ.
---------------เถรคาถา สัฏฐิกนิบาต
๑. มหาโมคคัลลานเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ
[๔๐๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดภาษิตคาถา ๔ คาถาเบื้องตน ความวา
ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ยินดี
เฉพาะอาหารที่มีอยูในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจมั่นคงดวย
ดีในภายใน พึงทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุผูถือ
การอยูในปาเปนวัตร ถือการเที่ยวบิณฑบาตเปนวัตร ยินดีเฉพาะ
อาหารที่มีอยูในบาตรอันเนื่องแตการเสาะแสวงหา พึงกําจัดเสนาแหง
พระยามัจจุราชเสียได เหมือนกุญชรทําลายเรือนไมออ ฉะนั้น ภิกษุ
ผูถือการอยูโ คนตนไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดี
เฉพาะอาหารในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจมั่นคงดวยดี พึง
ทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุทั้งหลายผูถือการอยูโคน
ไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดีเฉพาะอาหารในบาตร
อันเนื่องแตการแสวงหา พึงกําจัดเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได เหมือน
ชางกุญชรทําลายเรือนไมออ ฉะนั้น.
อีก ๔ คาถาตอไป ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตไว ดวยอํานาจ
สอนหญิงเพศยาซึ่งมาเลาโลมทานวา
เราติเตียนกระทอม คือสรีระรางอันสําเร็จดวยโครงกระดูก อันฉาบทา

ดวยเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น เต็มไปดวยของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น
นาเกลียด ที่คนทั่วๆ ไปเขาใจวาเปนของผูอื่นและเปนของตน ในรางกาย
ของเธอเชนกับถุงอันเต็มไปดวยคูถ มีหนังหุมหอปกปดไวเหมือนนางปศาจ มีฝที่อก มีชองเกาชองเปนที่ไหลออกเนืองนิตย ภิกษุควรละเวน
สรีระของเธออันมีชองเกาชอง เต็มไปดวยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุมผูชอบ
สะอาด หลีกเลี่ยงมูตรคูถไปจนหางไกล ฉะนั้น หากวาคนพึงรูจักสรีระ
ของเธอเชนเดียวกับฉันรูจัก ก็จะพากันหลบหลีกเธอไปเสียหางไกล
เหมือนบุคคลผูชอบสะอาดเห็นหลุมคูถในฤดูฝนแลว หลีกเลี่ยงไปเสีย
หางไกล ฉะนั้น.
เมื่อหญิงแพศยาคนนั้นไดฟงดังนี้แลว ก็เกิดความสลดใจ จึงตอบพระเถระเปนคาถา
ความวา
ขาแตสมณะผูมีความเพียรมาก ทานพูดอยางไรก็เปนจริงอยางนั้น แตคน
บางจําพวกยังจมอยูในรางกายอันนี้ เหมือนกับโคเฒาที่จมอยูในตม
ฉะนั้น.
พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อจะชี้แจงใหนางรูวา การประพฤติตามใจชอบเชนนี้ไมมี
ประโยชน มีแตนําโทษมาใหโดยถายเดียว จึงกลาวเปนคาถา ๒ คาถาความวา
ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น หรือดวยน้ํายอมอยางอื่น การกระทํา
ของผูนั้นก็ลําบากเปลาๆ จิตของเรานี้ก็เสมอกับอากาศ เปนจิตตั้งมั่น
ดวยดีในภายใน เพราะฉะนั้น เธออยามาหวังความรักที่มีอยูในดวงจิต
อันลามกของเธอจากฉันเลย เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟยอมถึงความ
พินาศ ฉะนั้น เธอจงดูรางกายอันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นตั้งไว มีแผล
ทั่วๆ ไป อันบุญกรรมกระทําใหวิจิตร กระสับกระสาย พวกคนพาลพา
กันดําริโดยมาก ไมมีความยั่งยืนมั่นคงอยูเลยนี้เถิด.
พระมหาโมคคัลลานะ ปรารภการนิพพานของพระสารีบุตรเถระเปนเหตุจึงกลาวคาถา
ขึ้น ๔ คาถาความวา
เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ ผูเพียบพรอมไปดวยอุฏฐานะ เปนอันมาก
มีศีลสังวรเปนตน นิพพานไปแลว ก็เกิดเหตุนาสะพึงกลัว ขนพอง
สยองเกลา สังขารทั้งหลายไมเที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อม
ไปเปนธรรมดา เกิดขึ้นแลวก็ดับไป ความที่สังขารเหลานั้นสงบระงับ
เปนสุข ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของแปรปรวน
และโดยไมใชตัวตน ชนเหลานั้น ชื่อวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด
เหมือนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศร ฉะนั้น อนึ่ง ชนผูมี
ความเพียรเหลาใด พิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเปนของแปรปรวนและโดยไมใชตัวตน ชนผูมีความเพียรเหลานั้น ชื่อวาแทงตลอด

ธรรมอันละเอียด เหมือนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศร ฉะนั้น.
พระมหาโมคคัลลานะปรารภพระติสสเถระ จึงกลาวเปนคาถาหนึ่งคาถาความวา
ภิกษุผูมีสติ ควรรีบละเวนความพอใจรักใครในกามารมณเสีย เหมือน
บุคคลรีบถอนหอกออกจากตน และเหมือนบุคคลรีบดับไฟซึ่งไหมอยู
บนศีรษะตน ฉะนั้น ภิกษุผูมีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย
เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลที่รีบดับไฟ
ซึ่งไหมอยูบนศีรษะตน ฉะนั้น เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคซึ่งไดทรงอบรม
พระองคมาแลวผูทรงไวซึ่งพระสรีระอันมีในที่สุดทรงตักเตือนแลว จึงทํา
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาใหหวั่นไหวดวยปลายนิ้วเทา บุคคล
ปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน อันเปนเหตุปลดเปลื้อง กิเลส เครื่อง รอยกรอง ทั้งปวงดวยกําลังความเพียร อันนอยก็หาไม
แตพึงบรรลุไดดว ยความเพียรชอบ ๕ ประการ ก็ภิกษุหนุมนี้ นับวาเปน
บุรุษผูสูงสุดชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ทรงรางกายอันมีในที่สุด
สายฟาทั้งหลายฟาดลงไปตามชองภูเขาเวภารบรรพต และภูเขาปณฑวบรรพต สวนอาตมาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูไมมีใครเปรียบ ผูคงที่
ไดเขาไปสูชองภูเขาเจริญฌานอยู อาตมาเปนผูสงบระงับ ยินดีแตใน
ธรรมอันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ อยูแตในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี
เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมทั้ง
เทวดากราบไหว ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปผูสงบระงับ
ผูยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปนทายาท
แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุด อนึ่ง ในหมูมนุษยทั้งปวง ผูใดเปน
กษัตริยหรือเปนพราหมณสืบวงศตระกูลมาเปนลําดับๆ ตั้ง ๑๐๐ ชาติ
ถึงพรอมดวยไตรเทพ ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต เปนผูถึงฝงแหง
เวทนา ๓ การกราบไหวผูนั้นแมบอยๆ ยอมไมถึงเสี้ยว ๑๖ อันจําแนก
ออก ๑๖ ครั้ง ของบุญที่ไหวกระกัสสปนี้เพียงครั้งเดียวเลย ภิกษุใดเวลา
เชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลมและปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแลวเที่ยว
ไปบิณฑบาต ดูกรพราหมณ ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้นเลย อยาได
ทําลายตนเสียเลย ทานจงยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันตผูคงที่เกิด
จงรีบประณมอัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย, พระโปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุม หอไวแลว เดินไป
สูทางผิดซึ่งเปนทางคดไมควรเดิน พระโปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร
ติดอยูในลาภและสักการะ ดังตัวหนอนที่ติดอยูในคูถ จึงเปนผูไมมีแกนสาร อนึ่ง เชิญทานมาดู ทานพระสารีบุตรผูเพียบพรอมไปดวยคุณ
ที่นาดูนาชม ผูพนแลวจากกิเลสดวยสมาธิและปญญา มีจิตตั้งมั่นใน

ภายใน เปนผูปราศจากลูกศร สิ้นสังโยชน บรรลุวิชา ๓ ละมัจจุราชเสียได
เปนพระทักขิเณยยบุคคล ผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษยทั้งหลาย
เทวดาเปนอันมากที่มีฤทธิ์เดชเรืองยศศักดิ์นับจํานวนหมื่น พรอมดวย
พรหมชั้นพรหมปโรหิต ไดพากันมาประณมอัญชลีนมัสการพระโมคคัลลานเถระ โดยกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย ขอนอบนอม
แดทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม ขอนอบนอมแดทาน ขาแตทานผูนิรทุกข พระคุณเจามีอาสวะทั้งหลายสิ้นไป เปนทักขิเณยยบุคคล พระโมคคัลลานเถระ เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว เปนผูเกิดโดยอริยชาติ
ครอบงําความตายไดแลวไมติดอยูในสังขาร เหมือนดอกบัวไมติดอยูดวย
น้ํา ฉะนั้น พระโมคคัลลานเถระรูแจงโลกไดตั้งพันเพียงครูเดียวเสมอดวย
ทาวมหาพรหม เปนผูชํานาญในคุณ คืออิทธิฤทธิ์ ในจุติและอุบัติของ
สัตว ยอมเห็นเทวดาทั้งหลายในกาลอันสมควร ภิกษุใดทรงคุณธรรม
ชั้นสูงดวยปญญา ศีล และอุปสมะ ภิกษุนั้นคือพระสารีบุตร เปนผูสูงสุด
อยางยิ่ง แตเราเปนผูฉลาดในวิธีแสดงฤทธิ์ตางๆ เปนผูถึงความชํานาญ
ในฤทธิ์พึงเนรมิตอัตภาพชั่วขณะเดียวไดตั้งแสนโกฏิ เราชื่อวาโมคคัลลานะโดยโคตร เปนผูชํานาญในสมาธิและวิชชา ถึงที่สุดแหงบารมี
เปนปราชญในศาสนาของพระพุทธเจาผูอันตัณหาไมอาศัย มีอินทรีย
มั่นคง ไดตัดเครื่องจองจําคือกิเลสทั้งสิ้นเสียอยางเด็ดขาด เหมือนกับ
กุญชรชาติตัดปลอกที่ทําดวยเถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไป ฉะนั้น เราคุน
เคยกับพระศาสดา ฯลฯ ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพขึ้นไดแลว เราบรรลุ
ถึงประโยชนที่กุลบุตรผูออกบวชเปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลุถึง
ความสิ้นสังโยชนทั้งปวงแลว มารผูมกั ประทุษราย เบียดเบียนพระสาวก
นามวาวิธุระและพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุสันธะ แลวหมกไหม
อยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนไร คือ เปนนรกที่มีขอเหล็กตั้งรอย และ
เปนที่ทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะตนทุกแหง มารผูมักประทุษราย เบียด
เบียนพระสาวกนามวาวิธูระ และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุสันธะ หมกไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนนี้ ภิกษุใดเปนสาวกแหง
พระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา
ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท วิมาน
ทั้งหลายลอยอยูทามกลางมหาสมุทร ตั้งอยูตลอดกัป มีสีเหมือนแกว
ไพฑูรย เปนวิมานงดงาม มีรัศมีพลุงออกเหมือนเปลวไฟผุดผอง มีหมู
นางอัปสรผูมีผิวพรรณแตกตางกันเปนอันมากฟอนรํา ภิกษุใดเปนสาวก
แหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา
ทานเบียดเบียนภิกษุรปู นั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุ

รูปใดที่พระพุทธเจาทรงใชไปแลว ภิกษุสงฆเปนอันมากก็เห็นอยู ไดทํา
ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใหหวั่นไหวไดดว ยปลายนิ้วเทา
ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลแหงกรรมโดยประจักษ
ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกข
เปนแนแท ภิกษุใดมีอิทธิพลอันกลาแข็ง ทําเวชยันตปราสาทใหหวั่นไหว
ไดดวยปลายนิ้วเทา และยังเทพเจาทั้งหลายใหสลดใจ ภิกษุใดเปน
สาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูม-ี
ธรรมดา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท
ภิกษุใดไตถามทาวสักกเทวราชที่เวชยันตปราสาทวา มหาบพิตรทรงทราบ
วิมุติอันเปนที่สิ้นตัณหาบางหรือ ขอถวายพระพร ทาวสักกเทวราชถูก
ถามปญหาแลว ทรงพยากรณตามแนวเทศนาที่พระศาสดาทรงแสดงแลว
แกภิกษุนั้น ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจารูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตอง
ประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดสอบถามทาวมหาพรหมวา ดูกรอาวุโส
แมวันนี้ทานยังมีความเห็นผิดอยูเหมือนเมื่อกอนวา สุธรรมสภานี้มีอยู
บนพรหมโลกเทานั้น ที่ดาวดึงสพิภพไมมีหรือ หรือวาทานยังมีความเห็น
ผิดอยูเหมือนกอน คือ ทานยังเห็นอยูว า บนพรหมโลกมีแสงสวางพวยพุง
ออกไดเองหรือ ครั้นทาวมหาพรหมถูกถามปญหาแลว ไดพยากรณตาม
ความเปนจริงแกภิกษุนนั้ วา ขาแตพระคุณเจาผูนิรทุกข ขาพเจาไมได
เห็นผิดเหมือนเมื่อกอน คือ ไมไดเห็นวา บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุง
ออกไปไดเอง ทุกวันนีข้ าพเจาละทิ้งคําพูดที่วามานั้นเสียได กลับมี
ความเห็นวาไมเที่ยง ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา
ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช
ชมพูทวีป และปุพพวิเทหทวีป ใหหมูมนุษยชาวอมรโคยานทวีปและชาว
อุตตรกุรุทวีปเห็นกันดวยวิโมกข ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา
รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียน
ภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ไฟไมไดตั้งใจวาเราจะ
ไหมคนพาลเลย แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงใหไหมตนเอง
ฉันใด ดูกรมาร ทานประทุษรายพระตถาคตนั้นแลว ก็จักเผาตนเอง
เหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม ฉะนั้น แนะมารผูชาติชั่ว ตัวทานเปนมาร
คอยแตประทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น ก็ตองพบแตสิ่งซึ่งมิใชบุญ
หรือทานเขาใจวา บาปไมใหผลแกเรา แนนะมารผูมุงแตความตาย
เพราะทานไดทําบาปมาโดยสวนเดียว จะตองเขาถึงทุกขตลอดกาลนาน

ทานจงอยาคิดรายตอพระพุทธเจา และภิกษุทั้งหลาย ผูสาวกของ
พระพุทธเจาอีกตอไปเลย พระมหาโมคคัลลานเถระไดคุกคามมารที่ปา
เภสกฬาวันดังนี้แลว ลําดับนั้น มารนั้นเสียใจจึงไดหายไป ณ ที่นั้น
นั่นเอง.
ไดทราบวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมดดวยประการฉะนี้แล.
-------------ในสัฏฐิกนิบาตปรากฏวา พระมหาโมคคัลลานเถระผูมีฤทธิ์มากองคเดียว
เทานั้น ไดภาษิตคาถาเหลานั้นไว ๖๘ คาถา.
จบ สัฏฐิกนิบาต.
------------เถรคาถา มหานิบาต
๑. วังคีสเถรคาถา
คาถาสุภาษิตของพระวังคีสเถระ
พระวังคีสเถระ เมื่อบวชแลวใหมๆ ไดเห็นสตรีหลายคนลวนแตแตงตัวเสียงดงาม
พากันไปวิหาร ก็เกิดความกําหนัดยินดี เมื่อบรรเทาความกําหนัดยินดีไดแลว จึงไดกลาวคาถา ๙
คาถาสอนตนเอง ความวา
[๔๐๑] ความตรึกทั้งหลาย กับความคนองอยางเอวทรามเหลานี้ไดเขาครอบงํา
เราผูออกบวชเปนบรรพชิต เหมือนกับบุตรของคนสูงศักดิ์ซึ่งมีธนูมาก
ทั้งไดศึกษาวิชาธนูศิลปมาอยางเชี่ยวชาญ ยิงลูกธนูมารอบๆ ตัวเหลาศัตรู
ผูหลบหลีกไมทันตั้งพันลูก ฉะนั้น ถึงแมหญิงจะมามากยิ่งกวานี้ ก็จัก
ทําการเบียดเบียนเราไมได เพราะเราไดตั้งอยูในธรรมเสียแลว ดวยวา
เราไดสดับทางอันเปนที่ใหถึงนิพพานของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง
พระอาทิตยครั้งเดียว ใจของเราก็ยินดีในทางนั้นแนนอน ดูกรมารผูชวั่ ราย
ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยูอยางนี้ ทานก็จะไมไดเห็นทางของเรา
ตามที่เราทําไมใหทานเห็นความจริง ภิกษุควรละความไมยินดี ความยินดี
และความตรึกอันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเปนตนเสียทั้งหมดแลว ไมควร
จะทําตัณหาดังปาชัฏในที่ไหนๆ อีก เพราะไมมีตัณหาดังปาชัฏ รูปอยางใด
อยางหนึ่งซึ่งอาศัยแผนดินก็ดี อยูในอากาศก็ดี และมีอยูใตแผนดินก็ดี
เปนของไมเที่ยงลวนแตคร่ําคร่ําไปทั้งนั้น ผูที่แทงตลอดอยางนี้แลวยอม
เปนผูหลุดพน ปุถุชนทั้งหลายหมกมุนพัวพันอยูในรูปที่ไดเห็น เสียงที่
ไดฟง กลิ่นที่มากระทบ และอารมณที่ไดทราบ ภิกษุควรเปนผูไมหวัน่ ไหว
กําจัดความพอใจในเบญจกามคุณเหลานี้เสีย เพราะผูใดไมติดอยูในกามคุณเหลานี้ บัณฑิตทั้งหลายกลาวผูนั้นวาเปนมุนี มิจฉาทิฏฐิซึ่งอิงอาศัย
ทิฏฐิ ๖๘ ประการ เปนไปกับดวยความตรึก ตั้งลงมั่นในสิ่งอันไมเปน

ธรรม ในความเปนปุถุชนในกาลไหนๆ ผูใดไมเปนไปในอํานาจของ
กิเลสทั้งไมกลาวถอยคําหยาบคาย ผูนั้นชื่อวาเปนภิกษุ ภิกษุผูเปนบัณฑิต
มีใจมั่นคงมานมนานแลว ไมลวงโลก มีปญญารักษาตน ไมมีความทะเยอ
ทะยาน เปนมุนี ไดบรรลุสันติบทแลว หวังคอยเวลาเฉพาะปรินิพพาน.
เมื่อพระวังคีสเถระกําจัดมานะที่เปนไปแกตนไดแลว เพราะอาศัยคุณสมบัติ คือ ความ
ไหวพริบของตน จึงไดกลาวคาถา ๔ คาถาตอไปอีก ความวา
ดูกรทานผูสาวกของพระโคดม ทานจงละทิ้งความเยอหยิ่งเสีย จงละทิ้ง
ทางแหงความเยอหยิง่ ใหหมดเสียดวย เพราะผูหมกมุนอยูในทางแหง
ความเยอหยิ่งจะตองเดือดรอนอยูตลอดกาลชานาน หมูสัตวผูยังมีความ
ลบหลูคุณทานถูกมานะกําจัดแลวไปตกนรก ชุมชนคนกิเลสหนา ถูก
ความทะนงตัวกําจัดแลว พากันตกนรกตองเศราโศกอยูตลอดในกาลนาน
กาลบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแลวชนะกิเลสดวยมรรคจึงไมตองเศราโศกยัง
กลับไดเกียรติคุณ และความสุข บัณฑิตทั้งหลายเรียกภิกษุผูปฏิบัติชอบ
อยางนั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้น ภิกษุในศาสนานี้ไมควรมี
กิเลสเครื่องตรึงใจ ควรมีแตความเพียรชอบ ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธิ์
และละมานะโดยไมเหลือแลว เปนผูสงบระงับ บรรลุที่สุดแหงวิชชาได
ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ และจิตใจของขาพเจาก็เรารอนเพราะกาม
ราคะเหมือนกัน ดูกรทานผูสาวกของพระโคดม ขอพระคุณจงกรุณาบอก
ธรรมเครื่องดับความเรารอนดวยเถิด.
ทานพระอานนทเถระกลาวคาถา ความวา
จิตของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด เพราะฉะนั้น ทานจงละทิ้งนิมิต
อันงามซึ่งประกอบดวยราคะเสีย ทานจงอบรมจิตใหมีอารมณอันเดียว
ตั้งมั่นเด็ดเดี่ยว ดวยการพิจารณาสิ่งทั้งปวงวาเปนของไมสวยงาม จง
อบรมกายคตาสติ จงเปนผูมากไปดวยความเบื่อหนาย ทานจงเจริญ
อนิมิตตานุปสสนา การนึกถึงกิเลสเปนเครื่องหมาย จงตัดอนุสัย
คือมานะเสีย แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับเที่ยวไป เพราะละมานะเสียได.
คราวหนึ่งพระวังคีสเถระ เกิดความปลาบปลื้มใจในสุภาษิตสูตรที่พระผูมีพระภาคทรง
แสดงไวแลว จึงกราบทูลขึ้นในที่เฉพาะพระพักตรดวยคาถา ๔ คาถา ความวา
บุคคลควรพูดแตวาจาที่ไมยังตนใหเดือดรอนเทานั้น อนึ่ง วาจาใดที่ไม
เบียดเบียนคนอื่น วาจานั้นแลเปนวาจาสุภาษิต บุคคลควรพูดแตวาจา
ที่นารักใคร ทั้งเปนวาจาที่ทําใหราเริงได ไมพึงยึดถือวาจาชั่วชาของคนอื่น
พึงกลาวแตวาจาอันเปนที่รัก คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย ธรรมนี้เปน
ของเกา สัตบุรุษทั้งหลายตั้งอยูแลวในคําสัตย ทั้งที่เปนอรรถเปนธรรม
พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด เปนพระวาจาปลอดภัย พระวาจานั้นเปนไป

เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทําซึ่งที่สุดแหงทุกข พระวาจานั้นแลเปนวาจา
สูงสุดกวาวาจาทั้งหลาย.
ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระกลาวคาถา ๓ คาถา ดวยอํานาจสรรเสริญพระสารีปุตตเถระ
ความวา
ทานพระสารีบุตรมีปญญาสุขุม เปนนักปราชญ เปนผูฉลาดในทางและ
มิใชทาง มีปญญามากแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลายยอบาง พิสดารบาง
เสียงของทานผูกําลังแสดงธรรมอยูไพเราะ เหมือนกับเสียงนกสาลิกา
มีปฏิภาณปรากฏรวดเร็ว เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร เมื่อทานแสดง
ธรรมดวยเสียงอันนายินดี นาสดับฟง ไพเราะจับใจ ภิกษุทั้งหลาย
ไดฟงคําอันไพเราะ ก็มีใจราเริงเบิกบาน พากันตั้งใจฟง.
ในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณา ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระเห็นพระบรมศาสดา
ซึ่งกําลังประทับอยู มีภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอม จึงกลาวคาถาชมเชยพระองคขึ้น ๔ คาถา
ความวา
ในวัน ๑๕ ค่ํา เปนวันปวารณาปริสุทธิ วันนี้มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปมา
ประชุมกัน ลวนแตเปนผูตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันเสียไดสิ้น ไมมี
ความทุกข สิ้นภพสิ้นชาติแลว เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐ
ทั้งนั้น พระเจาจักรพรรดิ์มีหมูอํามาตยหอมลอม เสด็จเลียบแผนดินอัน
ไพศาล มีมหาสมุทรเปนอาณาเขตนี้ไปรอบๆ ได ฉันใด พระสาวก
ทั้งหลายผูมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชไดแลว พากันเขาไปหอมลอมพระผูม ีพระภาคผูทรงชนะสงครามแลว ผูนําพวกชั้นเยี่ยม ฉันนั้น พระสาวก
ทั้งมวลลวนแตเปนพุทธชิโนรส ก็ในพระสาวกเหลานี้ ไมมีความวาง
เปลาจากคุณธรรมเลย ขาพระองคขอถวายบังคมพระองคผูเปนเผาพันธุ
แหงพระอาทิตย ผูทรงประหาณลูกศร คือตัณหาไดแลว.
ครั้งหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระไดกลาวคาถา ๔ คาถา ชมเชยพระผูมีพระภาค ซึ่งกําลัง
ทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรือ่ งนิทานแกภิกษุทั้งหลาย ความวา
ภิกษุมากกวาพัน ไดเขาไปเฝาพระสุคตเจาผูกําลังทรงแสดงธรรมอัน
ปราศจากธุลี คือนิพพานอันไมมีภัยแตที่ไหนๆ ภิกษุทั้งหลายก็พากัน
ตั้งใจฟงธรรมอันไพบูลย ที่พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระสัมมาสัมพุทธเจาอันหมูภิกษุสงฆหอมลอม เปนสงางามแทหนอ พระผูมี
พระภาคทรงพระนามวานาคะ ผูประเสริฐ ทรงเปนพระฤาษีสูงสุดกวา
บรรดาฤาษี คือพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา ทรงโปรยฝนอมฤตธรรม
รดพระสาวกทั้งหลาย คลายกับฝนหาใหญ ฉะนั้น ขาแตพระมหาวีรเจา
พระวังคีสะสาวกของพระองคออกจากที่พักกลางวัน มาถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคอยู ดวยประสงคจะเฝาพระองค.

คราวหนึ่ง พระผูมีพระภาคทรงสดับภิกษุทั้งหลายสนทนากันวา พระวังคีสะไมตั้งใจจะ
ศึกษาเลาเรียน พระองคจึงตรัสพระคาถา ๔ พระคาถา ความวา
พระวังคีสะครอบงําทางผิดแหงกิเลสมารไดแลว ทั้งทําลายกิเลสเครื่อง
ตรึงใจไดสิ้นแลว จึงเที่ยวไปอยู เธอทัง้ หลายจงดูพระวังคีสะผูปลด
เปลื้องเครื่องผูกเสียแลว ผูอันตัณหามานะทิฏฐิไมอิงแอบเลย ทั้ง
จําแนกธรรมเปนสวนๆ ไดดวยนั้น เปนตัวอยางเถิด อันที่จริง พระวังคีสะไดบอกทางไวหลายประการ เพื่อใหขามหวงน้ําคือกามเปนตนเสีย
ก็ในเมื่อพระวังคีสะไดบอกทางอันไมตายนั้นไวใหแลว ภิกษุทั้งหลายที่
ไดฟงแลว ก็ควรเปนผูต ั้งอยูในความเปนผูเห็นธรรม ไมงอนแงนคลอน
แคลนในธรรม พระวังคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดขึ้น แทงตลอด
แลวซึ่งธรรมฐิติทั้งปวง แสดงธรรมอันเลิศตามกาลเวลาไดอยางฉับพลัน
เพราะรูมาเอง และทําใหแจงมาเอง เมือ่ พระวังคีสะแสดงธรรมดวยดี
แลวอยางนี้ จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา เพราะเหตุนั้น
แหละ ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในคําสอนของพระผูมีพระภาคพระองค
นั้น ตั้งใจศึกษาไตรสิกขาดวยปฏิปทา อันเลิศในกาลทุกเมื่อเถิด.
ครั้งหนึ่ง ทานพระวังคีสเถรกลาวคาถาชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ๓ คาถา ความวา
พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธเจา มีความเพียร
อยางแกกลา ไดวิเวกอันเปนธรรมเครือ่ งอยูเปนสุขเปนนิตย สิ่งใดที่
พระสาวกผูกระทําตามคําสอนของพระศาสดา พึงบรรลุ สิ่งนั้นทั้งหมด
ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระผูไมประมาทศึกษาอยู ก็บรรลุตามไดแลว
ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพมาก มีวิชชา ๓ ฉลาดในการรู
จิตของผูอื่น เปนทายาทของพระพุทธเจา ไดมาถวายบังคมพระยุคลบาท
ของพระบรมศาสดาอยู.
ครั้งหนึ่ง พระวังคีสเถระ เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคและพระเถระทั้งหลาย
มีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา
เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ เสด็จถึงฝงแหงความทุกข กําลัง
ประทับอยูเหนือยอดเขากาลสิลาแหงอิสิคิลิบรรพต มีหมูพระสาวกผูม ี
วิชชา ๓ ละมัจจุราชไดแลวนั่งเฝาอยู พระมหาโมคคัลลานเถระผูเรือง
อิทธิฤทธิ์มาก ตามพิจารณาดูจิตของภิกษุผูมหาขีณาสพเหลานั้นอยู ทานก็
กําหนดไดวาเปนดวงจิตที่หลุดพนแลว ไมมีอุปธิ ดวยใจของทาน
ดวยประการฉะนี้ ภิกษุทั้งหลายจึงไดพากันหอมลอมพระผูมีพระภาค
พระนามวาโคดม ผูทรงสมบูรณดวยพระคุณธรรม ทุกอยาง ทรงเปนจอม
ปราชญ เสด็จถึงฝงแหงทุกข ทรงเต็มเปยมดวยพระอาการเปนอันมาก.
คราวหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระกลาวคาถาสรรเสริญพระผูมีพระภาค ซึ่งกําลัง

ประทับอยูในทามกลางสงฆหมูใหญ เทวดาและนาคนับจํานวนพัน ที่ริมสระโบกขรณี
ชื่อคัคครา ใกลเมืองจําปา ๑ คาถา ความวา
ขาแตพระมหามุนีอังคีรส พระองคไพโรจนลวงโลกนี้กับทั้งเทวโลกทั้ง
หมดดวยพระยศเหมือนกับพระจันทร และพระอาทิตยที่ปราศจากมลทิน
สวางจาอยูบนทองฟาอันปราศจากเมฆหมอก ฉะนั้น.
คราวหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระพิจารณาดูขอปฏิบัติที่ตนไดบรรลุแลว เมื่อจะประกาศ
คุณของตน จึงกลาวคาถาขึ้น ๑๐ คาถา ความวา
เมื่อกอนขาพระองคมีผูเคารพในเวลาไปบานโนนเมืองนี้ แตเดี๋ยวนี้ ขาพระองค ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูถึงฝง แหงธรรมทั้งปวง พระองคผเู ปน
มหามุนี เสด็จถึงฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมแกขา พระองค ขาพระ
องคไดฟงธรรมแลว เกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา ขาพระองคไดฟง
พระดํารัสของพระองคแลว จึงรูแจงขันธ อายตนะ และธาตุแจมแจง
แลวไดออกบวชเปนบรรพชิต พระตถาคตเจาทั้งหลายเสด็จอุบัติขึ้นมา
เพื่อประโยชนแกสตรีและบุรุษ ผูกระทําตามคําสั่งสอนของพระองคเปน
อันมากหนอ พระองคผูเปนมุนีไดทรงบรรลุโพธิญาณ เพื่อประโยชน
แกภิกษุและภิกษุณีซึ่งไดบรรลุสัมมัตตนิยามหนอ พระพุทธเจาผูเปนเผา
พันธุ แหงพระอาทิตย มีพระจักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข เหตุ
เกิดทุกข ความดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ
อันใหถึงความสงบระงับทุกข เพื่อทรงอนุเคราะหแกสัตวทั้งหลาย
อริยสัจธรรมเหลานี้ พระองคทรงแสดงไวแลวอยางไร ขาพระองคก็เห็น
อยางนั้น มิไดเห็นผิดเพี้ยนไปอยางอืน่ ขาพระองคบรรลุประโยชนของ
ตนแลว ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว การทีข่ าพระองคไดมา
ในสํานักของพระองคเปนการมาดีของขาพระองคหนอ เพราะขาพระองค
ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในบรรดาธรรมที่พระองคทรงจําแนกไวดีแลว
ขาพระองคไดบรรลุถงึ ความสูงสุดแหงอภิญญาแลว มีโสตธาตุอันหมดจด
มีวิชชา ๓ ถึงความเปนผูมีอิทธิฤทธิ์ทางใจ เปนผูฉลาดในการกําหนดรู
จิตของผูอื่น.
ครั้งหนึ่ง ทานพระวังคีสเถระนึกถึงพระนิโครธกัปปเถระ ผูเปนพระอุปชฌายของตน
มรณภาพแลววา จาไดสําเร็จนิพพานหรือไม จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาดวยคาถา ๑๒ คาถา
ความวา
ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา ผูมีพระปญญาไมทราบวา ภิกษุรูปใดมีใจ
ไมถูกมานะทําใหเรารอน เปนผูเรืองยศ ตัดความสงสัยในธรรมที่ตน
เห็นมาไดแลว ไดมรณภาพลงที่อัคคาฬววิหาร ขาแตพระผูมีพระภาค
ภิกษุรูปนั้นเปนพราหมณมาแตกําเนิด มีนามตามที่พระองคทรงประทาน

ตั้งใหวา พระนิโครธกัปปเถระ ผูมุงแตทางเครื่องหลุดพน ปรารภความ
เพียร เห็นธรรมอันมัน่ คง กําลังถวายบังคมพระองคอยู ขาแตพระองค
ผูศากยะทรงมีพระจักษุรอบคอบ แมขาพระองคทั้งหมดปรารถนาจะทราบ
พระสาวกองคนั้น โสตของขาพระองคทั้งหลาย เตรียมพรอมที่จะฟง
พระดํารัสตอบ พระองคมิใชหรือที่เปนพระศาสดา ซึ่งจะหาศาสดาอื่น
เทียมเทามิไดของพระเถระรูปนั้น ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง
ขอพระองค ทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของขาพระองคทั้งหลายเถิด
และขอไดโปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระผูปรินิพพานไปแลว แกขาพระองคดวย พระองคทรงทราบมาแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุรอบ
คอบ ขอพระองคโปรดตรัสบอก ในทามกลางแหงขาพระองคทั้งหลาย
เถิด เหมือนทาวสักกเทวราชผูมีพระเนตรตั้งพัน ตรัสบอกแกเทวดาทั้ง
หลาย ฉะนั้น คันธชาติชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกนี้ที่เปนทางกอใหเกิด
ความหลงลืม เปนฝายแหงความไมรู เปนมูลฐานแหงความเคลือบแคลง
สงสัย คันธชาติเหลานั้นมิไดมีมาถึง พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุมีพระคุณยิ่งกวานรชนทั้งหลายนี้เลย ก็ถาพระผูมีพระภาคจะเปนบุรุษชนิดที่
ทรงถือเอาแตเพียงพระกําเนิดมาเทานั้นไซร ก็จะไมพึงทรงประหาณกิเลส
ทั้งหลายได คลายกับลมที่ลําเพยพัดมาครั้งเดียว ไมอาจทําลายกลุมเมฆ
หมอกที่หนาได ฉะนั้น โลกทั้งปวงที่มืดอยูแลว ก็จะยิ่งซ้ํามืดหนักลง
ถึงจะมีสวางมาบาง ก็ไมสุกใสได นักปราชญทั้งหลายเปนผูกระทําแสง
สวางใหเกิดขึ้น ขาแตพระองคผูทรงปรีชา เหตุนั้น ขาพระองคจึงขอเขา
ถึงพระองค ผูที่ขาพระองคเขาใจวาทรงทําแสงสวางใหเกิดขึ้นไดเอง
เชนนั้นเปนแมนมั่น ผูเห็นแจง ทรงรอบรูสรรพธรรมตามความเปนจริง
ได ขอเชิญพระองคโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปเถระ ผูอุปชฌายะ
ของขาพระองคที่ปรินิพพานไปแลว ใหปรากฏในบริษัทดวยเถิด พระผูมี
พระภาค เมื่อทรงเปลงพระดํารัส ก็ทรงเปลงดวยพระกระแสเสียงกังวาน
ที่เกิดแตพระนาสิก ซึ่งนับเขาในมหาบุรุษลักษณะดวยประการหนึง่ อัน
พระบุญญาธิการตบแตงมาดี ทั้งเปลงไดอยางรวดเร็วและแผวเบาเปน
ระเบียบ เหมือนกับพระยาหงสทองที่กลับมาจากทองเที่ยวหาเหยื่อ พบ
ราวไพรใกลสระน้ํา ก็ชูคอปองปกทั้งสองขึ้นสงเสียงรองอยูคอยๆ ดวย
จะงอยปากอันแดง ฉะนั้น ขาพระองคทั้งหมดตั้งใจตรงกําลังจะฟง
พระดํารัสของพระองคอยู ขาพระองคจักเผยการเกิด และการตายที่
ขาพระองคละมาไดหมดสิ้นแลว จักแสดงบาปธรรมทั้งหมดที่เปนเครื่อง
กําจัด เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน ๓ จําพวกมีปุถุชนเปนตน
ไมอาจเพื่อจะรูธรรมที่ตนปรารถนาหรือแสดงได สวนผูกระทําความ

ไตรตรองพิจารณาตามเหตุผลของตถาคตเจาทั้งหลาย สามารถจะรูธรรม
ที่ตนปรารถนาทั้งแสดงได พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยากรณอัน
สมบูรณ พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญาที่ตรงๆ โดยไมมีการ
เสียดสีใครเลย การถวายบังคมครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย อันขาพระองค
ถวายบังคมดีแลว ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม พระองคทรง
ทราบแลวจะทรงหลงลืมไปก็หามิได ขาแตพระองคผูมีพระวิริยะอันไมต่ํา
ทราม พระองคตรัสรูอ ริยธรรมอันประเสริฐกวาโลกิยธรรมมาแลว ก็
ทรงทราบพระเญยยธรรมทุกอยางไดอยางไมผิดพลาด ขาพระองคหวัง
เปนอยางยิ่ง ซึ่งพระดํารัสของพระองคเหมือนกับคนที่มีรางอันชุมเหงือ่
คราวหนารอน ปรารถนาน้ําเย็น ฉะนั้น ขอพระองคทรงยังฝน คือ
พระธรรมเทศนาที่ขาพระองคเคยฟงมาแลวใหตกลงเถิด พระเจาขา ทาน
นิโครธกัปปะไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อประโยชนใด ประโยชนของ
ทานนั้นเปนประโยชนไมเปลาแลหรือ ทานนิพพานดวยอนุปาทิเสส
นิพพานแลว ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธเหลืออยู หรือวาทานเปน
พระอเสขะผูหลุดพนแลว ขาพระองคขอฟงพระดํารัสที่ขาพระองคมุง
หวังนั้น พระเจาขา.
เมื่อพระผูมีพระภาคจะทรงพยากรณจึงตรัสพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา
พระนิโครธกัปปะไดตัดขาด ซึ่งความทะยานอยากในนามและรูปนี้ กับ
ทั้งกระแสแหงตัณหาอันนอนเนื่องอยูใ นสันดานมาชานานแลว ขามพน
ชาติและมรณะไดหมดสิ้นแลว พระผูม ีพระภาคผูประเสริฐสุดดวยพระจักษุทั้ง ๕ ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทานี้.
เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสตอบอยางนี้แลว ทานพระวังคีสเถระ ก็ชื่นชมยินดีพระพุทธ*ภาษิตเปนอยางยิ่ง จึงไดกราบทูลดวยอวสานคาถา ๓ คาถา ความวา
ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีเยี่ยมกวาฤาษีทั้งหลาย ขาพระองคนี้ไดฟง
พระดํารัสของพระองคแลวก็เลื่อมใส ทราบวาคําถามที่ขาพระองคทูลถาม
แลว ไมไรประโยชน พระองคไมหลอกลวงขาพระองค ขาพระองค
เปนสาวกของพระพุทธเจา มีปกติกลาวอยางใด ทําอยางนั้น ไดตัด
ขายคือตัณหาอันกวางขวาง มั่นคง ของพระยามัจจุราชผูเจาเลหมาก ได
เด็ดขาด ขาแตพระผูมีพระภาค ทานพระนิโครธกัปปเถระกัปปายนโคตร
ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน ขามบวงมารที่ขามไดแสนยากไปไดแลว
หนอ ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบรรดาสรรพสัตว ขาพระองคขอนมัสการ
ทานพระนิโครธกัปปเถระผูเปนวิสุทธิเทพ ลวงเสียซึง่ เทพดา อนุชาตบุตรของพระองค มีความเพียรมาก เปนผูประเสริฐ ทั้งเปนโอรสของ
พระองคผูประเสริฐ.

ไดทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาทั้งหมดนี้ ดวยประการ
ฉะนี้แล.
จบ มหานิบาต
-----------ในมหานิบาตนี้ ปรากฏวาพระวังคีสเถระผูมีเชาวเฉียบแหลมองคเดียว
ไมมีรูปอื่น ไดภาษิตคาถาไว ๗๑ คาถา พระเถระ ๒๖๔ รูป ผูพระพุทธบุตร ไมมีอาสวะ บรรลุนิพพานอันเปนแดนเกษมแลว พากัน
บันลือสิงหนาทประกาศคาถาไวรวม ๑๓๖๐ คาถาแลว ก็พากันนิพพานไป
เหมือนกองไฟที่สิ้นเชื้อแลวดับไป ฉะนี้แล.
จบ เถรคาถา
-----------เถรีคาถา เอกกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต
๑. เถรีคาถา
สุภาษิตสอนการนุงหม
[๔๐๒] ไดยินวาภิกษุณีเถรีรูปหนึ่งผูไมปรากฏชื่อ ไดภาษิตคาถาไวอยางนี้วา
ดูกรพระเถรี ทานจงทําไตรจีวรดวยทอนผา แลวนุงหมใหสบายเถิด
เพราะวาราคะของทานสงบระงับแลว ดุจน้ําผักดองอันแหงในหมอ
ฉะนั้น.
๒. มุตตาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางมุตตาเถรี
[๔๐๓] ไดยินวาพระผูมีพระภาค ทรงกลาวสอนนางมุตตาสิกขมานาเนืองๆ ดวยพระคาถา
นี้ อยางนี้วา
ดูกรนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลสเครื่องประกอบทั้งหลาย ดุจ
พระจันทรถูกราหูจับแลวพนจากเครื่องเศราหมอง ฉะนั้น เธอมีจิตหลุด
พนแลว จงไมมีหนี้บริโภคกอนขาวเถิด.
๓. ปุณณาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางปุณณาเถรี
[๔๐๔] ดูกรนางปุณณา เธอจงบริบูรณดวยธรรมทั้งหลาย เหมือนพระจันทร
ในวันเพ็ญ ฉะนั้น เธอจงทําลายกองแหงความมืดดวยปญญาอันบริบูรณ
เถิด.
๔. ดิสสาเถรี
พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี
[๔๐๕] ดูกรนางดิสสา เธอจงศึกษาในไตรสิกขา กิเลสเครื่องประกอบทั้งหลาย

อยาครอบงําเธอเลย เธอจงเปนผูไมเกาะเกี่ยวดวยโยคะทั้งปวง ไมมี
อาสวะ เที่ยวไปในโลกเถิด.
๕. อัญญตราดิสสาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี
[๔๐๖] ดูกรนางดิสสา เธอจงประกอบดวยธรรมทั้งหลาย ขณะอยาไดกาวลวง
เธอไปเสีย เพราะวาชนทั้งหลายผูมีขณะอันกาวลวงแลว ยอมพากันไป
ยัดเยียดในนรกเศราโศกอยู.
๖. ธีราเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถรี
[๔๐๗] ดูกรนางธีรา เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนที่สงบระงับสัญญาเปนสุข เธอ
จงทํานิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดโปรงจากโยคะใหสําเร็จเถิด.
๗. อัญญตราธีราเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถรี
[๔๐๘] นางธีราภิกษุณีผูมีอนิ ทรียอันอบรมแลว ดวยธรรมทั้งหลายอันเปนเครื่อง
ทรง เธอจงชนะมารพรอมดวยพาหนะแลวทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุดเถิด.
๘. มิตตาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางมิตตาเถรี
[๔๐๙] ดูกรนางมิตตา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงเปนผูยินดีแลวในกัลยาณมิตร
จงอบรมกุศลทั้งหลายใหเจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจาก
โยคะ.
๙. ภัทราเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางภัทราเถรี
[๔๑๐] ดูกรนางภัทรา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงเปนผูยินดีแลวในธรรมอัน
เจริญ จงอบรมกุศลทั้งหลายใหเจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ
อยางยอดเยี่ยม.
๑๐. อุปสมาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางอุปสมาเถรี
[๔๑๑] ดูกรนางอุปสมา เธอจงขามโอฆะอันเปนบวงมารที่ขามไดแสนยาก เธอ
จงชนะมารพรอมดวยพาหนะ ทรงไวซึ่งกายอันมีในที่สุด.
๑๑. มุตตาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงความหลุดพน
[๔๑๒] เราผูชื่อวามุตตาเปนผูหลุดพนแลวดวยดี ดวยการหลุดพนจากความคอม
๓ อยาง คือ คอมเพราะครก ๑ คอมเพราะสาก ๑ คอมเพราะสามี ๑
และเปนผูหลุดพนแลวจากความเกิดและความตาย ถอนตัณหาเครื่อง

นําไปสูภพขึ้นไดแลว.
๑๒. ธรรมทินนาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงการบรรลุนิพพาน
[๔๑๓] เราเปนผูมีฉันทะอันเกิดแลว มีที่สุดอันมิใชวิสัย เปนผูถูกตองแลวซึ่ง
นิพพานดวยใจ และไมมีจิตปฏิพัทธในกามทั้งหลาย บัณฑิตยอมเรียกวา
มีกระแสในเบื้องตน.
๑๓. วิสาขาเถรีคาถา
สุภาษิตชวนประพฤติธรรม
[๔๑๔] ทานทั้งหลาย จงทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่บุคคลทําแลวไม
เดือดรอนในภายหลัง ขอทานทั้งหลายรีบลางเทาทั้งสองแลวนัง่ ณ ที่
ควรเถิด.
๑๔. สุมนาเถรีคาถา
สุภาษิตสอนการพิจารณาธาตุ
[๔๑๕] ทานจงพิจารณาเห็นธาตุ ทั้งหลายโดยความเปนทุกขแลว อยาเขาถึง
ความเกิดอีกเลย ทานคลายความพอใจในภพแลว จักเปนผูสงบระงับ
เที่ยวไป.
๑๕. อุตตราเถรีคาถา
สุภาษิตสอนการสังวร
[๔๑๖] เราเปนผูสํารวมแลวดวยกาย วาจา และใจ ถอนตัณหาขึ้นพรอมทั้งราก
แลว เปนผูมีความเย็นใจดับสนิทแลว.
๑๖. สุมนวุฐฒปพพชิตาเถรีคาถา
สุภาษิตสอนการนุงหม
[๔๑๗] ดูกรนางสุมนาผูเจริญ ทานจงทําไตรจีวรดวยทอนผา นุงหมแลวนอนให
สบายเถิด เพราะราคะของทานสงบระงับแลว ทานเปนผูมีความเย็นใจ
ดับสนิทแลว.
๑๗. ธรรมาเถรีคาถา
สุภาษิตสอนการพิจารณากาย
[๔๑๘] เราเปนคนทุพพลภาพ มีกายอันสั่นเทา ถือไมเทาเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาต
ไดลมลงที่แผนดินตรงนั้นเอง ที่นั้นจิตของเราหลุดพนแลว เพราะ
พิจารณาเห็นโทษในกาย.
๑๘. สังฆาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการออกบวช
[๔๑๙] เราละเรือนและละบุตร ทั้งสัตวของเลี้ยงอันเปนที่รักออกบวชแลว ละ
ราคะ โทสะ และคลายอวิชชาแลว ถอนตัณหาพรอมทั้งราก เปนผู

สงบระงับดับแลว.
จบ เอกกนิบาต
-----------เถรีคาถา ทุกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต
๑. นันทาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทสอนนางนันทาเถรี
[๔๒๐] ไดทราบวา พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนนางนันทาสิกขมานาเนืองๆ ดวยพระ
คาถาเหลานี้ อยางนี้วา
ดูกรนางนันทา เธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกขึ้นแลว
อันกระสับกระสาย ไมสะอาด เปนของเปอยเนา จงอบรมจิตใหตั้งมั่น
มีอารมณเดียว ดวยอสุภภาวนา อนึ่ง เธอจงอบรมจิตใหหานิมิตมิได
และบรรเทาซึ่งอนุสัย คือมานะ เพราะการละมานะเสียได แตนั้นจัก
เปนผูสงบเที่ยวไป.
๒. ชันตาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงค
[๔๒๑] โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันเปนหนทางแหงการบรรลุนิพพาน เราเจริญ
แลวทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว พระผูมีพระภาค
พระองคนั้นเราเห็นแลว เพราะฉะนั้น อัตภาพรางกายของเรานี้มีในที่สุด
ชาติสงสารสิ้นแลว บัดนี้ การเกิดอีกไมมี.
๓. อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา
สุภาษิตแสดงการมีความสุข
[๔๒๒] เราพนแลวพนแลวดวยดี เปนผูพน ดีแลวจากสาก จากสามี ผูหา
ความละอายมิได ซึ่งเราไมชอบใจ จากการทํารมของสามีที่เราไมชอบใจ
จากหมอขาว จากความขัดสน เราไดตัดราคะ และโทสะขาดแลว เรา
เขาไปอาศัยโคนไม เพงฌานอยูโ ดยความสุขวา สุขหนอ.
๔. อัฑฒกาสีเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงการปฏิบัติตามคําสอน
[๔๒๓] กาสีชนบทมีประมาณเทาใด สวนของเราไดมีแลวประมาณเทานั้น
ชาวนิคมกําหนดราคา แควนกาสีไวแลว ตั้งราคาเราไวครึ่งราคาแควนกาสี
ภายหลังเราเบื่อหนายในรูป เบื่อหนายจึงคลายกําหนัด ไมพึงแลนไปสู
ชาติสงสารอีกบอยๆ วิชชา ๓ เราทําใหแจงแลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาเราก็ทําเสร็จแลว.
๕. จิตตาเถรีคาถา

สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต
[๔๒๔] เราเปนผูมีรางกายผอม ทุพพลภาพหนักเพราะความไข ถือไมเทาไปใน
ที่ไหนๆ ก็จริง ถึงอยางนัน้ เรายังขึ้นภูเขาได วางผาสังฆาฏิ และคว่ํา
บาตร แลวนั่งบนภูเขา ทําลายกองแหงความมืด ขมตนไว.
๖. เมตติกาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต
[๔๒๕] เราเปนผูถึงแลวซึ่งทุกข มีกําลังนอย ผานพนความเปนสาวไปแลว
ถือไมเทาไปในที่ไหนๆ ก็จริง ถึงอยางนั้น เรายังขึ้นภูเขาได วางผา
สังฆาฏิและคว่ําบาตร แลวนั่งบนภูเขา ทีนั้นจิตของเราหลุดพนแลว
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว.
๗. มิตตาเถรีคาถา
สุภาษิตประกาศไมปรารถนาเทพนิกาย
[๔๒๖] เราปรารถนาเทพนิกายชั้นจาตุมมหาราช จึงเขาจําอุโบสถอันประกอบ
ดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ ค่ํา ๑๕ ค่ํา ๘ ค่ํา แหงปกษ และ
ตลอดปาฏิหาริยปกข วันนี้เรามีการบริโภคภัตตาหารครั้งเดียว มีศีรษะ
โลน หมผาสังฆาฏิบวชแลว เรากําจัดความกระวนกระวาย ในหฤทัย
เสียไดไมปรารถนาเทพนิกายอีก.
๘. อภยมาตาเถรีคาถา
สุภาษิตสอนใหพิจารณากายของตน
[๔๒๗] ขาแตแม ทานจงพิจารณากายอันนี้อันไมสะอาดเปอยเนา มีกลิ่นเหม็น
เบื้องตนตั้งแตปลายเทาขึ้นไป เบื้องต่ําตั้งแตปลายผมลงมา เราได
พิจารณาอยูอยางนี้ ถอนราคะทั้งปวงไดแลว ตัดความเรารอนขาดแลว
เปนผูมีใจเย็น ดับสนิทแลว.
๙. อภยเถรีคาถา
สุภาษิตสอนมิใหติดกาย
[๔๒๘] ดูกรพระอภยเถรี ปุถุชนทั้งหลายเปนผูของอยูในกายใด กายนั้นเปน
ของไมเที่ยง เพราะมีอันแตกไปเปนสภาพ เรามีสติรสู ึกตัวอยูว า เรา
อันทุกขมากมายถูกตองแลว จักละทิ้งรางกายนี้ไว เราผูยินดีแลวใน
ความไมประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแลว ไดทําคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจาเสร็จแลว.
๑๐. สามาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการอยูในโอวาท
[๔๒๙] เรามีปกติไมยังใจใหอยูในอํานาจ จึงไมไดความสงบใจ ตองออกไปจาก
วิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง จําเดิมแตเราไดรับโอวาทในสํานักพระอานนทเถระ

เปนวันที่ ๘ ตัณหาอันเราถอนขึ้นแลว เราเปนผูอันทุกขเปนอันมาก
ถูกตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท บรรลุความสิ้นตัณหาแลว
ไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
จบ ทุกนิบาต.
เถรีคาถา ติกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในติกนิบาต
๑. อัญญตรสามาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการระลึกถึงคําสอน
[๔๓๐] ตั้งแตเราบวชแลวตลอดเวลา ๒๕ ป เราไมรูสึกวาไดความสงบจิตใน
กาลไหนๆ เลย เรามีปกติไมยังจิตใหเปนไปในอํานาจ จึงไมไดความ
สงบใจ เราระลึกถึงคําสอนแหงพระชินเจาแลว ยังความสังเวชใหเกิด
ขึ้น เราผูอันทุกขเปนอันมากถูกตองแลว ยินดีในความไมประมาท บรรลุ
ความสิ้นตัณหาแลว ไดทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ตั้งแต
เราทําตัณหาใหเหือดแหงไปแลว วันนี้เปนวันที่ ๗.
๒. อุตตมาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการฟงธรรม
[๔๓๑] เรามีปกติไมยังจิตใหอยูในอํานาจ จึงไมไดความสงบจิต ออกไปจาก
วิหารสี่หา ครั้ง เราเขาไปหาพระภิกษุณีผูมีวาจาอันเราพึงเชื่อถือได พระภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือ ขันธ อายตนะ และธาตุ แกเรา เราฟง
ธรรมของทานแลว ปฏิบัติตามโอวาทที่ทานพร่ําสอน เปนผูเอิบอิ่ม
ดวยสุขอันเกิดจากปติ นั่งอยูโ ดยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน เราทํา
ลายกองแหงความมืดแลว จึงเหยียดเทาออกในวันที่ ๘.
๓. อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงค ๗
[๔๓๒] โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปนหนทางแหงการบรรลุนิพพาน เราเจริญ
แลวทั้งหมด ตามที่พระพุทธเจาทรงแสดงแลว เรามีปกติไดสุญญตสมาบัติและอนิมิตตสมาบัติตามปรารถนา เราเปนธิดาผูเกิดแตพระอุระ
ของพระพุทธเจา ยินดีแลวในนิพพานทุกเมื่อ กามทั้งปวง
ทั้งเปนของทิพยและเปนของมนุษย เราก็ตัดขาดแลว ชาติสงสารสิ้นแลว
บัดนี้ ภพใหมมิไดมี.
๔. ทันถิกาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงการเอาอยางที่ดี
[๔๓๓] เราออกจากที่พักในกลางวันบนภูเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นชางลงสูแมน้ํา
แลวขึ้นจากแมน้ํานั้น ที่ฝงแมน้ําจันทรภาคา นายหัตถาจารยถือขอแลว

ใหสัญญาวา จงเหยียดเทาออก ชางเหยียดเทาออกแลว นายหัตถาจารย
จึงขึ้นชางนั้น เราเห็นชางนั้นผูไมเคยไดรับการฝก ครั้นนายหัตถาจารย
ฝกแลว เปนสัตวตกอยูในอํานาจของมนุษยทั้งหลาย ภายหลังแตการเห็น
ชางนั้นแลว เราจึงไปสูปา ยังจิตใหเปนสมาธิ เพราะกิริยานั้นเปนเหตุ.
๕. อุพพิริเถรีคาถา
สุภาษิตประกาศตนถึงไตรสรณคมน
พระผูมีพระภาคตรัสถามวา
[๔๓๔] ดูกรนางอุพพิริ ทานคว่ําครวญอยูใ นปาวา "ลูกชีวาเอย" ดังนี้ ทาน
จงรูสึกตนกอนเถิด บรรดาธิดาของทานที่มีชื่อเหมือนกันวาชีวา ถูกเผา
อยูในปาชาใหญนี้ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ทานจะเศราโศกถึงธิดาคนไหน?
นางอุพพิริทูลวา
ลูกศรคือความโศก เปนของเห็นไดยาก เสียบอยูแลวในหทัย หมอม
ฉันถอนขึ้นไดแลว หมอมฉันบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของหมอมฉัน
ผูถูกความโศกครอบงําไดแลว วันนี้ หมอมฉันถอนลูกศรคือความโศก
ขึ้นแลว. หมดความอยาก ดับรอบแลว เขาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจา
ผูเปนนักปราชญ กับทั้งพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ
๖. สุกกาเถรีคาถา
สุภาษิตชวนดื่มธรรมรส
[๔๓๕] พวกมนุษยในเมืองราชคฤหเหลานี้ ทําอะไรกัน มัวดื่มน้ําผึ้ง ดีดนิ้ว
มืออยู ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรี ผูแสดงคําสั่งสอนของพระพุทธเจาอยู
เลา สวนชนเหลาผูมีปญญา ยอมดื่มธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา
นั้น เปนธรรมไมนํากลับหลัง เปนธรรมเครื่องทําบุคคลผูฟงใหชุมชื่น
มีโอชะดุจบุคคลผูเดินทางไกล ดื่มน้ําอันไหลมาจากซอกเขา ฉะนั้น
พระสุกกาเถรีมีธรรมอันบริสุทธิ์ ปราศจากราคะ มีจิตตั้งมั่น ชนะมาร
พรอมทั้งพาหนะ ทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด.
๗. เสลาเถรีคาถา
สุภาษิตโตมาร
มารกลาวกะพระเสลาเถรีวา
[๔๓๖] นิพพานอันเปนที่สลัดออกไมมีในโลก ทานจักทําประโยชนอะไรได
ดวยวิเวกเลา จงบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด ทานอยาไดเปน
ผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย.
พระเสลาเถรีกลาววา
กามทั้งหลายมีอุปมาดังหอกและหลาว ครอบงําขันธทั้งหลายไว ทานกลาว
ถึงความยินดีในกามชนิดใด เดี๋ยวนี้ ความยินดีในกามชนิดนั้นของเรา

ไมมีแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงแลว ทําลายกองแหง
ความมืดไดแลว ดูกรมารผูชั่วชา ทานจงรูอยางนี้ ตัวทานเปนผูอันเรา
กําจัดแลว
๘. โสมาเถรีคาถา
สุภาษิตโตมาร
มารกลาววา
[๔๓๗] ฐานะอันประเสริฐกลาวคือ อรหัต อันฤาษีทั้งหลายพึงบรรลุ บุคคล
เหลาอื่นใหสําเร็จไดโดยยาก ทานเปนหญิงมีปญญาเพียง ๒ องคุลีเทานั้น
ไมสามารถจะบรรลุฐานะอันประเสริฐนั้นได.
พระโสมาเถรีกลาววา
เมื่อจิตตั้งมั่นดีแลว เมื่อญาณเปนไปอยู และเมื่อเราเห็นแจงธรรมโดย
ชอบ ความเปนหญิงจะพึงทําอะไรเราได เรากําจัดความเพลิดเพลินใน
สิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูมีบาป ทาน
จงรูอยางนี้ ทานเปนผูอันเรากําจัดเสียแลว.
จบ ติกนิบาต.
----------เถรีคาถา จตุกกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต
ภัททกาปลานีเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงเหตุออกบวช
[๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของพระพุทธเจา เปนทายาทของพระพุทธเจา เปนผูมีจิตตั้งมั่นดีแลว รูระลึกถึงชาติกอนๆ ได ทั้งเห็น
สวรรคและอบาย อนึ่ง ทานบรรลุอรหัต อันเปนความสิ้นไปแหงชาติ
เปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี เปนพราหมณผูมีวิชชา ๓ ดวยวิชชา
๓ เหลานี้ นางภัททกาปลานีเปนผูมีวิชชา ๓ เหมือนพระมหากัสสปะ เปน
ผูละมัจจุชนะมารพรอมทั้งพาหนะแลว ยอมทรงไวซึ่งรางกายอันมีในที่สุด
เราทั้งสองบวชแลวเพราะเห็นโทษในโลก เราทั้งสองนั้นเปนผูมีอาสวะ
สิ้นแลว มีอินทรียอันฝกแลว เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว.
จบ จตุกกนิบาต.
------------เถรีคาถา ปญจกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในปญจกนิบาต
๑. อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการฟงธรรม

[๔๓๙] ตั้งแตเราบวชมาตลอด ๒๕ ป ยังไมประสบความสงบจิต แมชั่วเวลา
ลัดนิ้วมือหนึ่งเลย เราไมไดความสงบจิต มีจิตชุมแลวดวยกามราคะ
ประคองแขนทั้งสองคว่ําครวญเดินเขาไปสูวิหาร เราไดเขาไปหาพระภิกษุณีผูที่เราควรเชื่อถือ พระภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือขันธ อายตนะ
และธาตุแกเรา เราฟงธรรมของภิกษุณนี ั้นแลว เขาไปนั่ง ณ ที่ควรแหง
หนึ่ง ยอมรูระลึกชาติกอนๆ ได ทิพยจักษุเราชําระใหหมดจดแลว
เจโตปริยญาณและโสตธาตุเราชําระใหหมดจดแลว แมฤทธิ์เราก็ทําให
แจงแลว เราไดบรรลุธรรมเปนที่สิ้นอาสวะแลว ทําใหแจงอภิญญา ๖
แลว ทําคําสั่งสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
๒. วิมลปุรณคณิกาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้โทษความสวย
[๔๔๐] เราเปนผูเมาแลวดวยผิวพรรณ รูปสมบัติ ความสวยงาม บริวารสมบัติ
และความเปนสาว มีจิตกระดาง ดูหมิ่นหญิงอื่นๆ ประดับรางกายงดงาม
วิจิตร สําหรับลวงบุรุษผูโ งเขลา ไดยืนอยูที่ประตูบานหญิงแพศยา ดุจ
นายพรานที่คอยดักเนื้อ ฉะนั้น เราไดแสดงเครื่องประดับตางๆ และ
อวัยวะที่ควรปกปดเปนอันมากใหปรากฏแกบุรุษ กระทํามายาหลายอยาง
ใหชายเปนอันมากยินดี วันนี้เรามีศีรษะโลน หมผาสังฆาฏิเที่ยว
บิณฑบาต แลวมานั่งที่โคนตนไม เปนผูไดฌานอันไมมีวิตก เราตัด
เครื่องเกาะเกี่ยว ทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของมนุษยไดทั้งหมด และ
ทําอาสวะทั้งปวงใหสิ้นไป เปนผูมีจิตใจเยือกเย็น ดับสนิทแลว.
๓. สีหาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้โทษกามราคะ
[๔๔๑] เมื่อกอนเราเปนผูถกู กามราคะเบียดเบียน มีจิตฟุงซาน จึงทําจิตใหอยู
ในอํานาจไมได เพราะไมมนสิการโดยอุบายอันแยบคาย เปนผูอันกิเลส
ทั้งหลายกลุมรุมแลว มีปกติเปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปนสุข
ตกอยูในอํานาจแหงจิตอันสัมปยุตดวยราคะ จึงไมไดความสงบแหงจิต
เราจึงเปนผูผอมเหลือง มีผิวพรรณไมผองใสอยูตลอด ๗ ป เราเปนผู
อันทุกขครอบงําแลว ไมไดความสบายใจทั้งกลางวันกลางคืน เพราะ
เหตุนั้น เราจึงถือเอาเชือกเขาไปสูราวปา ดวยคิดวา จะผูกคอตายเสียใน
ที่นี้ ดีกวาที่จะกลับไปสูความเปนคฤหัสถอีก พอเราทําบวงใหมั่นคง
ผูกที่กิ่งไมแลว สวมบวงที่คอ ในทันใดนั้น จิตของเราก็หลุดพนจาก
อาสวะกิเลสทั้งหลาย.
๔. นันทาเถรีคาถา
สุภาษิตสอนตน

[๔๔๒] ดูกรนางนันทา ทานจงดูรางกายอันกระสับกระสาย ไมสะอาด
เปอยเนา จงอบรบจิตใหตั้งมั่นดวยดี มีอารมณเปนหนึ่งดวยอสุภสัญญา
รางกายนี้ฉันใด รางกายของทานก็ฉันนั้น รางกายของทานนั้นฉันใด
รางกายนี้ก็ฉันนั้น รางกายเปนของเปอยเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป อัน
พวกชนพาลปรารถนากันยิ่งนัก เมื่อทานพิจารณารางกายนี้อยางนี้ ไม
เกียจครานทั้งกลางวันกลางคืน แทงตลอดแลว จักเห็นดวยปญญาของ
ตนได เมื่อเราเปนผูไมประมาท คนควาอยูโดยอุบายอันแยบคาย จึง
เห็นกายนี้ทั้งภายในและภายนอกตามความเปนจริง ทีนั้นเราจึงเบื่อหนาย
ในกายและคลายความกําหนัดในภายใน เปนผูไมประมาท ไมเกาะเกี่ยว
ในสิ่งอะไร เปนผูสงบระงับดับสนิทแลว.
๕. นันทุตตราเถรีคาถา
สุภาษิตชี้โทษการถือผิด
[๔๔๓] เมื่อกอนเราไหวไฟ พระจันทร พระอาทิตยและเทวดา ไปสูทาน้ํา
แลวลงดําน้ํา เราสมาทานวัตรเปนอันมาก โกนศีรษะเสียครึ่งหนึ่ง นอน
แผนดิน ไมกินขาวในกลางคืน แตยินดีในการประดับตบแตง บํารุง
รางกายนี้ ดวยกายอาบน้ํา และนวดฟนขัดสี เปนผูถูกกามราคะครอบ
แลว ตอมาเราไดศรัทธาในพระศาสนา ออกบวชเปนบรรพชิต เรา
พิจารณาเห็นกายตามความเปนจริงแลว จึงถอนกามราคะเสียได ตัดภพ
ความอยาก และความปรารถนาทั้งปวง ไมเกาะเกี่ยวดวยกิเลสเครือ่ ง
ประกอบทุกอยาง บรรลุถึงความสงบใจแลว.
๖. มิตตกาลีเถรีคาถา
สุภาษิตชี้โทษการติดลาภสักการะ
[๔๔๔] เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธา แตเปนรูขวนขวายในลาภสักการะ ประพฤติพรหมจรรยดวยการมุงลาภ เปนเหตุละประโยชนอันเยีย่ ม
แลว ถือเอาประโยชนอนั เลว เราตกอยูใ นอํานาจของกิเลส ไมยินดี
ประโยชนของความเปนสมณะ เมื่อเรานั่งในที่อยู ไดเกิดความสังเวช
วา เราเปนผูเดินทางผิดเสียแลว จึงตกอยูในอํานาจของตัณหา ชีวิต
ของเราเปนของนอย ถูกชราและพยาธิย่ํายีอยูเปนนิตย กายนี้ยอมทําลาย
ไปกอน เวลานี้เราไมควรประมาท เมื่อเราพิจารณาเห็นความเกิดขึ้น
และความเสื่อมไปของขันธทั้งหลาย ตามความเปนจริง จึงมีจิตหลุดพน
จากภพ ๓ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว.
๗. สกุลาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการฟงธรรม
[๔๔๕] เมื่อเรายังอยูในเรือน ไดฟงธรรมของภิกษุรูปหนึง่ ไดเห็นนิพพาน

อันเปนธรรมปราศจากธุลี เปนทางเครื่องถึงความสุข ไมจุติตอไป
เราจึงละบุตร ธิดา ทรัพย และธัญชาติ โกนผมออกบวชเปนบรรพชิต
เราศึกษาทางสงบใจอยู เจริญมรรคชั้นสูง จึงละราคะ โทสะ และ
อาสวะทั้งหลายอันกลาแข็งกวาราคะโทสะนั้นได เราอุปสมบทเปน
ภิกษุณีแลว ระลึกถึงชาติกอนได ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์หมดมลทิน
อบรมแลวดวยดี เราเห็นสังขารทั้งหลาย โดยความเปนอนัตตา เปน
ของเกิดแตเหตุ มีอันทรุดโทรมไปเปนสภาพ แลวละอาสวะทั้งปวง
เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว.
๘. โสณาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการฟงธรรม
[๔๔๖] ในรูปกายนี้ เราคลอดบุตร ๑๐ คน ตอมาเปนคนชราทุพพลภาพ จึง
เขาไปหาภิกษุณีรูปหนึ่ง ภิกษุณีนั้นแสดงธรรม คือ ขันธ อายตนะ
และธาตุแกเรา เราฟงธรรมของภิกษุณนี ั้นแลว โกนผมออกบวช เมื่อ
เราศึกษาอยู ไดชําระทิพยจักษุใหบริสุทธิ์แลว รูระลึกชาติกอนๆ ได
อนึ่ง เราเปนผูมีจิตตั้งมั่น มีอารมณเปนหนึ่ง เจริญอนิมติ สมาธิเปน
ผูมีวิโมกขเกิดแลว ในลําดับแหงมรรคอันเลิศ เปนผูดับแลวโดยหาเชือ้
มิได ขันธ ๕ ที่เรากําหนดรู มีรากขาดแลวตั้งอยู สิ่งที่ยังคงอยูก็คงมี
อยูในกายที่คร่ําคราเลวทราม บัดนี้ ภพใหมไมมี.
๙. ภัททากุณฑลาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงโทษการถือผิด
[๔๔๗] เมื่อกอนเราตองถอนผม อมขี้ฟน นุงหมผาผืนเดียวเที่ยวไป เรา
สําคัญในสิ่งที่ไมมีโทษวา มีโทษ และเห็นสิ่งที่มีโทษวา ไมมีโทษ
ออกจากที่พักในกลางวัน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี มีพระภิกษุ
สงฆหอมลอม ที่ภูเขาคิชฌกูฏ จึงคุกเขาลงถวายบังคมประนมอัญชลี
เฉพาะพระพักตร พระองคตรัสวา มาเถิดนางภัททา เทานั้นเราก็เปน
อันไดอุปสมบทแลว เราเปนผูไมมีหนี้สิน บริโภคกอนขาวของชาว
แวนแควน เที่ยวไปในแควนอังคะ มคธ วัชชี กาสีและโกศล ๕๐ ป
อุบาสกผูมีปญญา ไดถวายจีวรแกเราผูชื่อวาภัททา ผูพนแลวจากกิเลส
เครื่องรอยกองทั้งปวง ไดประสบบุญเปนอันมาก.
๑๐. ปฏาจาราเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการทําสมาธิ
[๔๔๘] มาณพทั้งหลายไถนาดวยไถ หวานพืชลงบนแผนดิน หาทรัพยเลี้ยง
บุตรภรรยา เราเปนผูสมบูรณดวยศีล ทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา
ไมเกียจคราน ไมมีใจฟุงซาน เหตุไรจึงจะไมบรรลุนิพพาน เราลางเทา

เห็นน้ําลางเทาไหลมาแตที่ดอนสูที่ลุม กระทําใหเปนนิมิต แตนั้นทํา
จิตใหเปนสมาธิ เหมือนมาอาชาไนยที่ดี อันนายสารถีฝก แลวโดยงาย
ฉะนั้น ลําดับนั้น เราถือประทีปเขาไปยังวิหารตรวจดูทนี่ อนแลวขึ้น
บนเตียง ลําดับนั้น เราจับเข็มหมุนไสลง พอไฟดับความหลุดพนแหง
ใจไดมีแลว.
๑๑. ติงสมัตตาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการเชื่อฟงคําสอน
[๔๔๙] พระเถรีประมาณ ๓๐ รูปนี้ ไดพยากรณอรหัตผลในสํานักพระปฏาจารา
เถรีอยางนีว้ า
มาณพทั้งหลายถือเอาสากซอมขาว แสวงหาทรัพยมาเลี้ยงบุตรภรรยา
ทานทั้งหลายจงทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ที่กระทําแลวไมเดือด
รอนในภายหลัง ทานทั้งหลายจงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง จง
ประกอบความสงบใจ ทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ภิกษุณีเหลานั้น
ไดฟงคําสั่งสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ที่ควร
ขางหนึ่ง ไดประกอบความสงบใจ กระทําตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจา ในยามตนแหงราตรี พากันระลึกชาติกอนได ในมัชฌิมยามได
บรรลุทิพยจักษุ ในปจฉิมยาม ไดทําลายกองแหงความมืด พระภิกษุณี
เหลานั้นพากันลุกขึ้นไปกราบเทาพระปฏาจาราเถรี แลวกลาววา คําสั่ง
สอนของทาน พวกเราไดกระทําแลว เทวดาชั้นดาวดึงสพากันหอมลอม
พระอินทรผูชนะสงคราม ฉันใด พวกเราจักพากันลอมทานอยู ฉันนั้น
เพราะพวกเราเปนผูไดวชิ ชา ๓ เปนผูไมมีอาสวะ.
๑๒. จันทาเถรีคาถา
สุภาษิตแสดงผลการเชื่อฟงคําสอน
[๔๕๐] เมื่อกอนเราเปนคนเข็ญใจ เปนหญิงหมายไมมีบุตร ปราศจากญาติ
และมิตร ไมไดประสบความบริบูรณดวยอาหารและผานุงหม เราถือ
ภาชนะดินและไมเทาเที่ยวไปขอทานตามสกุลนอยใหญ ถูกความหนาว
รอนเบียดเบียนอยูตลอด ๗ ป ตอมาภายหลัง เราไดพบพระปฏาจารา
ภิกษุณี ผูไดขาวและน้ําเปนปกติ จึงเขาไปหาทานแลวขอบรรพชาอยูใ น
สํานักทาน ทานใหเราบวชดวยความอนุเคราะห ตอมาทานกลาวสอน
เรา แนะนําเราใหประกอบในปฏิปทาอันเปนประโยชนอยางยิ่ง เราฟง
คําของทานแลว ไดทําตามทานสอน โอวาทของทานไมเปนโมฆะ เพราะ
เราไดบรรลุวิชชา ๓ เปนผูไมมีอาสวะ.
จบ ปญจกนิบาต.
เถรีคาถา ฉักกนิบาต

วาดวยคาถาสุภาษิต ในฉักกนิบาต
๑. ปญจสตาปฏาจาราเถรีคาถา
สุภาษิตระงับโศก
พระปฏาจาราเถรีแสดงธรรมดวยคาถา ความวา
[๔๕๑] ทานไมรูทางของผูใดซึ่งมาแลวหรือไปแลว แตทานก็ยังรองไหถึงคนนั้น
ซึ่งมาแลวจากไหนวา บุตรของเราๆ ถึงทานจะรูจักทางของเขาผูมาแลว
หรือไปแลวก็ไมควรเศราโศกถึงเขาเลย เพราะสัตวทั้งหลายมีอยางนี้เปน
ธรรมดา เมื่อเขามาจากปรโลก ใครๆ ไมไดออนวอนเลย เขาก็มาแลว
เมื่อเขาจะไปจากมนุษยโลก ใครๆ ก็ไมไดอนุญาตใหไป เขามาจากไหน
ก็ไมรู พักอยูที่นี้ ๒-๓ วันแลวไปก็ดี มาจากที่นี้สูที่อื่น ไปจากที่นั้นสู
ที่อื่นก็ดี เขาละไปแลวจักทองเที่ยวไปโดยรูปมนุษย มาอยางไรก็ไป
อยางนั้น การร่ําไหในการไปของสัตวนั้นจะเปนประโยชนอะไร.
พระภิกษุณี ๕๐๐ รูปกลาววา
ทานไดชวยถอนขึ้นซึ่งลูกศร ที่บุคคลเห็นไดยาก อันเสียบแทงอยูใน
หทัยของเราแลว เมื่อเราถูกความโศกถึงบุตรครอบงํา ทานไดบรรเทาเสีย
แลววันนี้ เรามีลูกศร อันถอนขึ้นแลว หมดความหิว ดับรอบแลว
เขาขอถึงพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญ กับทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ
วาเปนสรณะ.
๒. วาสิฏฐีเถรีคาถา
สุภาษิตดับความฟุงซาน
[๔๕๒] เราอึดอัดเพราะความโศกถึงบุตร มีจิตฟุงซาน ไมมีความรูสึก เปลือย
กายและสยายผมรองไหเที่ยวไปในที่ตางๆ เราไดเที่ยวไปในถนน กองหยากเยื่อ ในปาชา ในตรอกใหญ และตรอกนอย อดๆ อยากๆ
ตลอด ๓ ป ภายหลังไดพบพระสุคตผูฝกบุคคลที่ยังไมไดฝกตน ตรัสรู
ดวยพระองคเอง หาภัยมิได กําลังเสด็จไปสูพระนครมิถิลา กลับไดสติ
แลวเขาไปถวายบังคม พระองคไดทรงแสดงธรรมแกเรา ดวยความ
อนุเคราะห เราฟงธรรมของพระองคแลว ออกบวชเปนบรรพชิต
เพียรพยายามในคําสอนของพระองค ไดทําใหแจงซึ่งธรรมอันปลอดโปรง
เราตัดความโศกทั้งปวงไดแลว ละความโศกอันมีอรหัตผลเปนที่สุดได
แลว เพราะเรากําหนดรูที่ตั้งและเหตุเกิดแหงความโศกทั้งหลาย.
๓. เขมาเถรีคาถา
สุภาษิตโตมาร
มารกลาววา
[๔๕๓] ดูกรนางเขมา เธอกําลังเปนสาว มีรูปงาม แมเราก็ยังเปนหนุมรุน ๆ

จงมารื่นรมยดวยดนตรีเครื่อง ๕ ดวยกันเถิด.
พระเขมาเถรีกลาววา
เราอึดอัดระอาดวยกายอันเปอยเนากระสับกระสาย มีความแตกพังไป
เปนธรรมดานี้อยู เราถอนกามตัณหาขึ้นไดแลว กามทั้งหลาย มีอุปมา
ดวยหอกและหลาว ครอบงําขันธทั้งหลายไว บัดนี้ ความยินดีในกามที่
ทานพูดถึงไมมีแกเราแลว เรากําจัดความเพลิดเพลิน ในสิ่งทั้งปวงแลว
ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารในบาป ทานจงรูอยางนี้ ดูกรมาร
ตัวทานเรากําจัดแลว คนพาลไมรูตามความเปนจริง พากันไหวดาว
นักษัตร บูชาไฟอยูในปา ยอมสําคัญวาเปนความบริสุทธิ์ สวนเราแล
ไหวแตพระสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ จึงพนแลวจากทุกขทั้งปวง เปน
ผูทําตามคําสั่งสอนของพระศาสดา.
๔. สุชาตาเถรีคาถา
สุภาษิต ชี้ผลการฟงธรรม
[๔๕๔] เมื่อเราเปนฆราวาส ไดตกแตงรางกาย นุงหมผาอันงาม ทัดทรงดอกไม
ลูบไลดวยจุรณจันทน ปกคลุมดวยอาภรณทั้งปวง หอมลอมดวยหมูน าง
ทาสี ใหหมูนางทาสีถือเอาขาวน้ํา ของเคี้ยว ของบริโภคไมนอย
ออกจากเรือนไปสูอุทยาน รื่นรมยชมเชยเลนอยูในสวนนั้นแลว มาสู
เรือนของตน เขาสูทักขีวิหาร ในปาอัญชนวันใกลเมืองสาเกต ไดพบ
พระพุทธเจาผูเปนแสงสวางของโลกแลว เขาไปถวายบังคม พระองค
ผูมีพระจักษุไดทรงแสดงธรรมแกเราดวยความทรงอนุเคราะห และเรา
ไดฟงพระธรรมของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญแลว ไดตรัสรูข อง
จริง ไดบรรลุอมตธรรมอันปราศจากธุลีในที่นั้นนั่นเอง เราไดรูแจง
พระสัทธรรมแลว ไดบรรพชาในพระธรรมวินัย ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว
คําสั่งสอนของพระพุทธเจาไมเปลาจากประโยชน.
๕. อโนปมาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการฟงธรรม
[๔๕๕] เราเกิดแลวในสกุลสูง อันมีเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพยมากสมบูรณดวย
ผิวพรรณสัณฐาน เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี เปนผูอันพระราชบุตรปรารถนา
พวกเศรษฐีบุตรพากันมุงหวัง อิสรชนมีพระราชบุตรเปนตน พากันสงทูต
ไปขอกะบิดาของเราวา ขอจงใหนางอโนปมาแกเรา นางอโนปมาธิดา
ของทานนั้นมีน้ําหนักเทาใด เราจักใหเงินและทองมีน้ําหนัก ๘ เทาของ
น้ําหนักนั้น เรานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐที่สุดในโลกไมมีผอู ื่น
ยิ่งไปกวา ไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคแลว เขาไปนั่ง ณ ที่
ควรสวนขางหนึ่ง พระองคไดทรงแสดงธรรมแกเราดวยความทรง

อนุเคราะห เรานั่งอยูที่อาสนะนั้นบรรลุผลที่ ๓ ครั้นแลว ไดโกนผม
ออกบวชในพระธรรมวินัย ตั้งแตตัณหาอันเราใหเหือดแหงแลว ถึงวันนี้
เปนวันที่ ๗.
๖. มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา
สุภาษิตสรรเสริญพระพุทธองค
[๔๕๖] ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ผูสงู สุดกวาสัตวทั้งปวง หมอมฉันขอนอบนอมแดพระองค ซึ่งทรงชวยปลดเปลื้องหมอมฉัน และชนอื่นเปนอัน
มากใหพนจากทุกข หมอมฉันกําหนดรูทุกขทั้งปวงแลว เผาตัณหาอัน
เปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว ไดเจริญมรรคอันประกอบดวยองค
๘ แลว ไดบรรลุนิโรธแลว ชนทั้งหลายเปนมารดา เปนบุตร เปนธิดา
เปนพี่ชายนองชาย เปนปูยาตายายกันในชาติกอน หมอมฉันไมรูตาม
ความเปนจริง ไมประสบอริยสัจ ๔ จึงไดทองเที่ยวไปในภพนอยใหญ
ก็หมอมฉันไดเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว อัตภาพนี้มีในที่สุด
ชาติสงสารสิ้นไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี ขอพระองคทรงทอดพระเนตรพระสาวกทั้งหลายผูปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบั่น
มั่นคงเปนนิตย มีความพรอมเพรียงกัน การกระทําโลกุตตรธรรมให
ประจักษแกตนอยางนี้ เปนการถวายบังคมตอพระพุทธเจาทั้งหลาย
พระนางเจามหามายาเทวีไดประสูติพระโคดมมา เพื่อประโยชนแกชน
เปนอันมากหนอ เพราะพระองคไดบรรเทากองทุกขของชนทั้งหลาย
ผูอันพยาธิและมรณะทิ่มแทงแลว.
๗. คุตตาเถรีคาถา
พระพุทธโอวาทเตือนนางคุตตาเถรี
พระผูมีพระภาคตรัสวา
[๔๕๗] ดูกรนางคุตตา การที่ทานละบุตร หมูญาติและกองแหงโภคะอันเปนที่รัก
แลว ออกบวชเพื่อประโยชนแกนิพพานใด ทานจงพอกพูนนิพพานนั้น
เนืองๆ เถิด ทานอยาตกอยูในอํานาจของจิต สัตวทั้งหลายผูไมรูแจง
ถูกจิตหลอกลวงแลว ยินดีในสิ่งอันเปนวิสัยของมาร ยอมพากัน
ทองเที่ยวไปสูชาติสงสารมิใชนอย ดูกรนางภิกษุณี ทานจงละขาดซึ่ง
สังโยชนอันเปนสวนเบื้องต่ําเหลานี้ คือกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สักกายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาสอันเปนขอที่หา ๑ แลวอยากลับ
มาสูกามภพอีก ทานจงละเวนราคะ มานะ อวิชชา อุทธัจจะ และตัด
สังโยชนทั้งหลายแลว จักทําที่สุดแหงทุกขได ทานยังชาติสงสารให
สิ้นไปแลว กําหนดรูภ พใหม หมดความทะยานอยาก จักเปนผูสงบ
ระงับ เที่ยวไปในปจจุบัน.

๘. วิชยาเถรีคาถา
สุภาษิตชี้ผลการฟงธรรม
[๔๕๘] เรายังจิตใหอยูในอํานาจไมได จึงไมไดความสงบใจ ออกจากที่อยูไป
ภายนอก ๔-๕ ครั้ง ภายหลังเขาไปหาพระเขมาภิกษุณีไตถามโดยเคารพ
ทานไดแสดงธรรม คือ ธาตุ อายตนะ อริยสัจ ๔ อินทรีย พละ โพชฌงค
และอัฏฐังคิกมรรค แกเรา เพื่อการบรรลุประโยชนอนั สูงสุด เราได
ฟงคําของทานแลว กระทําตามคําพร่ําสอน ในปฐมยามแหงราตรีนนั้
ก็ระลึกถึงชาติกอนได ในมัชฌิมยามแหงราตรี เราชําระทิพยจักษุให
หมดจด ในปจฉิมยามแหงราตรี เราทําลายกองแหงความมืดได ก็ใน
กาลนั้น เรามีความสุขอันเกิดแตปติแผไปทั่วกายอยู ในวันที่ครบ ๗
เราทําลายกองแหงความมืดไดแลว จึงเหยียดเทาออก.
จบ ฉักกนิบาต.
-----------เถรีคาถา สัตตกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในสัตตกนิบาต
๑. อุตตราเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอุตตราเถรี
พระปฏาจาราเถรีกลาววา
[๔๕๙] มาณพทั้งหลายพากันถือสากซอมขาวอยู ยอมหาทรัพยมาเลี้ยงดูบุตร
ภรรยาฉันใด ทานทั้งหลายก็ฉันนั้น จงบําเพ็ญเพียรในคําสั่งสอนของ
พระพุทธเจา ที่เปนเหตุใหผูทําไมเดือดรอนในภายหลัง ทานทั้งหลาย
จงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ที่ควรขางหนึ่ง จงเขาไปตั้งจิตไวใหมีอารมณ
เดียวตั้งมั่นดวยดีแลว พิจารณาสังขารทั้งหลายโดยความเปนของแปรปรวน และโดยความเปนของไมใชตน.
พระอุตตราเถรีกลาววา
เราไดฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ
ที่ควรแหงหนึ่ง ในปฐมยามแหงราตรี เราก็ระลึกชาติกอนได ในมัชฌิม
ยามแหงราตรี ไดชําระทิพยจักษุใหหมดจด ในปจฉิมยามแหงราตรี
ไดทําลายกองแหงความมืดไดแลว เราไดบรรลุวิชชา ๓ จึงลุกจากอาสนะ
ในภายหลังเราไดทําตามคําพร่ําสอนของทานแลว ดิฉันเปนผูมีวิชชา ๓
ไมมีอาสวะ จักหอมลอมทานอยู ดุจเทวดาชาวดาวดึงส พากันหอมลอม
ทาวสักกะผูชนะสงครามมาแลว ฉะนั้น.
๒. จาลาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางจาลาเถรี

พระจาลาเถรีกลาว
[๔๖๐] เราเปนภิกษุณีผูมีอินทรียอันเจริญแลว เขาไปตั้งสติไวมั่น ไดแทงตลอด
สันตบทอันเปนเครื่องเขาไประงับสังขารเปนสุข.
มารกลาววา
ทานเปนผูมีศีรษะโลน ปรากฏเหมือนสมณะ เจาะจงใครหนอ ทานไม
ชอบใจในลัทธิเดียรถียแ ลว ยังจักมาหลงประพฤติทางผิดนี้อยูทําไม.
พระจาลาเถรีกลาววา
เดียรถียเหลาใด ผูมีลัทธิเปนภายนอกจากศาสนานี้ เปนผูเขาไปอาศัย
ทิฏฐิทั้งหลาย เดียรถียเหลานั้นยอมไมรูแจงธรรม ไมเปนผูฉลาดในธรรม
สวนพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในสกุลศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปนอุบายลวงเสียซึง่ ทิฏฐิทั้งหลาย คือ ทุกข
เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกขและอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปน
ทางดําเนินใหถึงความดับทุกขแกเรา เราไดฟงคําสั่งสอนของพระองค
แลวยินดีอยูในพระศาสนา เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของ
พระพุทธเจาไดทําเสร็จแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงได
แลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด
ตัวทานเรากําจัดไดแลว.
๓. อุปจาลาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอุปจาลาเถรี
พระอุปจาลาเถรีกลาววา
[๔๖๑] เราเปนภิกษุณีผูมีสติ มีจักษุ มีอินทรียอันอบรมแลว แทงตลอดสันตบท
อันอุดมบุรุษเสพแลว.
มารกลาววา
เหตุไฉนหนอทานจึงไมชอบความเกิด เพราะธรรมดาผูเกิดยอมบริโภค
กามทั้งหลาย เชิญทานบริโภคความยินดีในกามทั้งหลายเถิด อยาไดเปน
ผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย
พระอุปจาลาเถรีกลาววา
เพราะความตายยอมมีแกผูเกิด ไมมีแกผูไมเกิด การถูกตัดมือและเทา
การถูกฆาและถูกจองจํายอมมีแกผูเกิด ไมมีแกผูไมเกิด ผูเกิดแลวยอม
ไดประสบทุกข ผูไมเกิดยอมไมประสบ พระสัมพุทธเจาผูเสด็จอุบัติใน
สกุลศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปน
อุบายลวงเสียซึ่งทิฏฐิทั้งหลาย คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนทางดําเนินใหถึงความ
ดับทุกขแกเรา เราไดฟงคําสั่งสอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระ-

ศาสนา เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทํา
เสร็จแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลาย
กองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ตัวทาน
เรากําจัดไดแลว.
จบ สัตตกนิบาต.
------------เถรีคาถา อัฏฐกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในอัฏฐกนิบาต
๑. สีสุปจาลาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางสีสุปจาลาเถรี
พระสีสุปจาลาเถรีกลาววา
[๔๖๒] เราเปนภิกษุณีผูสมบูรณดวยศีล สํารวมดีแลวในอินทรียทั้งหลาย ได
บรรลุสนั ตบทอันชื่นใจ มีโอชารส.
มารกลาววา
ทานจงตั้งจิตปรารถนาเพื่อจะเกิดไว ในหมูเทวดาชั้นดาวดึงส ชั้นยามา
ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี และชั้นวสวัสดี ที่ทานเคยอยูมาแลวในกอนเถิด.
พระสีสุปจาลาเถรีตอบวา
เทวดาชั้นดาวดึงส ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดี ชั้นวสวัสดี
พากันไปจากภพเขาสูภพตลอดทุกๆ กาล ติดอยูในรางกายของตน มี
ปกติเดือดรอนเพราะความเกิด และความตาย ไมลวงพนรางกายของ
ตนไปได โลกทั้งปวงถูกไฟไหมลุกรุงโรจนโชติชวง โลกทั้งปวงหวัน่ ไหวแลว พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรม อันเปนธรรมไมหวั่นไหว ใครๆ
ก็ชั่งไมได เปนธรรมอันปุถุชนเสพไมไดแกเรา ใจของเรายินดีแลวใน
ธรรมนั้น เราไดฟงคําสั่งสอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา
วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว
เรากําจัดความเพลิดเพลิน ในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืด
ไดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ตัวทานเราก็กําจัดไดแลว.
จบ อัฏฐกนิบาต.
--------------เถรีคาถา นวกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในนวกนิบาต
วัฑฒมาตาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางวัฑฒมาตาเถรี
พระวัฑฒมาตาเถรี เมื่อจะกลาวตักเตือนพระวัฑฒเถระ ไดภาษิตคาถาเหลานี้ความวา

[๔๖๓] ดูกรทานวัฑฒะผูเปนบุตร กิเลสดุจหมูไมในปาอยาไดมีแกทานในโลก
ในกาลไหนๆ เลย ทานอยาเปนผูมีสวนแหงทุกขร่ําไปเลย ดูกรทาน
วัฑฒะ มุนีทั้งหลายเปนผูไมหวั่นไหว ตัดความสงสัยเสียได เปนผูมี
ความเยือกเย็นถึงความฝกฝนแลว ไมมีอาสวะ ยอมอยูเปนสุข ดูกร
ทานวัฑฒะ ทานพึงเพิ่มพูนมรรคอันฤาษีเหลานั้นสั่งสมแลว เพื่อการ
บรรลุทรรศนะ เพื่อการทําที่สุดแหงทุกข.
พระวัฑฒเถระกลาววา
ขาแตมารดาผูมีความแกลวกลา มารดายอมกลาวเนือ้ ความนี้ แกฉัน
ฉันเขาใจวา ปาคือความรักในฉันยอมไมมีแกทาน.
พระเถรีตอบวา
ดูกรทานวัฑฒะ สังขารอยางใดอยางหนึ่งเปนสังขารเลวอุกกฤษฏ และ
ปานกลาง ยอมไมมีแกเราแมแตนอย แมปาเพียงเล็กนอย ในสังขาร
เหลานั้นยอมไมมีแกเรา เพราะอาสวะทั้งปวงของเราผูไมประมาทแลว
เพงอยู สิ้นไปแลว วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว.
พระวัฑฒเถระกลาววา
มารดาของเรา แทงเราดวยปฏักอันใหญหนอ มารดาของเราไดกลาวคาถา
อันประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง เหมือนคนที่อนุเคราะหแกกันฉะนั้น
เราไดฟงคําพร่ําสอนของมารดาแลว เราไดยังธรรมสังเวชใหเกิดขึ้น
เมื่อบรรลุธรรมปลอดโปรงจากโยคะ เราเปนผูอันมารดาตักเตือนแลวมีใจ
สงไปแลวเพื่อความเพียร ไมเกียจครานตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน
ไดบรรลุสันติอันสูงสุด.
จบ นวกนิบาต.
-------------เถรีคาถา เอกาทสกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกาทสกนิบาต
กีสาโคตมีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางกีสาโคตมีเถรี
[๔๖๔] นักปราชญกลาวสรรเสริญ ความเปนผูมีกัลยาณมิตรไวเฉพาะในโลกวา
บุคคลผูคบกัลยาณมิตร ถึงแมจะเปนพาลก็พึงเปนบัณฑิตไดบาง ควร
คบสัตบุรุษ เพราะปญญายอมเจริญแกบุคคลผูคบสัตบุรุษโดยแท คน
ทุกคนมีกษัตริยเปนตน เมื่อคบสัตบุรุษทั้งหลาย พึงพนจากทุกขแม
ทั้งปวงได และพึงรูแจงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข ๑ เหตุใหเกิดทุกข ๑
ความดับทุกข ๑ อัฏฐังคิกมรรค ๑ พระพุทธเจาผูเปนสารถี ฝกบุรุษผู

ควรฝก ไดตรัสไววา ความเปนหญิง เปนเหตุนํามาซึ่งทุกข เพราะวา
การอยูรวมกับหญิงรวมสามีกันก็ดี การคลอดบุตรก็มี เปนทุกขทั้งนั้น
หญิงบางพวกคลอดบุตรครั้งแรก อดกลั้นทุกขอันเกิดขึ้นเพราะการคลอด
บุตรไมไหวจึงตัดคอตนเองเสียก็มี พวกหญิงที่เจริญดวยความสุขพากัน
กินยาพิษก็มี เด็กตายในครรภก็มี คนทั้งสองคือเด็กอยูในครรภและ
มารดาผูมีครรภ ยอมไดรับความพินาศ เราเดินทางในเวลาจวนคลอด
ไดเห็นสามีตายแลว ยังไมทันถึงเรือนของตน ก็คลอดบุตรกลางทาง
บุตรทั้งสองคนก็ตาย และสามีก็ตายในหนทาง มารดาบิดาและพี่ชาย
ของเราผูกําพรา อัมเขาเผาอยูบนเชิงตะกอนเดียวกัน เมื่อสิ้นสกุลแลว
เปนกําพรา ทานเสวยทุกข หาประมาณมิได ก็น้ําตาของทานไหลออก
แลว หลายพันชาติ เราเห็นทานและเนื้อบุตรของทาน อันสัตวมีสุนัข
เปนตนกัดกินแลว ที่กลางปาชา เรามีวงศสกุลอันฉิบหายแลว เปนผูอัน
ชนทั้งปวงติเตียน สามีตายแลว ไดบรรลุอมตธรรม อริยมรรคอัน
ประกอบดวยองค ๘ เปนที่ใหถึงอมตธรรม เราไดเจริญแลว แมนิพพาน
เราก็ไดทําใหแจงแลว เราไดเห็นแวนธรรมแลว เราเปนผูมีลูกศรอันตัด
แลว ปรงภาระลงแลว กิจที่ควรทําเราไดทําเสร็จแลว พระกีสาโคตมี
เถรีเปนผูมีจิตหลุดพนดีแลว ไดกลาวเนื้อความนี้ ดังนี้แล.
จบ เอกาทสกนิบาต.
--------------เถรีคาถา ทวาทสกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิตในทวาทสกนิบาต
อุบลวัณณาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอุบลวัณณาเถรี
[๔๖๕] เราทั้งสอง คือ มารดาและธิดา เปนหญิงรวมสามีกัน ความสลดใจขนพอง
สยองเกลากันไมเคยมี ไดบังเกิดแกเรา นาติเตียนนัก กามทั้งหลายเปน
ของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น มีหนามเปนอันมาก เพราะเปนที่ทําใหเรา
ทั้งสอง คือ มารดาและธิดารวมสามีเดียวกันได เราเห็นโทษในกาม
ทั้งหลาย เห็นการออกจากกามโดยความปลอดโปรง เราจึงออกบวชใน
ธรรมวินัยในกรุงราชคฤห เราระลึกถึงชาติกอนๆ ไดทิพยจักษุเจโตปริยญาณและโสตธาตุ เราชําระใหหมดจดแลว แมฤทธิ์เราก็ทําใหแจงแลว
ความสิ้นอาสวะเราบรรลุแลว อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําสั่งสอน
ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ในเวลาที่พระพุทธเจาจะทรงกระทํา
ยมกปาฏิหาริย เราไดเนรมิตรถอันเทียมดวยมา ๔ ตัวดวยฤทธิ์ เขาไป
ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจาผูมีศิริ เปนที่พึ่งของสัตวโลกแลว

ไดประดิษฐานอยู ณ ที่ควรสวนขางหนึ่ง.
มารกลาววา
ทานผูเดียวเขาไปอาศัยปาไมรัง อันมีดอกบานสะพรั่งตลอดยอด ยืนอยู
ที่โคน ทานไมมีใครเปนเพื่อนสอง ทานไมกลัวความพาลของนักเลง
ทั้งหลายหรือ.
พระอุบลวัณณาเถรีกลาววา
ถึงจะมีพวกนักเลงตั้งรอยตั้งพันเชนนี้ มาหอมลอม แมเพียงขนของเรา
ก็ไมพึงหวั่นไหวสั่นสะเทือน ดูกรมาร ทานผูเดียวจักทําอะไรเราไดเลา
เรานั้นจักหายไป ณ บัดนี้ก็ไดหรือจะเขาไปในทองทานก็ได จะยืนอยูใ น
ระหวางคิ้วทานก็ได ทานจักไมเห็นเรายืนอยู เราเปนผูชํานาญในทางจิต
อบรมอิทธิบาทดีแลว ไดกระทําใหแจงอภิญญา ๖ คําสั่งสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว กามทั้งหลายเปรียบดังหอกและหลาว เปน
ของครอบงําขันธทั้งหลายไว บัดนี้ความยินดีในกามที่ทานพูดถึงนั้น
ไมมีแกเรา เรากําจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงไดแลว ทําลายกอง
แหงความมืดแลว ดูกรมาร ทานจงรูอยางนี้เถิด ถึงตัวทานเราก็กําจัด
เสียแลว.
จบ ทวาทสกนิบาต.
---------------เถรีคาถา โสฬสกนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิตในโสฬสกนิบาต
ปุณณิกาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางปุณณิกาเถรี
พระปุณณิกาเถรีกลาววา
[๔๖๖] เราเปนหญิงตักน้ํา กลัวตอภัย คืออาญาของนาย และถูกภัย คือ วาจา
และโทสะของนายบีบคั้นแลว จึงลงตักน้ําในฤดูหนาวทุกเมื่อ ดูกร
พราหมณ ทานกลัวตอใครเลาจึงลงตักน้ําทุกเมื่อ ทานมีตัวอันสั่นเทา
เสวยทุกข คือความหนาวอันรายกาจ.
พราหมณกลาววา
ดูกรนางปุณณิกาผูเจริญ ก็เมื่อทานรูอยูวาเราผูทําซึ่งกุศลกรรมอันหามซึ่ง
บาปกรรม จะสอบถามเราทําไม ก็ผูใดเปนคนแกหรือคนหนุมทําบาป
กรรมไว แมผูนั้นก็ยอมพนจากบาปกรรมไดดว ยการอาบน้ํา.
พระปุณณิกาเถรีกลาววา
ก็ใครหนอบอกความนี้แกทานผูไมรู เขาก็ไมรูเหมือนกัน ก็เมื่อบุคคลจะ
พนจากบาปกรรมไดเพราะการอาบน้ํา กบ เตา นาค จรเข และสัตว

เหลาอื่นที่เที่ยวไปในแมน้ํา ก็จักพากันไปสูสวรรคแนนอน พวกคนฆา
เนื้อทรายเลี้ยงชีวิต คนฆาสุกร พวกชาวประมง พวกพรานเนื้อ พวกโจร
พวกนายเพชฌฆาต และคนที่มีกรรมอันเปนบาปเหลาอื่น แมคนเหลานั้น
ก็พึงพนจากบาปกรรมเพราะการอาบน้ํา ถาแมน้ําเหลานี้ พึงนําบาปที่ทาน
ทําไวแลวในกาลกอนไปไดไซร แมน้ําเหลานี้ก็พึงนําบุญมาใหทานบาง
เพราะเหตุนั้น ทานพึงเปนผูเหินหางจากพระศาสนา ดูกรพราหมณ
ทานกลัวตอบาปกรรมอันใด จึงลงอาบน้ําทุกเมื่อ ทานอยาไดทําบาปกรรม
อันนั้นเลย ความหนาวอยาไดเบียดเบียนผิวของทาน.
พราหมณกลาววา
ทานนําขาพเจาผูเดินทางผิดไปสูอริยมรรค ดูกรนางปุณณิกาผูเจริญ
ขาพเจาขอถวายผาสาฏกสําหรับสรงน้าํ นี้แกทาน.
พระปุณณิกาเถรีกลาววา
ผาสาฏกจงเปนของทานตามเดิมเถิด เราไมประสงคผาสาฏก ถาทานกลัว
ตอทุกข ถาทานเกลียดทุกข ทานอยาทํากรรมอันเปนบาปทั้งในที่แจง
หรือในที่ลับ ก็ถาทานจักทําหรือกําลังทํากรรมอันเปนบาปไซร แมทาน
จะเหาะหนีไปในอากาศ ก็จักไมพนทุกขไดเลย ถาทานกลัวตอทุกข
ถาทานไมชอบทุกข จงเขาถึงพระพุทธเจากับทั้งพระธรรมและพระสงฆ
ผูคงที่เปนสรณะ จงสมาทานศีลทั้งหลาย สรณคมนและการสมาทานศีล
ของทาน จักเปนไปเพื่อความพนจากทุกข.
พราหมณกลาววา
เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม วันนี้เราไดเปนพราหมณจริงๆ เรา
เปนผูมีวิชชา ๓ สมบูรณดวยเวท มีความสวัสดี มีบาปอันลางแลว.
จบ โสฬสกนิบาต.
------------๑. เถรีคาถา วิสตินิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในวีสตินิบาต
อัมพปาลีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอัมพปาลีเถรี
[๔๖๗] เมื่อกอน ผมของเรามีสีดํา คลายกับสีปกแมลงภู มีปลายงอน เดี๋ยวนี้
กลายเปนเชนปอเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคํา
แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอนมวยผมของเรามีกลิ่นหอม ดุจอบ
ดวยดอกมะลิเปนตน เต็มดวยดอกไม เดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหมือนขนกระตาย
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับ
กลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอน ผมของเรามีปลายอันงาม วิจิตรดวยหวี

และเครื่องปกผมเหมือนปาไมอันปลูกเปนแถวงามสะพรั่ง เดี๋ยวนี้กลาย
เปนผมโกรนในที่นั้นๆ พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริง
แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน ผมของเราประดับดวยมวยผม
อันงดงาม ดังประดับดวยทองคําอันละเอียด มีกลิ่นหอม เดี๋ยวนี้ ลาน
ตลอดหัวเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริง
แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอนคิ้วของเรางดงามคลายรอยเขียน
อันนายชางเขียนดีแลว เดี๋ยวนี้ กลายเปนคิ้วคดเคี้ยวเหมือนเถาวัลย
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับ
กลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอนนัยนตาของเราดําขลับ เหมือนนิลมณีรุงเรือง
งาม เดี๋ยวนี้ถูกชราขจัดแลวไมงามเลย พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
จริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ เวลาเรายังรุนสาว
จมูกของเราโดงงาม เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้ กลับหอเหี่ยวไป
เหมือนจมหายเขาไปในศีรษะเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส
จริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอนใบหูของเรางดงาม
เหมือนตุมหูที่ทําเสร็จเรียบรอยดี เดี๋ยวนี้กลับหยอนยานเหมือนเอา
เถาวัลยหอยไวเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคํา
จริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอน ฟนของเราขาวงามดี
เหมือนสีดอกมะลิตูม เดี๋ยวนี้กลายเปนฟนหักและมีสีเหลืองเพราะชรา
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน
อยางอื่น เมื่อกอน เราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดุเหวา อันมี
ปกติเที่ยวไปในไพรสณฑร่ํารองอยูในปาใหญฉะนั้น เดี๋ยวนี้คําพูด
ของเราพลาดไปทุกๆ คําเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง
เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน คอของเรางดงาม
กลมเกลี้ยงเหมือนสังขที่ขัดดีแลว เดี๋ยวนี้ยนเพราะชรา พระดํารัสของ
พระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอน
แขนทั้งสองของเรางดงามเปรียบดังกลอนเหล็กอันกลมฉะนั้น เดี๋ยวนี้
ลีบคดดุจฝกแคฝอยเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง
เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน มือทั้งสองของเรา
ประดับดวยแหวนทองคํางดงาม เดี๋ยวนี้เปนเหมือนเหงามันเพราะชรา
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน
อยางอื่น เมื่อกอน ถันทั้งคูของเราเตงตั่งกลมกลึงชิดสนิทกัน และมี
ปลายงอนขึ้นงดงาม เดี๋ยวนี้กลับหยอนเหมือนผลน้ําเตาเพราะชรา พระ
ดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น
เมื่อกอน กายของเราเกลี้ยงเกลา งดงาม เหมือนแผนทองที่ขัดดีแลว

เดี๋ยวนี้สะพรั่งไปดวยเสนเอ็นอันละเอียดเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน
ขาออนทั้งสองของเรางดงามเปรียบเหมือนงวงชาง เดี๋ยวนี้เปนปุมเปนปม
เหมือนขอไมไผเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคํา
จริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอนแขงทั้งสองของเรา ประดับ
ดวยกําไลทองคําอันเกลี้ยงเกลางดงาม เดี๋ยวนี้กลับเหีย่ วแหงเหมือนตนงา
เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่ กอน เทาทั้งสองของเรางดงามอุปมาเชนกับ
ปุยนุนเพราะความที่เทาออนนุม เดี๋ยวนี้กลับแตกเปนริ้วรอยงองุมดังเถาวัลยเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไม
กลับกลายเปนอยางอื่น รางกายของเรานี้เนื่องดวยความหยอน เปนที่อยู
แหงทุกขมาก เปนสภาพตกไปจากเครื่องลูบไล เปนดุจเรือนอันคร่ําครา
พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน
อยางอื่น.
๒. โรหิณีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางโรหิณีเถรี
บิดาถามเราวา
[๔๖๘] ดูกรแมโหริณีผูเจริญ เจาเห็นสมณะนี้วาเปนสมณะ รูสึกวาเปนสมณะ
สรรเสริญสมณะทั้งหลาย เจาเห็นจักเปนสมณะเปนแนแท เจาไดถวาย
ขาวน้ําอันไพบูลยแกสมณะทั้งหลาย ดูกรแมโรหิณี บัดนี้ เราจักขอถาม
เจา เพราะเหตุไร สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของเจา สมณะลวนแต
เปนผูไมใครตอการงาน เกียจคราน อาศัยสิ่งของที่คนอื่นใหเลี้ยงชีวติ
เปนผูมีความหวังอาหารและเครื่องนุงหมเปนตน แตคนอื่นใครตออาหาร
อันอรอยดี เพราะเหตุไร สมณะทั้งหลาย จึงเปนที่รักของขาพเจา?
เราตอบทานวา
ขาแตคุณพอ คุณพอถามดิฉันถึงคุณความดีของสมณะทั้งหลายมานาน
แลว ดิฉันจักชี้แจงคุณความดี คือ ปญญา ศีล และความบากบั่นของ
สมณะเหลานั้นใหทราบ สมณะทั้งหลายเปนผูใครตอการงาน ไมเกียจ
คราน ทําแตการงานงานประเสริฐสุด ยอมละราคะและโทสะได เพราะ
เหตุนั้นสมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายยอมกําจัด
รากเหงาทั้ง ๓ ของบาป มีปกติทําแตกรรมอันสะอาด ละบาปกรรมทั้งปวง
ไดแลว เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน กายกรรม
วจีกรรม และมโนกรรมของสมณะเหลานั้น ลวนแตสะอาด เพราะเหตุ
นั้น สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายลวนแตปราศ-

จากมลทิน เหมือนสังขที่เขาขัดดีแลว เปนผูบริสุทธิ์ทั้งภายในและ
ภายนอก บริบูรณดวยธรรมขาว เพราะเหตุนั้นสมณะทั้งหลายจึงเปนที่รัก
ของดิฉัน สมณะทั้งหลายเปนพหูสูตทรงธรรม เปนผูประเสริฐเลี้ยงชีวิต
โดยชอบธรรม แสดงอรรถและธรรมใหฟง เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลาย
จึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายเปนพหูสูตทรงธรรมเปนผูประเสริฐ
เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม มีจิตแนวเปนอารมณเดียว มีสติ เพราะเหตุนั้น
สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายเปนผูไปไกล มีสติ
พูดพอประมาณ ไมฟุงซาน รูทั่วถึงที่สุดแหงทุกข เพราะเหตุนั้นสมณะ
ทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายหลีกไปจากบานใด ยอมไม
กังวลถึงสัตวหรือสังขารอะไรในบานนั้น เปนผูไมมีความหวงใยหลีกไป
เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายยอม
ไมเก็บสะสมขาวไวในฉาง ไมสะสมไวในหมอ ไมสะสมไวในกระเชา
เที่ยวแสวงหาแตอาหารที่สําเร็จแลว เพราะเหตุนั้น สมณะทั้งหลายจึงเปน
ที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายทานไมรับเงินไมรับทอง ไมรับรูปยะ
เยียวยาอัตภาพดวยอาหารอันเกิดขึ้นเฉพาะหนา เพราะเหตุนั้น สมณะ
ทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน สมณะทั้งหลายออกบวชจากตระกูลตางๆ
กัน และจากชนบทตางๆ กัน แตยอมรักใครกันและกันดี เพราะเหตุนั้น
สมณะทั้งหลายจึงเปนที่รักของดิฉัน.
บิดากลาวกะเราตอไปวา
ดูกรลูกโรหิณีผูเจริญ เจาเกิดในตระกูลของเราเพื่อประโยชนแกเราหนอ
เพราะเจาเปนผูมีศรัทธา และมีความเคารพอยางแรงกลาในพระพุทธเจา
พระธรรม และพระสงฆ และเจายอมรูจ ักพระสงฆวาเปนเขตบุญอัน
ยอดเยี่ยมของโลก ขอใหสมณะเหลานั้นรับทักษิณาทานของเราบาง
เพราะไทยธรรมที่เราตั้งไวแลวในสมณะเหลานั้น จักมีผลไพบูลยแกเรา.
เรากลาวกะบิดาอยางนี้วา
ถาคุณพอกลัวตอทุกข ถาคุณพอเกลียดทุกข จงเขาถึงพระพุทธเจากับทั้ง
พระธรรมและพระสงฆผูคงที่วาเปนสมณะ จงสมาทานศีล ดวยวา
สรณคมน และการสมาทานศีล จักเปนไปเพื่อประโยชนแกคุณพอ.
บิดาไดกลาวกะเราวา
พอจะเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆผูคงที่วาเปนสรณะ
และจะสมาทานศีล เพราะสรณคมนและการสมาทานศีลนั้น จักเปนไป
เพื่อประโยชนแกเรา เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม แตเดี๋ยวนี้เรา
เปนพราหมณแลว เราเปนผูมีวิชชา ๓ มีความสวัสดีถงึ ฝงแหงเวท และ
เปนผูลางบาปไดแลว.

๓. จาปาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางจาปาเถรี
ทานอุปกะกลาววา
[๔๖๙] เมื่อกอนเราถือไมเทา เดี๋ยวนี้เราเปนพรานเนื้อ เราไมอาจออกจากเปอกตม
อันรายกาจขามไปยังฝงโนนดวยความหวังได เมื่อกอนนางจาปาดูหมิ่นเรา
วา เปนผูมัวเมา ไดปลอบบุตรเยาะเยยเรา เราจึงตัดเครื่องผูกของนาง
จาปาแลวออกบวช.
เรากลาววา
ขาแตทานมหาวีระ ขอทานจงอยาโกรธเราเลย ขาแตทานมหามุนี ขอทาน
จงอยาโกรธเราเลย เพราะวาผูที่ถูกความโกรธครอบงํายอมไมมีความ
บริสุทธิ์ตบะจักมีมาแตไหน ก็เราจักหลีกไปสูบานนาลา ใครในที่นี้จักไป
ยังบานนาลาบาง ชนทั้งหลายยอมผูกสมณะ ผูเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม
ไวดวยมารยาหญิง ดูกรทานกาฬะทานจงกลับมาเถิด จงมาบริโภคกามสุข
เหมือนในกาลกอน เราและพวกญาติของเราทั้งหมดจักยอมอยูใตอํานาจ
ของทาน.
ทานอุปกะกลาววา
ดูกรนางจาปา เจาพูดคําเชนใด คําเชนนั้นจะพึงเปนถอยคําที่ดียิ่งแกบุรุษ
ผูที่รักเจา ยิ่งไปกวาที่เจาพูดถึง ๔ เทาทีเดียว.
เรากลาววา
ดูกรทานกาฬะ เพราะเหตุไร ทานจึงละทิ้งเราผูมีรูปงามผูเปนดุจตนตัณหา
มีดอกบานสะพรั่งตั้งอยูบนยอดเขา เปนดังตนการะเกดมีดอกอันบาน
และเปนดุจตนแคฝอยภายในทวีป ผูมีรางกายรูปไลดว ยจุรณจันทนแดง
นุงหมผาแควนกาสีมีคาอันสูง เปนผูสมบูรณไปเสียเลา.
ทานอุปกะกลาววา
พรานนกปรารถนาตามเบียดเบียนนก ฉันใด เจาจักตามเบียดเบียนเราดวย
รูปรางอันมีการตบแตงตางๆ ฉันนั้นหาไดไม.
เรากลาววา
ดูกรทานกาฬะ ก็ผล คือบุตรของเรานี้ ทานเปนผูทําใหเกิดขึ้นแลว ไฉน
ทานจึงมาละทิ้งเราซึ่งเปนผูมีบุตรไปเสียเลา.
ทานอุปกะกลาววา
ทานผูมีปญญาทั้งหลาย ผูเปนมหาวีรบุรุษ ยอมละบุตร ละญาติ ละทรัพย
ตัดเครื่องผูกพันเสียแลวออกบวช เหมือนชางสลัดเครือ่ งผูกไป ฉะนั้น.
เรากลาววา
บัดนี้ เราพึงเอาทอนไมหรือมีดทุบหรือเฉือนบุตรของทานนี้ใหจมลงใน

แผนดิน ทานจักไมเศราโศกถึงบุตรหรือ?
ทานอุปกะกลาววา
ดูกรนางชั่วชา ผูมีบุตรอันทําแลว ถาแมเจาจักทิ้งบุตรใหสุนัขจิ้งจอก
กินเปนอาหาร เจาก็จักยังเราใหกลับคืนมาอีกไมได.
เรากลาววา
เอาเถอะทานกาฬะผูเจริญ บัดนี้ ทานจักไปไหน คือจักไปสูบาน นิคม
นคร ราชธานีไหน?
ทานอุปกะกลาววา
เมื่อกอนเราเคยเปนเจาหมูเจาคณะ ไมใชสมณะ แตถือตัววาเปนสมณะ
ไดเที่ยวไปตามบานทุกๆ บาน ทุกนคร ทุกราชธานีนอยใหญ บัดนี้
พระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนี้ประทับอยู ณ ที่ใกลแมน้ําเนรัญชรา
ทรงแสดงธรรมแกหมูส ัตวเพื่อใหละทุกขทั้งปวง เราไดไป ณ สํานัก
ของพระองค พระองคก็จักเปนศาสดาของเรา.
เรากลาววา
บัดนี้ ขอทานจงกราบทูลการกราบไหวของฉัน กะพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่ง
ของสัตวโลก ผูยอดเยี่ยม พึงทําประทักษิณ ๓ รอบ แลวอุทิศสวนบุญมา
ใหฉันบาง.
ทานอุปกะกลาววา
ดูกรนางจาปา ตามที่เจาพูดเราทําได บัดนี้เราจักกราบทูลการกราบไหว
ของเจากะพระพุทธเจาผูเปนที่พึ่ง ของสัตวโลก ผูยอดเยี่ยม และจักทํา
ประทักษิณสิ้น ๓ รอบแลวอุทิศสวนบุญมาใหเจา.
ก็ลําดับนั้น ทานกาฬะไดหลีกไปถึงแมน้ําเนรัญชรา ทานไดพบพระสัมพุทธเจากําลังทรงแสดงอมตบท คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข
และอริยมรรคมีองค ๘ อันเปนทางดําเนินถึงความสงบทุกข ถวายบังคม
พระยุคลบาทของพระพุทธเจาแลว ทําประทักษิณ ๓ รอบ อุทิศสวนบุญ
ไปใหนางจาปาแลวออกบวชในพระธรรมวินัย ไดบรรลุวิชชา ๓ ทําตาม
คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว.
สุนทรีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางสุนทรีเถรี
[๔๗๐] สุชาตพราหมณผูบิดา เมื่อจะถามถึงเหตุแหงการบรรเทาความเศราโศก จึงกลาว
คาถาถามวา
ดูกรแมสุนทรีผูเจริญ เมื่อกอนทานเคี้ยวกินบุตรทั้งหลายที่ตายแลวเปน
อันมาก ทานเดือดรอนอยางยิ่งทั้งกลางวันและกลางคืน ดูกรนางพราหมณี
ผูเปนเหลากอวาเสฏฐโคตร วันนี้ทานไดเคี้ยวกินบุตรรวมทั้งหมด ๗ คน

เพราะเหตุไรจึงไมเดือดรอนเลา.
พระสุนทรีเถรีกลาววา
ดูกรพราหมณ ในเวลาที่ลวงมาแลว บุตรและหมูญาติของเราหลายรอย
อันเราและทานไดกินแลว เรานั้นไดรนู ิพพานอันเปนธรรมเครือ่ งสลัด
ออกซึ่งชาติและมรณะ จึงไมเศราโศก ไมรองไห และไมเดือดรอน.
พราหมณกลาววา
ดูกรนางวาสิฏฐี วาจาที่ทานพูดนี้เปนวาจาที่นาอัศจรรยหนอ ทานรูธรรม
ของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได?
พระสุนทรีเถรีกลาววา
ดูกรพราหมณ พระสัมพุทธเจาเสด็จมาถึงเมืองมิถลิ า ทรงแสดงธรรม
แกหมูสัตวเพื่อใหละทุกขทั้งปวง ดูกรพราหมณ เราฟงธรรมอันหา
อุปธิกิเลสมิได ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลวเปน
ผูมีสัทธรรมอันรูแจงแลว ณ ที่นั้น จึงบรรเทาความเศราโศกถึงบุตร
เสียได.
แมเราก็จักไปสูเมืองมิถิลาบาง ถึงอยางไร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น
ก็คงเปลื้องเราจากสรรพทุกขไดเปนแน พราหมณไดพบพระพุทธเจา
ผูหลุดพนแลว ไมมีอปุ ธิกิเลส พระพุทธเจาเปนมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข
ทรงแสดงธรรม คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข และ
อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางดําเนินถึงความดับทุกข พราหมณมีพระสัทธรรมอันรูแจงแลว ณ สํานักพระพุทธเจานั้น
พอใจการออกบวช พอบวชแลวได ๓ ราตรี ก็ไดบรรลุวิชชา ๓ มานี่เถิด
นายสารถี ไปเถิด เรามอบรถนี้ใหทาน ขอทานจงบอกพราหมณีวาเรา
สบายดี แตเดี๋ยวนี้พราหมณไดบวชแลวได ๓ ราตรี ก็ไดบรรลุวิชชา ๓
ลําดับนั้น นายสารถีไดพารถ และกหาปณะพันหนึ่งไปมอบใหนางพราหมณี
และไดบอกนางพราหมณีวา พราหมณสบายดีแตเดี๋ยวนี้บวชเสียแลว
พอบวชแลวได ๓ ราตรี ก็บรรลุวิชชา ๓.
นางพราหมณีกลาววา
ดูกรนายสารถี เราใหรถมานี้กับกหาปณะพันหนึ่งและบาตรอันเต็มแลว
แกทาน เพราะไดฟงวาพราหมณไดบรรลุวิชชา ๓.
เมื่อนางพราหมณีใหรางวัลอยางนี้ นายสารถีไมรับ กลับกลาววา
ดูกรนางพราหมณี รถมาและกหาปณะพันหนึ่ง ขอจงเปนของทานตามเดิม
เถิด แมขาพเจาก็จักออกบวชในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญา
อันประเสริฐ.
ก็เมื่อนายสารถีออกบวชแลว นางพราหมณีเรียกนางสุนทรีธิดาของตนมาแลว ไดกลาว

คาถาใจความวา
ลูกสุนทรี บิดาของเจาละชาง โค มา แกวมณี แกวกุณฑล และ
เครื่องอุปกรณแหงเรือนเปนอันมากนี้ออกบวชแลว เจาจงบริโภคโภคะ
เหลานี้เถิด เพราะวาเจาเปนทายาทในสกุลนี้.
นางสุนทรีฟงคํามารดาแลว เมื่อจะประกาศความตั้งใจในการออกบวชของตน จึงกลาว
คาถาความวา
บิดาของดิฉันถูกความเศราโศกถึงบุตรครอบงําจึงละชาง โค มา
แกวมณี แกวกุณฑล และเครื่องอุปกรณแหงเรือนอันรืน่ รมยนี้แลว
ออกบวช ดิฉันผูถูกความเศราโศกถึงพี่ชายครอบงําแลว จักออกบวชบาง.
ลําดับนั้น มารดาเมื่อจะชักนํานางสุนทรีในทางเนกขัมมะจึงไดกลาวคาถาความวา
ลูกสุนทรี ขอความดําริในการออกบวชของเจาจงสําเร็จตามที่เจาปรารถนา
เถิด เจาจงบริโภคกอนขาวอันตองยืนรับ จงมีการเที่ยวแสวงหา จงเปน
ผูนุงหมผาบังสุกุลจีวรและจงเปนผูไมมีอาสวะในโลกหนา.
นางสุนทรีกลาวกับนางภิกษุณีผูเปนอุปชฌายะวา
ขาแตแมเจา ดิฉันศึกษาอยู ไดชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว รูร ะลึกถึง
ขันธที่เคยอยูมาแลวกอนๆ ได ขาแตแมเจาผูมีคุณอันดีงาม เปนผูงาม
ในหมูพระเถรี วิชชา ๓ ดิฉันไดบรรลุแลว คําสั่งสอนของพระพุทธเจา
ดิฉันไดทําเสร็จแลว เพราะอาศัยทาน ขาแตทานแม ดิฉันปรารถนาจะ
ไปยังนครสาวัตถี ขอทานแมจงอนุญาตใหดิฉันไปเถิด ดิฉันจักบันลือ
สีหนาทในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด.
พระสุนทรีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เขาไปยังพระวิหารไดเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู
จึงกลาวคาถาความวา
ดูกรแมสุนทรี ทานจงดูพระศาสดาผูมีพระวรรณะดุจทองคํา มีพระฉวีวรรณเหลืองดังทองคํา ทรงฝกคนที่ผูอื่นฝกไมได ผูตรัสรูดวย
พระองคเอง ผูไมมีภัยแตที่ไหนๆ ขอพระองคทรงทอดพระเนตรนาง
สุนทรีผูหลุดพนแลว ไมมีอุปธิกิเลส ปราศจากราคะ ผูไมเกาะเกี่ยว
ไมมีอาสวะ เสร็จกิจแลวมาเฝาอยู ขาแตพระมหาวีรเจา นางสุนทรี
สาวิกาของพระองค ออกจากพระนครพาราณสีมาสูสํานักของพระองค
แลว ถวายบังคมพระยุคลบาทอยู พระองคเปนพระพุทธเจา พระองค
เปนพระศาสดา ของหมอมฉัน ขาแตพระองคผูเปนพราหมณ หมอม
ฉันเปนธิดาผูซึ่งเกิดแตพระอุระ แตพระโอฐของพระองค เปนผูทํากิจ
เสร็จแลว ไมมีอาสวะ.
พระผูมีพระภาคตรัสวา
ดูกรนางสุนทรีผูเจริญ การที่เธอมานี้ ชื่อวาเปนการมาดีแลว เธอมาแต

ที่ไกลก็เหมือนมาใกล เพราะวา ผูที่มีอินทรียอันฝกแลว ปราศจากความ
กําหนัด ไมเกาะเกี่ยว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ยอมมาไหวเทา
ของพระศาสดาอยางนี้.
๕. สุภากัมมารธีตาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางสุภากัมมารธีตาเถรี
[๔๗๑] เมื่อกอนเรายังเปนสาว นุงหมผาสะอาด ไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดา
การตรัสรูอริยสัจจึงไดมีแกเราผูไมประมาท เพราะเหตุนั้น เราจึงละความ
ยินดีอันแรงกลาในกามทั้งปวง เห็นภัยในกายของตน (อุปาทานขันธ ๕)
จึงปรารถนานิพพานเครื่องออกจากกิเลส เราละหมูญาติ ทาส กรรมกร
บาน ไรนาเปนอันมาก อันเปนเครื่องรืน่ เริงบันเทิงใจ และทรัพยสมบัติ
ไมนอย ออกบวช ก็การที่เราออกบวชในพระสัทธรรมอันพระสัมมา
สัมพุทธเจา ทรงประกาศดีแลวดวยศรัทธาอยางนี้ จะกลับมาสูกามทั้ง
หลายอันเราตัดไดแลวนั้น ไมสมควรเลย เพราะเราปรารถนาความเปน
ผูไมมีหวงใย ผูใดละทองคําและเงินแลว ยังกลับมารับทองคําและเงิน
นั้นอีก ไฉนผูนั้นจะพึงเงยหนา ในระหวางบัณฑิตทั้งหลายไดเลา เพราะ
เงินหรือทองคํา ยอมไมมีเพื่อความสงบใจแมแกบุคคลนั้น เงินและ
ทองคํานั้น เปนของไมสมควรแกสมณะ ไมเปนอริยทรัพย แทจริง
ทองคําและเงินนี้ เปนเหตุใหเกิดความโลภ นํามาซึ่งความมัวเมา ให
เกิดความลุมหลง เปนเครื่องใหกําหนัดพัวพัน มีความระแวง มีความ
คับแคนเปนอันมาก และไมมีความยั่งยืนมั่นคง ก็คนทั้งหลายผูยินดี
ในทรัพยนั้น ชื่อวาเปนผูประมาท มีใจเศราหมอง ตางผิดใจตอกันและ
กัน กระทําความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันเปนอันมาก การฆากัน
การถูกจองจํา การถูกลงโทษมีการตัดมือและเทาเปนตน ความเสื่อมเสีย
ความเศราโศกร่ําไร ความฉิบหายวอดวายเปนอันมาก ยอมปรากฏ แก
บุคคลผูติดเนื่องอยูในกามทั้งหลาย ทานทั้งหลายเปนญาติของเรา แต
เหตุไฉนจึงมาทําเปนเหมือนศัตรู ชักชวนเราในกามทั้งหลายเลา ทาน
ทั้งหลายจงรูเถิดวา เรามีปกติเห็นภัยในกามทั้งหลายบวชแลว อาสวะ
ทั้งหลาย ยอมไมสิ้นไปเพราะเงินและทอง กามทั้งหลาย เปนศัตรู
เปนผูฆา เปนขาศึก เปนดุจลูกศรและเครื่องจองจํา ทานทั้งหลายเปน
ญาติของเรา แตเหตุไฉนจึงมาทําเปนเหมือนศัตรูชักชวนเรา ในกามทั้ง
หลายเลา ทานทั้งหลายจงรูเถิดวา เราบวชแลว มีศีรษะโลน ครองผา
สังฆาฏิ กอนขาวของชาวแวนแควนอันจักตองยืนรับ การเที่ยวแสวงหา
และผาบังสุกุล สมควรแกเรา เพราะเปนเครื่องอาศัยของบรรพชิต
กามทั้งหลายทั้งที่เปนของทิพยทั้งที่เปนของมนุษย อันทานผูแสวงหาคุณ

อันยิ่งใหญมีพระพุทธเจาเปนตนคายเสียแลว ทานเหลานั้นมีใจนอมไป
แลวในสถานที่อันปลอดโปรง ไดบรรลุความสุขอันไมหวั่นไหว เราอยา
ไดสมาคมดวยกามทั้งหลาย อันไมมที ี่ตานทานเลย เพราะกามทั้งหลาย
เปนเหมือนขาศึก เปนดุจเพชฌฆาต อุปมาดวยกองไฟ เปนทุกข
กามนี้เปนของไมบริสุทธิ์ มีภัย เปนไปกับดวยความคับแคน เปน
เสี้ยนหนาม เปนเหตุใหกําหนัด ไมเรียบรอย มีกังวลมาก เปนทาง
แหงความลุมหลงใหญ เปนเหตุใหขัดของ และเปนของนากลัวพิลึก
เปรียบดวยหัวงูเหา ปุถุชนผูโงเขลามืดมนเหลาใด ยอมเพลิดเพลินตอ
กามเหลานั้น ปุถุชนเหลานั้นเปนอันมาก ของอยูแลวดวยเครือ่ งของ
คือกาม ก็ไมรูสึกในโลก ยอมไมรูจักความสิ้นสุดแหงความเกิดและ
ความตาย มนุษยเปนอันมากแลพากันดําเนินไปตามทางเปนที่ไปสูทุคติ
นําโรคมาใหแกตน ลวนแตมีกามเปนเหตุใหเกิดขาศึกศัตรู เดือดรอน
นํามาซึ่งความเศราหมอง เปนเหยื่อในโลก เปนเครื่องจองจํา เกี่ยว
เนื่องดวยความตาย กามทั้งหลายเปนเหตุ ใหบา ใหบนเพอ ใหจิต
มัวเมา เปนของอันมารดักไวเพื่อความพินาศ ของหมูสัตวเร็วพลัน
กามทั้งหลายมีโทษหาที่สุดไมได มีทุกขมาก มีพิษมาก มีความพอใจ
นอย เปนบอเกิดแหงการรบราฆาฟนกัน เปนเหตุใหธรรมฝายขาวเหือด
แหงไป เราละความพินาศอันมีกามเปนเหตุเชนนั้นแลว จักไมกลับมา
บริโภคกามนั้นอีก เพราะวาจําเดิมแตบวชแลว เรายินดีอยางยิ่ง ใน
นิพพานทุกเมื่อ เราหวังความเยือกเย็น จึงทําสงครามตอกามทั้งหลาย
เปนผูไมประมาท ยินดีแลวในนิพพานเปนที่สิ้นไปแหงสังโยชน เราจะ
เดินไปตามอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางไมมี
ความเศราโศก ปราศจากธุลี ปลอดโปรง เปนทางตรง เปนทางที่ทาน
ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงดําเนินขามหวงน้ําใหญไปแลว.
พระผูมีพระภาค ทรงแสดงพระเถรีผูบรรลุอรหัตในวันที่ ๘ แตวันบวชแลวนั่งเขาฌาน
อยูที่โคนตนไมแหงหนึ่ง แกภิกษุณีทั้งหลาย เมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถา ๓ พระคาถา
ความวา
ทานทั้งหลายจงดูนางสุภา ผูเปนธิดาแหงนายชางทอง ผูตั้งอยูในธรรมนี้
เธอไดบรรลุธรรมอันไมหวั่นไหวแลว เพงฌาน อยูโ คนตนไม วันนี้เปน
วันที่ ๘ นางสุภาบวชแลว เปนผูมีศรัทธางามดวยการบรรลุสัทธรรม
เปนผูอันพระอุบลวรรณาเถรีแนะนําแลว บรรลุวิชชา ๓ เปนผูละมัจจุมาร
พระสุภาภิกษุณีเปนไทยแกตัวเอง ไมเปนหนี้ มีอินทรียอันอบรมดีแลว
พรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งปวง ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทาวสักกะ
ผูใหญกวาเหลาสัตวพรอมดวยหมูเทวดา พากันลงมาไหว พระสุภา-

กัมมารธีตาเถรีนั้นดวยฤทธิ์.
จบ วีสตินิบาต
เถรีคาถา ติงสนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในติงสนิบาต
สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางสุภาชีวกัมพวนิกาเถรี
[๔๗๒] นักเลงเจาชูคนหนึ่ง ไดยืนกั้นทางพระสุภาภิกษุณีผูกําลังเดินไปสูสวน
อัมพวันอันเปนสถานที่รื่นรมย ของหมอชีวกโกมารภัจ พระสุภาภิกษุณี
ไดกลาวกะนักเลงนั้นวา ฉันทําผิดอะไรตอทานหรือ ทานจึงมายืนขวาง
ทางเราไว ดูกรอาวุโส บุรุษยอมไมควรถูกตองหญิงที่บวชแลวเลย สิกขา
อันใด อันพระสุคตทรงบัญญัติไวแลว ในศาสนาที่นาเคารพแหงพระศาสดาของเรา เพราะเหตุไร ทานจึงมายืนขวางเราผูมสี วนบริสุทธิ์ดวย
สิกขาเหลานั้น ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ ยวน ทานเปนผูมีจิตขุนมัว มีธุลีคือ
ราคะ เพราะเหตุไรจึงมายืนขวางเราผูม ีจิตไมขุนมัว ปราศจากธุลีคือราคะ
ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ ยวน มีจิตหลุดพนแลวจากเบญจขันธทั้งปวง.
เมื่อพระเถรีกลาวเชนนี้แลว นักเลงเจาชูเมือ่ จะประกาศความประสงคของตน จึงได
กลาวคาถาเหลานี้ความวา
ทานยังเปนสาวทั้งรูปก็ไมเลว การบรรพชา จักทําประโยชนอะไรใหทาน
ทานจงเปลื้องจีวร อันยอมดวยน้ําฝาดออกเสียเถิด เชิญทานมารื่นรมย
กันในปาไมอันมีดอกบานสะพรั่งเถิด และหมูไมเหลานี้ อันลมพัดเอา
ละอองเกษรหอมฟุงไปโดยรอบ ฤดูนี้เริ่มฤดูฝน เปนฤดูมีความสุข
เชิญทานมารื่นรมยกันในปาไมมีดอกสะพรั่งเถิด ก็ตนไมทั้งหลายมีดอก
อันบานแลว ถูกลมโชยยอมสงกลิ่นฟุง ไปตามลม ถาทานจักอยูในปา
แตผูเดียว ความยินดีในปานั้นจักมีแกทานอยางไรเลา ทานไมมีเพื่อน
ปรารถนาจะไปสูปาใหญที่หมูเนื้อรายอาศัย เกลื่อนกลนดวยชางพลาย
และชางพังผูเมามัน เวนแลวจากชน นากลัว ทานเปนตุกตาที่ชางฉลาด
ทําแลวดวยทองคํามีสีสุก และเหมือนนางอัปสรเที่ยวอยูในสวนจิตรัถ
บัดนี้ทานยอมงาม ดวยเครื่องนุงหมแควนกาสี อันมีเนือ้ ละเอียดออน
ไมมีผาอื่นเปรียบปาน ถาเราทั้งสองไดอยูรว มกัน ฉันพึงยอมอยูใน
อํานาจของทาน ดูกรทานผูมีดวงตาดังกินนรี ชีวิตของเราก็ยังไมเปนที่รัก
ไปยิ่งกวาทาน ถาทานจักทําตามคําของเรา ทานจักไดรับความสุข เชิญ
ทานมาอยูครองเรือนกับเราเถิด ทานจักไดอยูในปราสาทอันไมมีลมเขา
มีสาวใชคอยทําการรับใชทาน ทานจงนุงหมผาแควนกาสีมีเนื้อละเอียด
จงตบแตงรางกายดวยดอกไมและเครื่องลูบไลผวิ พรรณ เราจะทําเครื่อง

อาภรณตางๆ หลายชนิด ซึ่งลวนดวยทองคํา และแกวมณี แกวมุกดาให
ขอเชิญทานขึ้นสูที่นอนใหมอันงามมีคามาก อันปูลาดดวยผาขนสัตว
และฟูกไมมีธุลีเพราะซักฟอกดีแลว ประดับดวยแกนจันทน มีกลิ่น
หอม ดอกบัวใด ผุดขึ้นพนน้ําอันอมนุษยหวงแหนแลว ดอกบัวนั้น
เปนของอันใครๆ ไมเคยใชสอยเลย ฉันใด ทานเปนสาวพรหมจารีก็
ฉันนั้น เมื่ออวัยวะของตนอันใครไมไดใชสอยเลย จักถึงความคร่ําครา
ไปเสียเปลาโดยหาประโยชนมิได.
เมื่อนักเลงนั้นประกาศความประสงคของตนอยางนี้แลว พระเถรีเมือ่ จะประกาศความที่
สรีระเปนสภาพเต็มดวยซากศพตางๆ จึงไดกลาวตอบวา
ในรางกาย ที่เต็มไปดวยซากศพ อันจักทอดทิ้งไวในปาชา มีอันแตก
ทําลายไปเปนธรรมดานี้ อะไรเลาที่ทานเขาใจวาเปนแกนสาร ทานเห็น
สิ่งใดแลว มีความพอใจในสิ่งนั้น ขอจงบอกแกเรา.
นักเลงนั้นกลาววา
นัยนตาทั้งสองของทานเหมือนนัยนตาลูกเนื้อ และเหมือนนัยนตานาง
กินนรีที่เที่ยวไปภายในภูเขา ความรักของเราเกิดขึ้นอยางแรงกลา เพราะ
เห็นดวงตาทั้งคูของทาน กามคุณยอมเจริญแกเราโดยยิ่ง เพราะเห็นหนา
และนัยนตาของทานซึ่งเปรียบปานดังดอกบัว ปราศจากมลทิน งามดัง
แผนทองคํา แนะนองหญิงผูมีนัยนตาบริสุทธิ์ทั้งยาวทั้งกวาง แมเราจัก
ไปไกลสักเทาไร ก็จักไมนึกถึงอะไรๆ อยางอื่น จักนึกถึงดวงตาทั้งคู
ของทานเทานั้น นองรักผูมีดวงตาดังกินนรี สิ่งอื่นอันเปนที่รักยิ่งไปกวา
ดวงตาของนองมิไดมแี กเราเลย.
พระสุภาเถรีตอบวา
ทานปรารถนาเราผูเปนธิดาของพระพุทธเจา ชื่อวาปรารถนาจะดําเนินไป
โดยทางผิด ชื่อวาแสวงหาดวงจันทรมาเปนของเลน ปรารถนาจะโดดขึ้น
ภูเขาสิเนรุ บัดนี้ ความกําหนัดในอารมณใด อารมณนั้นไมมีแกเราใน
โลกพรอมทั้งเทวโลก เราทราบวาสภาพอันนารื่นรมยแมทุกชนิดไมมีแก
เรา และเรากําจัดเสียไดแลวพรอมทั้งรากดวยมรรคญาณ สภาพอันนา
รื่นรมยเปนเหมือนถูกทิ้งไปในหลุมถานเพลิง เหมือนถูกดื่มยาพิษ เรา
ทําใหพินาศแลวแตยอด เราเห็นวาสภาพอันนารื่นรมยแมทุกชนิดมิได
มีแกเรา และเรากําจัดเสียแลวพรอมทั้งรากดวยมรรคญาณ เบญจขันธนี้
อันหญิงใดไมพิจารณาแลว หรือไมไดรับคําสั่งสอนของพระศาสดา ทาน
จงเลาโลมหญิงเชนนั้น ทานมาเลาโลมเราผูรูตามเปนจริงนี้ ยอมจะ
ลําบากเปลา เพราะวาสติของเรามั่นคงดีแลว ในการดา การไหว และ
ในสุขทุกข ทานจงรูวา ธรรมอันปจจัยปรุงแตงเปนของไมงาม ใจของ

เราไมติดอยูในอารมณทั้งปวงเลย เราเปนสาวิกาของพระสุคตเจา เปนผู
ดําเนินไปสูนิพพานดวยญาณกลาว คือ อัฏฐังคิกมรรค มีลูกศรอันถอน
ขึ้นไดแลว ไมมีอาสวะ ยินดีอยูในเรือนวางเปลา ก็รูปภาพทําดวยใบ
ลานหรือทอนไมที่บุคคลทําใหงดงาม ผูกดวยเชือกหรือเอาไมตอกตะปู
ติดไวโดยอาการตางๆ ทําใหเหมือนกับจะฟอนรําได เราเคยไดเห็นมา
แลว เมื่อแกเชือกและถอนตะปูออกจากรูปนั้น และแยกออกจากกัน
แลว โดยทําใหเปนแผนกๆ เรียงรายไว เมื่อทํารูปนั้นโดยเปนชิ้นๆ
อยางนี้ไมพึงไดชื่อวารูป เมื่อเปนอยางนั้น บุคคลพึงตั้งความสําคัญใจ
ไวในรูปนั้น จะเปนประโยชนอะไร รางกายนี้ก็เหมือนรูปไมฉะนั้น
เวนจากธรรมมีธาตุ ๔ เปนตนเหลานั้นแลว ยอมเปนไปไมได เวนจาก
ธรรมมีธาตุ ๔ เปนตนแลว ยอมเปนไปไมได บุคคลพึงตั้งความสําคัญใจ
ไวในรางกายนั้น จะเปนประโยชนอะไร เหมือนบุคคลไดเห็นรูปภาพ
อันนายชางผูฉลาดวาดเขียนไวที่ฝาดวยหรดาลฉะนั้น ปญญาสําหรับ
มนุษยของทานหาประโยชนมิได เพราะทานมีความเห็นวิปริตในรางกาย
นั้น แนะทานผูบอด ทานเขาไปยึดถืออัตภาพอันวางเปลา เปนเหมือน
พยับแดดที่ปรากฏอยูขางหนา และเหมือนดังตนไมทองที่ปรากฏใน
ความฝน เปนดังเชนรูปยนตที่คนเลนกล แสดงแลวในทามกลางแหง
ชน ดวงตาเปนดังฟองน้ํา ปรากฏเหมือนโพรงไมมีฟองน้ําตั้งอยูกลางตา
เปนของมีขี้ตาและน้ําตา เกิดเปนตอมดําๆ มีสีตางๆ กัน.
พระสุภาเถรีผูมีดวงตางาม มีใจไมของอยูในอารมณไหนๆ ไดควักดวงตา
ออกจากเบาตา แลวสงใหนักเลงนั้นพรอมกับกลาววาเชิญทานเอาดวงตา
นั้นไปเถิดเราใหดวงตานั้นแกทาน.
ในทันใดนั้น ความกําหนัดในนัยนตาของนักเลงนั้นไดหายไปแลว นัก
เลงนั้นไดขอใหพระเถรีนั้นอดโทษดวยคําวา ขาแตทานผูประพฤติ
พรหมจรรย ขอความสวัสดีพึงมีแกทาน การประพฤติอนาจารเชนนี้
จักไมมีอีกตอไป.
พระสุภาเถรีกลาววา
ทานกระทบกระทั่งชนเชนนี้ เหมือนกอดไฟอันลุกโพลง ฉะนั้น.
นักเลงกลาววา
เราดุจจับอสรพิษ ขอความสวัสดีพึงมีแกเราทั้งหลายบาง ขอทานจงอด
โทษใหเราทั้งหลายเถิด.
ก็พระภิกษุณีนั้น พนจากนักเลงนั้นแลว ไดไปสูสํานักของพระพุทธเจา
ผูประเสริฐ ไดชมเชยบุญลักษณะอันประเสริฐ จักษุไดเกิดมีขึ้นเหมือน
เดิม.

จบ ติงสนิบาต
------------เถรีคาถา จัตตาฬีสนิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในจัตตฬีสนิบาต
อิสิทาสีเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางอิสิทาสี-โพธีเถรี
[๔๗๓] ภิกษุณี ๒ รูปผูทรงคุณธรรม เปนกุลธิดาในศากยสกุล ในนคร
อันมีชื่อวาโกสุม คือ เมืองปาตลีบุตร เดี๋ยวนี้ จักเปนมณฑลแหง
แผนดิน ในภิกษุณี ๒ รูปนั้น รูปหนึ่งชื่ออิสิทาสี รูปหนึ่งชื่อโพธี
เปนผูสมบูรณดวยศีล ยินดีในการเพงฌาน เปนพหูสูต เปนผู
กําจัดกิเลสไดแลว ภิกษุณีทั้ง ๒ รูปนั้น ไปเที่ยวบิณฑบาตกลับมา
แลว ทําภัตกิจเสร็จลางบาตรแลว นั่งพักสบายอยูในที่อันสงัด ได
ไตถามและแกไขตอกันอยางนี้.
พระโพธีถามวา
ขาแตพระแมเจาอิสิทาสี พระแมเจาเปนที่นาเลื่อมใสอยู แมวัยของทาน
ก็ยังไมเสื่อม ก็พระแมเจาเห็นโทษอะไรจึงประกอบเนกขัมมะ?
พระอิสิทาสีนั้นเปนผูฉลาดในการแสดงธรรมในฐานะแหงบุญ เมื่อถูก
ถามอยางนี้ จึงไดกลาวตอบอยางนี้วา ขาแตพระแมเจาโพธี ขอพระแมเจาจงฟงตามเรื่องทีฉ่ ันบวชแลว.
ตอไปนี้เปนคําวิสัชนา
โยมบิดาของดิฉันอยูในบุรีอันประเสริฐชื่อวาอุชเชนี เปนเศรษฐีผูสํารวม
แลวดวยศีล ดิฉันเปนธิดาผูเดียวของทาน ซึ่งเปนที่รักที่ชอบใจและเปน
ผูอันทานเอ็นดู ในเวลาที่ดิฉันเจริญวัยแลว เศรษฐีผูมีรัตนะมาก เปนสกุล
อันอุดมคนหนึ่งในเมืองสาเกต มาขอดิฉันเปนสะใภ โยมบิดาไดให
ดิฉันเปนสะใภของเศรษฐีนั้น ดิฉันไดไปสูสํานักมารดาและบิดาของสามี
ทําการนอบนอมดวยเศียรเกลา ไหวเทาทานทั้ง ๒ ทุกเชาเย็น ทานทั้ง ๒
สอนดิฉันอยางไร ดิฉนั ก็ทําอยางนั้น พี่หญิงนองหญิง พี่ชายนองชายหรือ
บาวไพรของสามีดิฉัน ไมวาคนใด ดิฉันเห็นแลวแมครั้งเดียว ก็มีความ
ยําเกรงใหอาสนะ ดิฉันตอนรับดวยขาวน้ําและของเคี้ยว ซึ่งเปนของที่
เขาจัดหาไวที่เรือน และสิ่งใดควรแกผูใด ก็ใหสิ่งนั้นแกผูนั้น ดิฉัน
ลุกขึ้นแตเชาเขาไปยังเรือนสามี ลางมือลางเทาที่ธรณีประตูแลว ประนม
มือเขาไปกราบสามี จัดหาหวี เครื่องผัดหนา ยาหยอดตา แวนสองหนา
มาตบแตงสามีเสียเองเหมือนสาวใช ดิฉันหุงขาวตมแกงเอง ลางภาชนะ
เอง มารดาบํารุงบําเรอบุตรนอยคนเดียว ฉันใด ดิฉันก็บําเรอสามี

ฉันนั้น ดิฉันมีความจงรักภักดี มีวัตรอันยอดยิ่ง ทําการงานอันหญิงพึง
ทําทุกอยาง ไมมีความถือเนื้อถือตัว ขยันไมเกียจคราน สมบูรณดวย
ศีลอยางนี้ สามีก็ยังโกรธ สามีของดิฉันพูดกะมารดาของเขาวา ฉันจัก
ลาไป จักไมอยูรว มกับนางอิสิทาสี ฉันไมควรอยูร วมในเรือนหลัง
เดียวกับนางอิสิทาสี.
มารดาบิดาของเขาจึงหามวา
ลูกเอย เจาอยาพูดอยางนั้นเลย นางอิสทิ าสีเปนบัณฑิตฉลาดรอบคอบ
ขยันไมเกียจคราน ไฉนจึงไมชอบใจเจาละลูก.
นางอิสิทาสีไมไดเบียดเบียนอะไรฉันเลย แตวาฉันไมอยากอยูร วมกับ
นางอิสิทาสีเทานั้น ฉันไมอยากเห็น ไมตองการ ฉันจักลาบิดามารดา
ไปละ.
และบิดาของสามีของดิฉันฟงคําของเขาแลว ไดถามดิฉันวา เจาทําผิด
อยางไร สามีของเจาจักละทิ้งเจาเชนนี้ เจาจงบอกสิ่งที่เจาไดทําตามจริงเถิด.
ดิฉันตอบวา
ดิฉันไมไดทําผิดอะไร ทั้งไมไดทําใหเขาเดือดรอนอะไร และไมได
ดูหมิ่นอะไร ดิฉันจักอาจกลาวคําชั่วหยาบอะไร อันเปนเหตุใหสามี
โกรธดิฉันไดเลา มารดาและบิดาแหงสามีเสียใจ ถูกทุกขครอบงําแลว
เหมือนกัน แตหวังจักรักษาบุตรไว จึงไดนําดิฉันกลับไปสงคืนใหโยม
บิดาของฉันที่เรือน ดิฉนั เปนหญิงหมายมีรูปสวยเที่ยวไป ภายหลัง
โยมบิดาของดิฉัน ไดยกดิฉันใหแกกุลบุตรผูมีทรัพยสมบัตินอยกวาสามี
เกาครึ่งหนึ่ง โดยสินสอดครึ่งหนึ่ง ตอกับสินสอดที่เศรษฐีคนเกาไดมั่น
ดิฉัน ดิฉันอยูที่เรือนของสามีคนที่สองนั้นเดือนหนึ่ง ตอมาเขาไดขับ
ดิฉันผูบํารุงบําเรออยูด ังนางทาสี ประพฤติตัวดีมีศีลจากเรือนเขาอีก
โยมบิดาของดิฉันบอกกะบุรุษคนหนึ่งเปนผูฝกจิตแหงชนเหลาอื่น มีกาย
และวาจาอันฝกแลว เที่ยวขอทานอยูวา เจาจงทิ้งผาขี้ริ้วและหมอเสีย
จงมาเปนลูกเขยเราเถิด เขาอยูกับดิฉันไดครึ่งเดือน ก็บอกโยมบิดาของ
ดิฉันวา ทานจงใหผาขี้ริ้ว หมอ และกระเบื้องขอทานแกขาพเจา
ขาพเจาจะไปเที่ยวขอทานอีก ลําดับนั้น โยมบิดามารดากับพวกหมูญาติ
ของดิฉันทั้งหมดพากันถามคนขอทานนั้นวา สิ่งใดที่เจาทําไมสําเร็จใน
ที่นี้ ขอเจาจงรีบบอกเร็วๆ เขาจักทําสิ่งนั้นๆ ใหเจา เมื่อโยมบิดา
มารดาและพวกญาติของดิฉันพูดอยางนี้แลว คนขอทานนั้นจึงตอบวา
เราอาจทําตัวของเราใหเปนไทยโดยแท แตขาพเจาไมตองการอยูรว ม
เรือนหลังเดียวกับนางอิสิทาสีได โยมบิดาของดิฉันปลอยใหเขาไป
ดิฉันผูเดียวคิดวา จักลาโยมมารดา โยมบิดาไปตาย หรือไปบวชดีกวา

ลําดับนั้น พระแมเจา ชินทัตตาผูทรงไวซึ่งวินยั เปนพหูสูต มีศีล
สมบูรณ มาเที่ยวบิณฑบาตที่สกุลโยมบิดาของดิฉัน ดิฉันเห็นทาน
จึงลุกไปจัดอาสนะของดิฉันถวายทาน และเมื่อทานนั่งเสร็จแลว ดิฉัน
กราบเทาและถวายโภชนาหารแกทาน ดิฉันเลี้ยงดูทานดวย ขาว น้ํา
ของเคี้ยว และสิ่งที่จัดไวในเรือนใหอิ่มหนําแลว จึงกราบเรียนวา
พระแมเจา ดิฉันปรารถนาจะบวช ลําดับนั้น โยมบิดาบอกกะดิฉันวา
ลูกเอย ขอเจาจงอยูประพฤติธรรมในเรือนนี้เถิด และเจาจงเลี้ยงดู
สมณะพราหมณทั้งหลายดวยขาวน้ําเถิด ครั้งนั้น ดิฉันประนมอัญชลี
รองไห พูดกะโยมบิดาวา ขอคุณพอจงอนุญาตลูกเถิด ลูกจักยังกรรมที่
ทํามาแลวใหพินาศ โยมบิดาพูดกะดิฉันวา ของเจาจงบรรลุโพธิญาณ
แลธรรมอันประเสริฐ และจงไดนิพพานที่พระพุทธเจาผูประเสริฐกวา
สัตวทรงทําใหแจงแลว ดิฉันไหวโยมบิดามารดาและพวกญาติทั้งปวง
แลวออกบวชได ๗ วัน ก็ไดบรรลุวิชชา ๓ ดิฉันระลึกชาติหนหลัง
ของตนได ๗ ชาติ วิบากแหงกรรมอันชั่วชาใด ซึ่งเปนผลใหเกิดความ
ไมพอใจแกสามี ดิฉันจะบอกวิบากแหงกรรมนั้นแกทา น ขอทานจง
มีใจเปนหนึ่งแนนอนฟงวิบากแหงกรรมนั้นเถิด เมือ่ กอนดิฉันเปนนาย
ชางทอง มีทรัพยมาก อยูในนครเอรกกัจฉะ เปนคนมัวเมาเพราะความ
มัวเมาดวยความเปนหนุม ไดคบชูภรรยาของบุคคลอื่น ดิฉันจุติจากชาติ
นั้นแลว ตองหมกไหมอยูในนรกตลอดกาลนาน ครั้นพนจากนรกนั้นแลว
เกิดในทองแหงนางวานร พอคลอดได ๗ วัน วานรใหญที่เปนนายฝูง
ก็กัดอวัยวะสืบพันธุของดิฉันเสีย นี่เปนผลกรรมของดิฉันที่ไดคบชู
ภรรยาของชายอื่น ดิฉันทํากาละจุติจากกําเนิดวานรนัน้ แลว เกิดในทอง
นางแพะตาบอดทั้งขาก็ฉิ่งในแควนสินธู อยูมาได ๑๒ ป ก็ถูกเด็กตัด
อวัยวะสืบพันธุเสีย ตอมาเปนโรคถูกหมูหนอนฟอนที่อวัยวะสืบพันธุ นี่
เพราะโทษที่ดิฉันคบชูภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกําเนิดแพะนั้นแลว
เกิดในทองแมโคของพอคาคนหนึ่ง เปนลูกโคมีขนแดงเหมือนสีครั่ง
เมื่อลวงได ๑๒ เดือน ก็ถูกตอน ดิฉันถูกเขาใชเทียมไถและเข็นเกวียน
ตอมาเปนโคตาบอด เปนโคกระจอก เปนโคขี้โรค นี่เพราะโทษที่ดิฉัน
คบชูภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกําเนิดโคนั้นแลว เกิดในเรือนของ
นางทาสีในถนน จะเปนหญิงก็ไมใช เปนชายก็ไมเชิง นี่เพราะโทษที่
ดิฉันคบชูกับภรรยาของชายอื่น ดิฉันมีอายุได ๓๐ ป ก็ถึงแกกรรม
แลวมาเกิดเปนลูกหญิงในสกุลชางสานเสื่อ เปนสกุลขัดสน มีทรัพย
นอย ถูกแตเจาหนี้รุมทวงอยูเปนนิตย ตอมาเมื่อหนี้เจริญมากขึ้น
พอคาเกวียนคนหนึ่งมาริบทรัพยสมบัติแลว ฉุดเอาดิฉันลงจากเรือนแหง

สกุล ภายหลังที่ดิฉันมีอายุครบ ๑๖ ป บุตรของพอคาเกวียนนั้นมีชื่อวา
คิริทาส ไดเห็นดิฉันเปนสาวกําลังรุน มีจิตปฏิพัทธรักใครขอไปเปนภรรยา
แตนายคิริทาสนั้นมีภรรยาอื่นอีกคนหนึ่ง ซึ่งเปนคนมีศีลทรงคุณสมบัติ
ทั้งมียศ รักใครสามีเปนอยางดียิ่ง ดิฉนั บังคับนายคิริทาสใหขับไล
ภรรยาของตน สามีทุกคนไดหยารางดิฉันผูบํารุงอยูเหมือนนางทาสีไป
นี่ผลกรรมที่ขับไลภรรยาของชายอื่น และการบังคับสามีใหขับไลภรรยา
ตน ที่สุดแหงบาปกรรมนั้นดิฉันทําเสร็จแลว.
จบ จัตตาฬีสนิบาต
--------------เถรีคาถา มหานิบาต
วาดวยคาถาสุภาษิต ในมหานิบาต
สุเมธาเถรีคาถา
คาถาสุภาษิตของนางสุเมธาเถรี
[๔๗๔] เราเปนธิดาของพระอัครมเหสีแหงพระเจาโกญจะ ในนครมันตาวดี
ชื่อวาสุเมธา เปนผูอันพระอริยเจาทั้งหลายผูกระทําตามคําสั่งสอนให
เลื่อมใสแลว เปนผูมีศีล มีถอยคําไพเราะ เปนพหูสูต ไดรับแนะนํา
ดีแลวในพระพุทธศาสนา เขาไปเฝาพระชนกและพระชนนี แลวกราบ
ทูลวา ขอพระชนกพระชนนีทั้งสองโปรดฟงคําของหมอมฉัน หมอมฉัน
ยินดีในนิพพาน เพราะวาภพ ถึงแมเปนทิพยก็เปนของไมยั่งยืน จะปวย
กลาวไปไยถึงกามทั้งหลายอันเปนของเปลา มีความยินดีนอยมีความ
คับแคนมาก กามทั้งหลายเผ็ดรอนเปรียบดวยอสรพิษ เปนที่ทําให
คนพาลหลงหมกมุนอยู คนพาลเหลานั้นตองถึงทุกข เดือดรอน
ยัดเยียดอยูในนรกตลอดกาลนาน และเปนเหตุทําใหคนพาลผูมีความรู
ชั่ว ไมสํารวมดวยกาย วาจาและใจ ทําความชั่วตางๆ ยอมเศราโศก
ในอบาย ในกาลทุกเมื่อ เปนเหตุทําใหคนพาล ผูมีปญญาทราม ไมมี
ความคิด ยินดีแลวในทุกขและเหตุใหเกิดทุกข ไมรูจักธรรมอันพระอริยเจา
แสดงอยู ทั้งไมรูจักอริยสัจ ขาแตเสด็จแม คนเหลาใดไมรูจักสัจจะ
อันพระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงแลว พากันชื่นชมภพ ปรารถนา
การเกิดในเทวดา ชนเหลานั้นมีอยูเปนอันมากในโลกนี้ การเกิดแม
ในพวกทิพยในภพอันไมเที่ยง ก็เปนของไมยั่งยืนและพวกคนโงเขลา
ยอมไมสะดุงกลัวตอการเกิดร่ําไป พวกเขาจึงประสบวินิบาต ๔ คติ ๒
ในกาลทุกเมื่อ และการบวชของคนที่ตกอยูในวินิบาตทั้งหลาย ยอม
ไมมีในนรก ขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนุญาตใหหมอมฉันบวช
ในพระศาสนาของพระทศพลเถิด หมอมฉันจักเปนผูม ีความขวนขวาย

นอย พยายามเพื่อละการเกิดการตาย จะเปนประโยชนอะไรดวยภพ
อันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลิน เปนโทษทางกาย ไมเปนแกนสาร
ขอพระชนกชนนี ทรงโปรดอนุญาตเถิด หมอมฉันจะบวชเพื่อดับตัณหา
ในภพ การเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย หมอมฉันไมไดพบแลว
ขณะอันเปนขณะไมควร หมอมฉันก็ไดแลว หมอมฉันไมพึงประทุษราย
ศีลและพรหมจรรยตลอดชีวิต เมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอยางนี้
ลําดับนั้น พระชนกชนนีไดตรัสกะนางสุเมธาราชกัญญาวา มารดาบิดา
เปนคฤหัสถถึงจะตกอยูในอํานาจของความตาย ก็จักไมยอมละทิ้งมารดา
เปนทุกขรองไห และบิดาก็เปนทุกข ถูกความโศกครอบงําแลวเหมือนกัน
พยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยูที่แผนดินที่พื้นปราสาทวา ลุกขึ้น
เถิดลูกรัก จะเศราโศกไปทําไม มารดาบิดาไดยกเจาใหพระนครวารณวดี
แลว คือ ไดยกเจาใหพระเจาอนิกรัตตผูมีรูปงาม เจาจักเปนพระ
อัครมเหสีของพระเจาอนิกรัตต ลูกรักเอย ศีลพรหมจรรยและการบวช
กระทําไดยาก อํานาจในแวนแควนของพระเจาอนิกรัตต ทรัพย ความ
เปนอิสสระ โภคะ ความสุขถึงสกุลนี้และสกุลของพระราชสามีทั้งหมด
ลูกปรารถนาแลว ก็จักอยูในเงื้อมมือของลูก แมลูกก็ยงั เปนสาว จงบริโภค
กามทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอรองไว ขอลูกจงอยูเถิด
ลําดับนั้น นางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีวา อํานาจ
เปนตนเชนนี้ขอจงอยามีเลย เพราะภพไมเปนแกนสาร หมอมฉันจัก
บวช หรือถาทรงขอรองไวก็จักตายเทานั้น หมอมฉันรูอ ยูวา รางกายนี้
เปนของเปอยเนาไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นฟุงไป เปนของนากลัว ตัว
เปนดุจกระสอบหนังอันเต็มดวยซากศพ เต็มดวยของไมสะอาด ไหล
ออกมาอยูเนืองๆ เหมือนอะไร หมอมฉันรูวา รางกายนี้เปนดุจ
ซากศพอันปฏิกูลอยางยิ่ง ฉาบทาไวดวยเนื้อและเลือด เปนที่อยูแหง
หมูหนอน เปนเหยื่อเลือด พระชนกชนนีจะยกใหใครทําไม กายนี้
ไมนานนัก มีวิญญาณไปปราศจากแลว อันหมูญาติเกลียดอยู ยอมทิ้ง
ถมปาชา เหมือนทอนไมฉะนั้น มารดาบิดาของตนยังเกลียด พากันนํา
เอาซากศพนั้นไปทิ้งใหเปนเหยื่อของสัตวอื่นในปาชา แลวกลับไปอาบน้ํา
จะกลาวไปใยถึงประชุมชนทั่วไป ชนทั้งหลายยินดีแลวในกายอัน
เปอยเนา เปนซากศพ ไมมีแกนสาร อันมีกระดูกมีเอ็นเปนเครื่อง
ผูกรัด เต็มดวยน้ําลาย น้ําตาและเหงื่อไคล ผูใดมาแยกกายนั้นทําให
เห็นทั้งภายในและภายนอก ผูนั้นไมอาจทนตอกลิ่นกายได แมมารดา
ของตนก็พึงเกลียด บัณฑิตทั้งหลายกลาวไวโดยอุบายอันแยบคายวา
ขันธ ธาตุและอายตนะ อันปจจัยปรุงแตง มีชาติเปนมูลเหตุ

เปนทุกขไมนาชอบใจ เพราะเหตุไรหมอมฉันจะพึงปรารถนาพระดํารัส
ที่ขอรองเลา หอก ๓๐๐ เลมอันลับแลวใหมๆ พึงตกลงในกายทุกวันๆ
ความกระทบกระทั่ง แมเปนไปสิ้นรอยปยังประเสริฐกวา ฉันใด
ความสิ้นไปแหงทุกขพึงมี ฉันนั้น ผูใดเปนผูรูแจงพระดํารัสของพระ
ศาสดา โดยนัยตามที่กลาวแลว พึงประสบความกระทบกระทั่ง แม
ความสิ้นทุกขของผูนั้นพึงประเสริฐยิ่ง และสงสารของคนพาลเหลานั้น
ผูถูกชรา พยาธิและมรณะเบียดเบียนบอยๆ เปนของยาว ความ
คับแคนอันหาประมาณมิได บัณฑิตแสดงไวในเทวดา หมูมนุษย
กําเนิดสัตวดิรัจฉาน อสุรกาย เปรต นรก ในนรกมีทุกขเปนอันมาก
ความตานทานในหมูเทวดาทั้งหลายไมมีแกสัตวผูไปแลวในวินิบาต ผู
เศราหมอง สุขอื่นจากสุข คือ นิพพานไมมี ผูใดขวนขวายในคําสั่งสอน
ของพระทศพล เปนผูมีความขวนขวายนอย พยายามเพื่อละความเกิด
และตาย ผูนั้นชื่อวาบรรลุนิพพาน ขาแตเสด็จพอ วันนี้ หมอมฉัน
จักออกบวชแนนอน จะมีประโยชนอะไรดวยโภคสมบัติอันหาสาระมิได
กามทั้งหลายอันเสมอดวยอาเจียน หมอมฉันเบื่อหนายแลว กระทําให
เปนดังตาลยอดดวน นางสุเมธาราชธิดากราบทูลแดพระชนกอยางนี้ และ
นางสุเมธาราชธิดานั้น อันพระชนกชนนีประทานใหแกพระเจาอนิกรัตต
ใด พระเจาอนิกรัตตนนั้ แวดลอมดวยคนหนุมๆ ตระเตรียมมาแลว
เมื่อกาลจวนเขามาแลว ลําดับนั้น นางสุเมธาราชกัญญา ไดทรงสดับวา
พระเจาอนิกรัตตเสด็จมา จึงเอาพระขรรคตัดพระเกศาอันดําสนิท ออน
สลวย งดงาม ปดปราสาทแลวเขาปฐมฌาน นางสุเมธาราชกัญญาเขา
สมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยูในปราสาทนั้นนั่นเอง และพระเจาอนิกรัตต
ไดเสด็จมาถึงพระนคร และนางสุเมธาราชกัญญากําลังมนสิการถึงอนิจจสัญญาอยู พระเจาอนิกรัตตมีพระองคอันประดับดวยแกวมณีและทองคํา
ไดรีบเสด็จขึ้นสูปราสาท ทรงทําอัญชลีออนวอนนางสุเมธาราชกัญญา
วา อํานาจ ทรัพย อิสริยยศ โภคะ ความสุข ในราชสมบัติ
หมอมฉันขอมอบใหพระนองนาง พระนองนางยังเปนสาว ขอจงบริโภค
กามสุขเถิด กามสุขเปนของหาไดยากในโลก ราชสมบัติหมอมฉัน
ยอมสละใหนองนาง ขอพระนองนาง จงบริโภคโภคะทั้งหลาย จงให
ทานเถิด อยาทรงโทมนัสเลย พระชนกชนนีของพระนองนางทรงเปน
ทุกข นางสุเมธาราชกัญญาผูไมมีความตองการดวยกามทั้งหลาย ปราศจากโมหะ กราบทูลพระเจาอนิกรัตตวา พระองคอยาทรงเพลิดเพลิน
ในกาม จงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลาย พระเจามันธาตุผูเปนใหญใน
ทวีปทั้ง ๔ เปนผูเลิศกวาบุคคลผูบริโภคกามทั้งหลาย ยังไมทรงอิ่มดวยกาม

ทั้งหลาย ก็สวรรคตไป ความปรารถนาของทาวเธอก็ยังไมทันบริบูรณ
เลย เทวดาผูเปนเจาแหงฝน พึงบันดาลรัตนะ ๗ ประการใหตกโดยรอบ
ทั่วทิศ ๑๐ ทิศ ความอิ่มดวยกามทั้งหลายมิไดมี นรชนทั้งหลายผูไมอิ่ม
ดวยกามพากันตายไปหมด กามทั้งหลาย เปรียบดวยดาบและหลาว
เหมือนหัวงูเหา เปรียบดังคบเพลิงเผาอยูเนืองๆ เหมือนรางกระดูก
กามทั้งหลายเปนของไมเที่ยง ไมยั่งยืน มีทุกขมาก เหมือนงูที่มีพิษ
มาก เหมือนกอนเหล็กอันไฟติดทั่ว เปนรากเหงาแหงทุกข มีทุกข
เปนผล กามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไมอันเปนพิษ เหมือนชิ้นเนื้อ
นํามาซึ่งทุกข กามทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝนเปนของหลอกลวง
เหมือนของที่ยืมเขามา เปรียบดวยหอกและหลาว เปนโรค เปน
ดังหัวฝ เปนความทุกขยาก เปนความลําบาก เชนดังหลุมถานเพลิง
เปนรากเหงาแหงความทุกขเปนภัย เปนนายเพชฌฆาต กามทั้งหลาย
บัณฑิตกลาววามีทุกขมาก มีอันตรายมากอยางนี้ เชิญพระองคเสด็จ
กลับเสียเถิด หมอมฉันไมมีความคุนเคยในสมบัติของตนเลย เมื่อไฟ
ไหมอยูที่ศีรษะของตน ผูอื่นจักชวยทําประโยชนอะไรใหหมอมฉัน เมื่อ
ชราและมรณะติดตามแลว ควรจะพยายามเพื่อทําลายชราและมรณะนั้น
นางสุเมธาราชกัญญา ทอดพระเนตรเห็นพระชนกชนนีและพระเจา
อนิกรัตตเสด็จมายังไมทันถึง ประตูปด ประทับนั่งรองไหอยูที่แผนดิน
จึงไดกราบทูลวา สงสารของคนพาลทั้งหลายผูรอ งไหถึงมารดา บิดา
พี่ชาย นองชาย และตนเองซึ่งตายแลวในสงสาร เปนสภาพยาว
ขอพระองคทรงระลึกถึงน้ําตา น้ํานม เลือด และกองกระดูก ของ
สัตวทั้งหลายผูทองเที่ยวอยูไปมา เพราะความที่สงสารมีที่สุดอันบุคคลรู
ไมได ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้ง ๔ ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงนอม
เขาไปเปรียบในน้ําตา น้ํานม และเลือด จงทรงนึกถึงกองกระดูกของ
คนหนึ่งในกัปคนหนึ่งเทาภูเขาวิบุลบรรพต จงทรงนึกถึงแผนดินใหญ
คือ ชมพูทวีป ที่พระพุทธเจาทรงเปรียบดวยมารดาบิดาของบุคคลผู
ทองเที่ยวอยูในสงสาร แผนดินใหญเมื่อแบงออกเปนกอนกลมๆ
เทาเมล็ดพุทรา ยังไมเพียงพอในมารดาบิดาเลย จงทรงนึกถึงหญา ไม
กิ่งไมและใบไม ที่พระพุทธเจาทั้งหลายทรงเปรียบดวยมารดาบิดาของ
บุคคล ผูทองเที่ยวอยูในสงสาร เพราะสงสารมีที่สุดอันรูไมได หญา
ไม กิ่งไมและใบไมชิ้นหนึ่งประมาณเทา ๔ นิ้ว ยังไมเพียงพอในบิดา
ทั้งหลายเลย และชิ้นหนึ่งมีประมาณเทานั้น ยังไมเพียงพอใน ปู ยา ตา
ยาย ทรงนึกถึงเตาตาบอด และชองแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพา
และทางอื่นๆ อีก ในมหาสมุทร มาสวมศีรษะเตาตาบอดตัวนั้น ขอนี้

อุปมาดังการไดอัตภาพเปนมนุษยจงทรงนึกถึงรูปแหงโทษ คือการอันหา
สาระมิได เปรียบเหมือนกอนฟองน้ํา จงทรงพิจารณาเห็นขันธทั้งหลาย
อันไมเที่ยง จงทรงคํานึงถึงนรกอันมีความคับแคนมาก จงทรงนึกถึง
สัตวทั้งหลายผูพอกพูนปาชาอยูบอยๆ ในชาตินั้นๆ จงทรงนึกถึงภัย
อันเกิดแตทอง จงทรงนึกถึงอริยสัจ ๔ เมื่ออมตมหานิพพานมีอยู
จะมีประโยชนอะไรดวยของเผ็ดรอน ๕ ประการ ที่พระองคทรงดืม่ แลว
เพราะวาความยินดีในกามทั้งปวง มีความเผ็ดรอน ๕ ประการอีก เมื่อ
อมตมหานิพพานมีอยู พระองคจะตองการอะไร ดวยกามทั้งหลายอัน
เปนเหตุใหเรารอนเลา เพราะวาความยินดีในกามทั้งปวง อันไฟ ๑๑
กองใหรุงเรืองแลว ใหเดือดพลานแลว ใหกําเริบแลว ใหรอนพรอม
แลว เมื่อการออกจากกามอันไมมีขาศึกมีอยู ไฉนพระองคจึงทรงตองการ
ดวยกามทั้งหลายอันมีขาศึกมากเลา กามทั้งหลายมีขาศึกมาก ทั่วไปดวย
พระราชา ไฟ โจร น้ําและบุคคลอันไมเปนที่รัก เมื่อความพนมีอยู
ไฉนพระองคจึงตองการดวยกามทั้งหลายอันเปนเหตุใหถูกฆาถูกจําจองเลา
เพราะวาการถูกฆาและถูกจําจองก็เพราะกามทั้งหลาย สัตวทั้งหลายได
เสวยทุกขตางๆ เพราะความใครในกาม คบเพลิงหญาอันไฟติดโชน
ยอมไหมคนผูถืออยูและไมทิ้ง เพราะวากามทั้งหลายเปรียบดังคบเพลิง
ยอมไหมคนผูที่ไมละ พระองคอยาทรงละสุขอันไพบูลย เพราะเหตุ
แหงกามสุขอันเล็กนอยเลย พระองคอยาทรงเปนเหมือนปลากลืนกิน
เบ็ด แลวเดือดรอนในภายหลัง พระองคอยาหมุนไปผิด เพราะกาม
ทั้งหลาย ดังสุนัขอันถูกเขาลามโซไวเลย สัตวทั้งหลายผูมีความอยาก
เพราะกามจัด บริโภคกามนั้น เหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงํา
ไดสุนัขแลว ถึงความพินาศฉิบหาย ฉะนั้น พระองคทรงประกอบดวย
กาม จักตองทรงเสวยทุกข หาประมาณมิได และโทมนัสแหงจิตเปน
เปนอันมาก จงทรงสละกามทั้งหลายอันไมยั่งยืนเสียเถิด เมื่อ
นิพพานอันเปนธรรมไมแกมีอยู ไฉนพระองคจึงตองการดวยกาม
ทั้งหลายที่มีความแกเลา เพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวง ประกอบ
ดวยความตายและพยาธิ นิพพานนี้ไมแก ไมตาย เปนทางดําเนินถึง
ความไมแก ไมตาย ไมมีความเศราโศก ไมคับแคบเพราะขาศึก ไมมี
ความพลั้งพลาด ไมมีภยั ไมมีความเดือดรอน อมตนิพพานนี้ อันพระ
อริยเจาเปนอันมากไดบรรลุมาแลว และอมตนิพพานนี้ อันบุคคลผู
พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงไดแมในวันนี้ แตบุคคลผูไมพยายาม
ไมอาจจะไดแมในกาลไหนๆ นางสุเมธาราชกัญญาตรัสอยางนี้ เมือ่
ไมไดความยินดีในสังขาร เมื่อจะทรงยังพระเจาอนิกรัตตใหทรงยินยอม

จึงทรงโยนผมที่ทรงตัดแลวดวยพระขรรคไปที่พื้นดิน พระเจาอนิกรัตต
เสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลี ทูลขอกะพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญา
นั้นวา ของจงทรงโปรดปลอยใหนางสุเมธาบวชเถิด นางจะเปนผูเห็น
วิโมกขและสัจจะ ก็นางสุเมธาราชกัญญา อันพระชนกชนนีทรงปลอย
แลว เปนผูกลัวตอภัย คือความโศกออกบวชแลว เมือ่ ศึกษาอยู ได
กระทําใหแจง ซึ่งอภิญญา ๖ กระทําใหแจงซึ่งผลอันเลิศ คืออรหัตผล
นิพพานของนางสุเมธาราชกัญญา เปนธรรมนาอัศจรรย ไมเคยมี
เมื่อจะแสดงวิธีตามที่ตนไดประพฤติแลวในปุพเพนิวาสญาณ พระสุเมธา
เถรีจึงพยากรณในเวลาปรินิพพานวา เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวา
โกนาคมน เสด็จอุบัติแลวในโลก เมื่อสังฆารามตั้งลงใหมๆ ขาพเจา
เปนหญิง ๓ คน เปนสหายกัน (คือนางธนัญชานี นางเขมา และ
ขาพเจา) ไดถวายอารามใหเปนที่อยูของสงฆ ขาพเจาทั้ง ๓ ไดอุบัติ
ในเทวโลก ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง และ ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ไม
ตองพูดถึงการเกิดในหมูมนุษย ขาพเจาทั้ง ๓ เปนผูมีมหิทธิฤทธิ์ในเทวโลก
ทั้งหลาย ไมตองกลาวถึงความเปนผูมีมหิทธิฤทธิ์ในหมูมนุษย ขาพเจา
ไดเปนพระมเหสีนารีรตั นของพระเจาจักรพรรดิผูมีรตั นะ ๗ ประการ การ
ที่เราสรางอารามถวายใหเปนที่อยูของสงฆ ในการแหงพระพุทธเจา
พระนามวาโกนาคมนนั้นเปนเหตุ เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติตามที่
กลาวมาแลว ทั้งเปนรากเหงา เปนเหตุใหอดทนในคําสั่งสอน เปนเหตุ
ใหตั้งลงมั่นครั้งแรกในพระศาสนา และเปนที่สุดสิ้นแหงความเพียรของ
ขาพเจาผูยินดีแลวในธรรม บุคคลเหลาใดยอมเชื่อพระดํารัสของพระ
สัมมาสัมพุทธเจาผูมีปญญาไมต่ําทราม บุคคลเหลานั้นยอมกลาวอยางนี้
ยอมเบื่อหนายในภพ ครั้นเบื่อหนายแลว ยอมคลายกําหนัด.
จบ มหานิบาต
ในเถรีคาถานี้ รวมเปนคาถา ๕๘๐ คาถา พระเถรี ๑๗ รูปนั้น ลวนแต
เปนผูสิ้นอาสวะ.
เถรีคาถาจบบริบูรณ.
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