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ขุททกนิกาย วิมาน-เปตวัตถุ เถระ-เถรีคาถา 
ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้น 

ปฐวรรคท่ี ๑ 
๑. ปฐวิมานท่ี ๑ 

                วาดวยทําบุญอะไรจึงเปนเทพธิดาสวยงาม 
      [๑]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ต่ังทองคําของทานอันใหญโต ลอยไปในท่ีตางๆ ไดเร็วดังใจตามปรารถนา 
            ทานมีกายอันประดับแลว  ทรงมาลัยนุงหมผาสวยงาม  มีรัศมีเปลงปลั่ง 
            ดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ    ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร 
            อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี เพราะบุญอะไร อนึ่ง  โภคะอันเปน 
            ท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร  ดูกรนาง 
            เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษย 
            ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้  และรัศมีกายของทาน 
            สวางไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไร. 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มใีจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามน้ันวา 
            เมื่อดิฉันเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก ไดถวายอาสนะแกหมูภิกษุผูมาใหม 
            ไดอภิวาท ไดทําอัญชลี  และใหทานตามสติกําลัง ดิฉันมีวรรณะเชนนี้ 
            เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในท่ีนี้เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะ 
            อันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดแกดิฉันก็เพราะบุญนั้น ขาแต 
            ภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉันขอบอกแกทาน  เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปนมนุษย 
            ไดทําบุญใดไว ดิฉันนั้นมีอานุภาพรุงเรืองอยางนี้  และมีรัศมีกายสวาง- 
            ไสวไปท่ัวทิศเพราะบุญนั้น. 
                         จบ ปฐวิมานท่ี ๑ 
                         ๒ ปฐวิมานท่ี ๒ 
      [๒]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ต่ังอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรยของทาน อันใหญโต ลอยไปในท่ีตางๆ 
            ไดเร็วดังใจตามปรารถนา  ทานมีกายอันประดับแลว   ทัดทรงมาลัย 
            นุงหมผาอันสวยงาม  มรีัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ 
            ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่ง 
            ทุกอยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร  ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุ- 
            ภาพมาก  อาตมาขอถามทาน  ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร 



            ไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ เพราะบุญอะไรฯ นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานะถามแลว 
            มีใจยินดีไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามวา 
            เมื่อดิฉันเกิดเปนมนุษยในมนุษยโลก   ไดถวายอาสนะแกหมูภิกษุผูมา 
            ใหม ไดอภิวาทกระทําอัญชลี และถวายทานตามสติกําลัง ดิฉันมีวรรณะ 
            เชนนี้เพราะบุญนั้น  อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในท่ีนี้เพราะบุญนั้น  และ 
            โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง   ยอมเกิดแกดิฉันเพราะบุญนั้น 
            ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก  ดิฉันขอบอกแกทาน  เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปน 
            มนุษยไดทําบุญใดไว  ดิฉันมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้และมีรัศมีกายสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญนั้น. 
                         จบ ปฐวิมานท่ี ๒ 
                         ๓. ปฐวิมานท่ี ๓ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปฐวิมานท่ี ๓ 
      [๓]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ต่ังทองคําของทานอันใหญโต ลอยไปในท่ีตางๆ ไดเร็วดังใจตามปรารถนา 
            ทานมีกายอันประดับแลว  ทรงมาลัย  นุงหมผาสวยงาม  มีรัศมีเปลงปลั่ง 
            ดังสายฟาอันแลบออกจากกลีบเมฆ   ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร 
            อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี เพราะบุญอะไร  อนึ่ง  โภคะอันเปน 
            ท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร  ดูกรนาง 
            เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษย 
            ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ และรัศมีกายของทาน 
            สวางไสวไปทั่วทุกทิศ เพราะบุญอะไร. 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานะถามแลวมีใจยินดีไดพยากรณปญหา 
            แหงผลกรรมท่ีถูกถามวา 
            ดิฉันมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ เพราะผลกรรมอันนอยของดิฉัน เมื่อดฉิัน 
            เกิดเปนมนุษยในมนุษยโลกในชาติกอน ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี 
            มีอินทรียผองใส ไมขุนมัว ดิฉันมีจิตเลือ่มใส ไดถวายต่ังแกทานดวยมือ 
            ท้ังสองของตน ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแก 
            ดิฉันในท่ีนี้เพราะบุญนั้น และโภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง 
            ยอมเกิดข้ึนแกดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมีมหานุภาพ ดิฉันขอบอก 
            แกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกดิเปนมนุษยไดทําบุญใดไว ดิฉันมีอานุภาพ 
            รุงเรืองอยางนี้ และมีรศัมีสวางไสวไปท่ัวทิศ เพราะบุญนั้น. 
                         จบ ปฐวิมานท่ี ๓ 
                         ๔. ปฐวิมานท่ี ๔ 



                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปฐวิมานท่ี ๔ 
      [๔]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ต่ังอันลวนแลวดวยแกวไพฑูรยของทานอันใหญโต ลอยไปในท่ีตางๆ 
            ไดเร็วดังใจตามปรารถนา ทานมีกายอันประดับแลว ทัดทรงมาลัย นุงหม 
            ผาอันสวยงาม มีรัศมีเปลงปลั่งดังสายฟาแลบออกจากกลีบเมฆ ทานมี 
            วรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง 
            ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก 
            อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี 
            อานุภาพรุงเรอืงอยางน้ี และรัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญอะไร. 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            ดิฉันมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ เพราะผลกรรมอันนอยของดิฉัน เมื่อดฉิัน 
            เกิดเปนมนุษยในหมูมนุษยท้ังหลายในมนุษยโลกในชาติกอน ไดเห็น 
            ภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใส ไมขุนมัว ดิฉันมีจิตเลื่อมใส 
            ไดถวายต่ังแกทานดวยมือท้ังสองของตน ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญ 
            นั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกดิฉันในท่ีนี้เพราะบุญน้ัน และโภคะอันเปนท่ีรัก 
            แหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดแกดิฉนัเพราะบุญน้ัน ขาแตภิกษุผูมี 
            อานุภาพมาก ดิฉันขอบอกทาน เมื่อครั้งดิฉันเกิดเปนมนุษยไดทําบุญใดไว 
            มีอานุภาพมากรุงเรืองอยางนี้ และมีรศัมีกายสวางไสวไปท่ัวทิศเพราะ 
            บุญนั้น. 
                         จบ ปฐวิมานท่ี ๔ 
                         ๕. กุญชรวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกุญชรวิมาน 
      [๕]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            กุญชรเปนยานอันประเสริฐของทาน ประดับประดาดวยแกวหลายชนิด 
            เปนสัตวนารัก มีกําลังวองไวมาก เท่ียวไปในอากาศได มีสีเหมือนกบั 
            หมอใหม มีนัยนตากลมคลายใบบัว มีตัวประดับดวยพวงดอกปทุมและ 
            พวงอุบลทิพยงามรุงเรอืง มีกายอันโปรยปรายไปดวยเกสรปทุม ประดับ 
            ดวยปทุมทอง ตามทางท่ีชางเดินไปและหยุดยืนอยู มีดอกบัวทองใหญๆ 
            คอยรับเทาชางทุกฝเทา และประดับดวยดอกปทุมและดอกอุบลทอง 
            เวลาเดินก็คอยๆ เดินไป ขณะเม่ือเดินไปมีเสียงกระดิ่งไพเราะ นาเพลิด- 
            เพลินใจ คลายกับดนตรีเครื่อง ๕ ฉะนั้น บนคอชางนั้นมีผาอยางสะอาด 
            เปนเครื่องลาด ทานรุงเรืองกวาหมูเทพกัญญาในเชิงรูปราง การท่ีทานได 



            ทิพยสมบัตินี้ ดวยผลแหงทาน ผลแหงศีล หรือผลแหงการกราบไหว 
            (ชนิดไหน) อาตมาถามทานแลวขอไดโปรดตอบคําถามน้ันแกอาตมาดวย. 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานะถามแลวมีใจยินดี ไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            ดิฉันไดเห็นพระเถรเจาผูสมบูรณดวยคุณ ผูเพงฌาน ยินดีในฌาน เปน 
            ผูสงบ ไดถวายอาสนะท่ีลาดดวยผา โปรยดอกไมลงรอบๆ อาสนะ 
            ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดประดับพวงมาลัยปทุมมีใบติดลงครึ่งหนึ่ง และโรย 
            เกสรปทุมลงครึ่งหน่ึง ดวยมือท้ังสองของตน ผลเชนนี้เปนผลแหงกุศล 
            กรรมนั้น เพราะดิฉันไดทําสักการบูชาแกทานผูประหารกิเลสท้ังปวงได 
            ผูมีกาย วาจา ใจ สงบระงับแลว ผูประพฤติธรรมอันประเสริฐ อยาง 
            ทานผูประเสริฐดวยคุณท้ังหลายบูชากันมาแลว ดิฉันไดถวายอาสนะดวย 
            น้ําใจอันผองใส เดี๋ยวน้ีดิฉันจึงรื่นเริงบันเทิงใจ เหมือนอยางท่ีคนอืน่เขา 
            รื่นเริงบันเทิงกัน เพราะเหตุนั้นแหละ ทานท่ีมุงประโยชนตน ประสงค 
            ความสุขอันยิ่งใหญคือ เพื่อความเปนผูสิ้นอาสวขัยในชาติ อันเปนอวสาน 
            จึงควรถวายอาสนทาน. 
                        จบ กุญชรวิมานท่ี ๕ 
                        ๖. นาวาวิมานท่ี ๑ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาวาวิมานท่ี ๑ 
      [๖]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพนารี ทานข้ึนนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน 
            ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญกรรม 
            จัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบท้ังส่ีทิศ รุงเรืองเปนสงาอยู 
            เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จแกทาน 
            ในวิมานน้ีเพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง 
            ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก 
            อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี 
            อานุภาพรุงเรอืงอยางน้ี และรัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญอะไร? 
            เทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดี ไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            ในชาติกอน ครั้งเม่ือดฉิันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก 
            ไดเห็นภิกษุท้ังหลายผูกระหายน้ํา เหน็ดเหน่ือยมา จงึถวายนํ้าฉันโดย 
            ขมีขมัน อันวาผูใดแล ไดถวายนํ้าฉันโดยขมีขมันแกภิกษุท้ังหลายผูเหน็ด 
            เหนื่อยกระหายน้ํามา แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็นเต็มไปดวยบัวขาว 



            (ริมฝง) มีไมจันทนและมะมวงอยางเลก็มีรสหวานอยูลนหลาม ยอมเกิด 
            แกผูนั้น ท่ีอยูและหมูไมของผูนั้น มีน้ําหลายสายลอมรอบประจํา แมน้ํา 
            ท้ังหลายมีทรายมูล น้ําเย็นสนิท ก็เกิดข้ึนแกผูนั้น หมูไมมะมวง หมูตน 
            รัง หมูตนหมากหอม หมูตนชมพู หมูตนราชพฤกษ และตนแคฝอย 
            ท้ังหลายมีผลดกดื่น ออกดอกชูสลางเกิดข้ึนลอมรอบวิมานของผูนั้น 
            เขาไดวิมานช้ันดีเยี่ยมงามหนักหนาเชนนั้น วาโดยภมูิภาคแลว มีลักษณะ 
            ควรสรรเสริญ นี้เปนวิบากแหงกรรมน้ันท้ังน้ัน คนท้ังหลายท่ีทําบุญไว 
            แลวตองไดผลเชนนี้ ดิฉันมีปราสาทเปนเทวาลัย อันบุญกรรมจัดแจง 
            เนรมิตให จัดไวเปนสวนๆ โดยรอบทิศท้ังส่ี รุงเรือง เปนสงาอยู 
            เพราะบุญนั้น ดิฉันมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเรจ็ 
            แกดิฉันในวิมานน้ีเพราะบุญน้ัน อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่ง 
            ทุกอยาง เกิดข้ึนแกดิฉันเพราะบุญน้ัน ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉัน 
            ขอบอกแกทาน ครั้งเม่ือดิฉันยังเปนมนุษยไดกระทําบุญอันใดไว ดิฉัน 
            มีอานุภาพรุงเรอืงอยางน้ี และมีรัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปทั่วทุกทิศ 
            เพราะบุญนั้น. 
                        จบ นาวาวิมานท่ี ๖ 
                        ๗. นาวาวิมานท่ี ๒ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาวาวิมานท่ี ๒ 
      [๗]   พระโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพนารี ทานข้ึนนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน 
            ในสระโบกขรณีเก็บดอกปทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญกรรม 
            จัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบท้ังส่ีทิศ รุงเรืองเปนสงาอยู 
            เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จแกทาน 
            ในวิมานน้ี เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง 
            ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก 
            อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี 
            อานุภาพรุงเรอืงอยางน้ี และรัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            ในชาติกอน ครั้งเม่ือดฉิันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก 
            ไดเห็นภิกษุผูกระหายนํ้า เหน็ดเหน่ือยมา จึงถวายนํ้าฉันโดยขมีขมัน 
            ทานผูใดแลไดถวายนํ้าฉันโดยขมีขมันแกภิกษุท่ีเหน็ดเหน่ือย กระหายนํ้า 
            มา แมน้ําหลายสายมีน้ําเยือกเย็น ดาระดาษไปดวยบัวขาว (ชายฝง) 



            มีหมูไมจันทนและมะมวงขนาดเล็กมีรสหวานอยูลนหลาม ยอมเกิดแก 
            ผูนั้น ท่ีอยูและหมูไมของผูนั้นมีแมน้ําหลายสายลอมรอบประจํา แมน้ํา 
            ท้ังหลายมีทรายมูล น้ําเย็นสนิท ยอมเกิดแกผูนั้น หมูไมมะมวง 
            หมูตนรัง หมูตนหมากหอม หมูตนชมพู หมูไมราชพฤกษ และตนแค 
            ฝอยท้ังหลายมีผลดกดืน่ ออกดอกชูสลางเกิดข้ึนลอมรอบวิมานของผูนั้น 
            เขาไดวิมานช้ันดีเยี่ยมงามหนักหนาเชนนั้น วาโดยพ้ืนท่ีแลวมีลักษณะ 
            ควรสรรเสริญ นี้เปนวิบากแหงกรรมน้ันท้ังน้ัน คนท้ังหลายท่ีทําบุญไว 
            แลวตองไดผลเชนนี้ ดิฉันมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญนั้น อิฐผลยอม 
            สําเร็จแกดิฉันในวิมานน้ี เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอนันารักแหงใจทุกสิ่ง 
            ทุกอยางเกิดข้ึนแกดิฉันเพราะบุญนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพมาก ดิฉัน 
            ขอบอกแกทาน ครั้งเม่ือดิฉันยังเปนมนุษยอยู ไดทําบุญอันใดไว ดิฉัน 
            มีอานุภาพรุงเรอืงอยางน้ี และรัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญนั้น. 
                        จบ นาวาวิมานท่ี ๗ 
                        ๘. นาวาวิมานท่ี ๓ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาวาวิมานท่ี ๓ 
      [๘]   พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
            ดูกรนางเทพนารี ทานข้ึนนั่งวิมานเรือ อันบุญกรรมบุดวยทองคํา เลน 
            ในสระโบกขรณีเก็บดอกประทุมอยู ทานมีปราสาทเปนเทวาลัยอันบุญ 
            กรรมจัดแจงเนรมิตใหแลว เปนสวนๆ โดยรอบท้ังส่ีทิศ รุงเรืองเปน 
            สงาอยู เพราะบุญอะไร ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฐผลสําเร็จ 
            แกทานในวิมานน้ีเพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่ง 
            ทุกอยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพ 
            มาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว 
            ทานมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ และรัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญอะไร 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระสัมมาสัมพุทธเจาตรัสถามแลวมีใจยินดี ไดทูล 
            ตอบปญหาแหงผลกรรมท่ีตรัสซักถามวาในชาติกอน ครั้งเม่ือหมอมฉัน 
            ยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ในมนุษยโลก ไดเห็นภกิษุหลายรูปกระหาย 
            น้ําเหน็ดเหน่ือยมาจึงถวายนํ้าฉันโดยขมีขมัน ผูใดแลไดถวายนํ้าฉันโดย 
            ขมีขมันแกภิกษุท้ังหลายผูเหน็ดเหน่ือยกระหายน้ํามา แมน้ําหลายสายมี 
            น้ําเยือกเย็น ดาระดาษไปดวยบัวขาว (ชายฝง) มีหมูไมจันทน และ 
            มะมวงขนาดเล็กมีรสหวานอยูลนหลาม ยอมเกิดข้ึนแกผูนั้น ท่ีอยูและ 
            หมูไมของผูนั้น มีแมน้าํหลายสายลอมรอบประจํา น้ําเย็นสนิท แมน้ํา 



            ท้ังหลายท่ีทรายมูล ก็เกิดข้ึนแกผูนั้น หมูไมมะมวง หมูตนรัง หมูตน 
            หมากหอม หมูตนชมพู หมูไมราชพฤกษ และตนแคฝอยมากมาย มผีล 
            ดกดื่นออกดอกชูสลาง ก็เกิดข้ึนลอมรอบวิมานของผูนั้น เขาไดวิมานดี 
            เยี่ยมงามนักหนาเชนนั้น วากันโดยพ้ืนท่ีแลวมีลักษณะควรสรรเสรญิ 
            นี้เปนวิบากแหงกรรมน้ัน ท้ังน้ัน คนท้ังหลายท่ีทําบุญไวแลวตองไดผล 
            เชนนี้ หมอมฉันมีปราสาทเปนเทวาลัย อันบุญกรรมจัดเนรมิตมาใหแลว 
            เปนสวนๆ โดยรอบท้ังส่ีทิศ งดงามเปนสงาอยู เพราะบุญนั้น หมอม 
            ฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกหมอมฉันในวิมานน้ี 
            เพราะบุญนั้น อนึ่ง โภคะอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดข้ึนแก 
            หมอมฉันเพราะบุญน้ัน หมอมฉันมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ และรัศมีกาย 
            ของหมอมฉันสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญน้ัน นี้เปนผลแหงกรรมนั้น 
            คือ หมอมฉันขมีขมันถวายนํ้าแกพระพุทธเจา. 
                        จบ นาวาวิมานท่ี ๘. 
                          ๙. ปทีปวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปทีปวิมาน 
      [๙]   พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรูปงาม มีรัศมีรุงเรอืง สองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษ ฉะน้ัน ทานมีผิวพรรณเชนนี้เพราะบุญ 
            อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะ 
            อันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรัศมีสุกใสไพโรจน ลวงเทวดาท้ังหลายเพราะ 
            บุญอะไร ทานมีอวัยวะทุกสวนสัดสองสวางไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญอะไร 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยัง 
            เปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และรัศมี 
            กายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูซักถามวา 
            ในชาติกอน ครั้งเม่ือดฉิันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก 
            เมื่อถึงเดือนมืดมาก ไดเวลาตามประทีป ดิฉันไดถวายดวงประทีปอันเปน 
            อุปกรณกําจัดความมืดใหเปนทาน อันวาผูใด ถึงเวลาเดือนมืดมาก 
            ไดเวลาตามประทีป ไดถวายประทีปอันเปนอุปกรณกําจัดความมืดให 
            เปนทาน วิมานอันมีแสงสวางเปนผล ประดับดวยดอกไมจันทน และ 
            บัวขาวอยางมากมาย ยอมเกิดแกผูนั้น ดิฉันมีผิวพรรณถึงเชนนี้ เพราะ 
            การใหประทีปเปนทานน้ัน อิฐผลสําเร็จแกดิฉันในวมิานน้ี เพราะการ 



            ใหประทีปเปนทานน้ัน อนึ่ง โภคทรัพยท้ังหลายอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่ง 
            ทุกอยาง เกิดแกดิฉันเพราะการใหประทีปเปนทานน้ัน เพราะการให 
            ประทีปเปนทานน้ัน ดิฉันจึงมีรัศมีสุกใสไพโรจนลวงเทวดาท้ังหลาย 
            มีสรีระรางทุกๆ สวนสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพ 
            อันใหญยิ่ง ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยไดให 
            ดวงประทีปใดเปนทานไว ดวยการใหประทีปน้ันเปนทาน ดิฉันจึงมี 
            อานุภาพรุงโรจนถงึเชนนี้ และรัศมีการของดิฉันจึงสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ. 
                        จบ ปทีปวิมานท่ี ๙ 
                        ๑๐. ติลทักขิณวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหเกิดในติลทักขิณวิมาน 
      [๑๐]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีรูปงาม มีรัศมีรุงเรอืงสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เหมือนกับดวงดาวประกายพฤกษฉะน้ัน ทานมีผิวพรรณเชนนี้ เพราะบุญ 
            อะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานนี้เพราะบุญอะไร อนึ่ง โภคะอัน 
            เปนท่ีรักแหงใจ ทุกสิ่งทุกอยางยอมเกดิข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกร 
            นางเทพธิดา ทานมีรัศมีสุกใสไพโรจนลวงเทวดาท้ังหลาย เพราะบุญ 
            อะไร ทานมีอวัยวะทุกสวนสัดสองสวางไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญอะไร 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยัง 
            เปนอยู ไดทําบุญอะไรไว ทานผูมีอานุภาพรุงเรืองถึงเชนนี้ และรัศมีกาย 
            ของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินด ี
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกซักถามวา ในชาติกอน ครั้งดิฉัน 
            ยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศ- 
            จากกิเลสธุลี มีน้ําพระหฤทัยใสสะอาดย่ิง ดิฉันมีความเลื่อมใสข้ึน 
            อันมิไดต้ังไวเดิม ไดถวายเมล็ดงาเปนทาน แกพระพุทธเจาผูพระทัก- 
            ขิไณยบุคคลดวยมือตนเอง ดวยการถวายเมล็ดงาเปนทานน้ัน ดิฉันจึงมี 
            ผิวพรรณถึงเชนนี้ อิฐผลจึงสําเร็จแกดฉิันในวิมานน้ี อนึ่ง โภคทรัพย 
            ท้ังหลายอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดแกดิฉันเพราะการใหเมล็ด 
            งาเปนทานน้ัน ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน 
            ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญ คือ ถวายเมล็ดงาเปนทานอันใดไว 
            เพราะการถวายเมล็ดงาเปนทานน้ัน ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงโรจนถงึอยางนี้ 
            และรัศมีกายของดิฉันก็สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ. 
                      จบ ติลทักขิณวิมานท่ี ๑๐ 



                      ๑๑. ปติพพตาวิมานท่ี ๑ 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปติพพตาวิมานท่ี ๑ 
      [๑๑]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานไดวิมานอันมีนกกระเรียน 
            นกยูงทอง นกดุเหวาดํา และนกดุเหวาขาว ซึ่งมีทิพยานุภาพเท่ียวสงเสียง 
            อยางไพเราะอยูรอบดาน ในวิมานน้ันเต็มไปดวยดอกไมหอมช่ืนใจ วิจิตร 
            ไปดวยนานาประการ แวดลอมไปดวยเทพบุตรและเทพธิดา อนึ่ง หมู 
            นางเทพอัปสรเหลาน้ีมีฤทธ์ิ นิรมิตรูปรางข้ึนแปลกๆ กันเปนอันมาก 
            ฟอนรําขับรองอยูรอบขาง ใหทานมีความราเริงอยู ดกูรนางเทพธิดาผูมี 
            อานุภาพอันยิ่งใหญ ครั้งทานยังเปนมนุษยไดทําบุญสิ่งใดไว จึงบรรล ุ
            ความสําเร็จ ทานมีอานุภาพรุงเรืองอยางน้ี และรัศมีกายของทานสวาง 
            ไสวไปท่ัวทิศเพราะบุญอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลว มีใจยินดี ได 
            พยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกซักถามวา 
            ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนผูมีสัจจะมั่นในสามี ไม 
            ประพฤตินอกใจ มีความจงรักตอสามี เหมือนกับมารดารักบุตร แมดิฉัน 
            จะโกรธเคืองก็ไมกลาวถอยคําอันหยาบคาย ละท้ิงการพูดเท็จเสีย ดํารง 
            มั่นอยูในความสัตย ยินดีในการใหทาน ตามปกติชอบสงเคราะหผูอื่น 
            เชนกับสงเคราะหตน มีใจเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําอยางดีเปนทาน 
            โดยความเคารพ ดวยความเปนผูถือสจัจะมั่น เหตุนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณ 
            ถึงเชนนี้ อิฐผลจึงสําเรจ็แกดิฉันในวิมานน้ี และโภคทรัพยท้ังหลายอัน 
            เปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางบังเกิดแกดิฉัน ก็เพราะความเปนผูถือ 
            สัจจะมั่นในสามีเปนเหตุนั้น ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพอนัยิ่งใหญ ดิฉันขอ 
            บอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษย ไดทําบุญสิ่งใดไว เพราะบุญอันนั้น 
            ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรอืงถึงเชนนี้ และรัศมีกายของดิฉันจึงสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ. 
                      จบ ปติพพตาวิมานท่ี ๑๑ 
                       ๑๒. ปติพพตาวิมานท่ี ๒ 
      [๑๒]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานไดข้ึนวิมานมีเสา อันแลว 
            ไปดวยแกวไพฑูรยงดงาม มีแสงระยับตา ในวิมานของทานน้ันวิจิตรไป 
            ดวยนานาประการ อนึ่ง หมูนางเทพอัปสรเหลาน้ี มีรางกายกระทัดรัด 
            มีฤทธ์ินิรมิตตนได ฟอนรําขับรองใหทานราเริงอยูรอบขาง ดูกรนาง 
            เทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ครั้งทานยังเปนมนุษย ไดทําบุญสิ่งใดไว 



            จึงบรรลุความสําเร็จ ทานจึงมีอานุภาพรุงเรอืงถงึอยางน้ี และรัศมีกาย 
            ของทานจึงสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลวมีใจยินดี ได 
            พยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกซักถามวา ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูใน 
            หมูมนุษย ไดเปนอุบาสิกาของพระจักขุมาตถาคตเจา เปนผูงดเวนจาก 
            การฆาสัตว งดเวนจากการลักทรัพย ยนิดีเฉพาะสามีของตน ไมกลาว 
            คําเท็จและไมดื่มน้ําเมา อนึ่ง ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําอยางดี 
            เลิศเปนทานโดยเคารพ ดวยผลแหงการถือสจัจะมั่นในสามีเปนอาทินั้น 
            ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเชนนี้ ดวยผลแหงการถอืสัจจะมั่นในสามีเปนเดิม 
            นั้น อิฐผลจึงสําเรจ็แกดิฉันในวิมานน้ี และโภคทรัพยท้ังหลายอันเปน 
            ท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดข้ึนแกดิฉัน ขาแตภิกษุผูมีอานุภาพ 
            อันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญสิ่งใด 
            ไว ดิฉันมีอานุภาพรุงเรืองถึงอยางนี้ และรัศมีกายของดิฉันยอมสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ ก็เพราะบุญสิ่งน้ัน. 
                      จบ ปติพพตาวิมานท่ี ๑๒. 
                       ๑๓. สุณิสาวิมานท่ี ๑ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุณิสาวิมานท่ี ๑ 
      [๑๓]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปท่ัวทุกทิศ 
            เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณ 
            งามถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานน้ี 
            และโภคทรัพยอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดข้ึนแกทาน ดูกร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน 
            มนุษยอยู ไดทําบุญส่ิงใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรอืงถึงอยางนี้ อนึ่ง 
            รัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะทําบุญอะไรไว? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานะซักถามแลวมีใจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            ครั้นดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนบุตรสะใภอยูในตระกูล 
            แหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลีมีอินทรียผองใส ไมขุนมัว 
            ดิฉันเลื่อมใสไดถวายขนมแกภิกษุรูปนั้นดวยมือท้ังสองของตน ครั้น 
            ถวายสวนขนมก่ึงสวนแลว ดิฉันจึงมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทวันท่ี 
            ทานเห็นอยูนี้ ดวยการทําบุญเชนนั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณเชนนี้ ดวยการ 
            ทําบุญเชนนั้น อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานน้ี อนึ่ง เพราะบุญนั้น 
            โภคทรัพยอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดแกดิฉัน เพราะบุญ 



            นั้น ดิฉันจึงมีอานุภาพรุงเรอืงอยางนี้ และรัศมีกายของดิฉันจึงสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ. 
                       จบ สุณิสาวิมานท่ี ๑๓. 
                       ๑๔. สุณิสาวิมานท่ี ๒ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุณิสาวิมานท่ี ๒ 
      [๑๔]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            แนะนางเทพธิดา ทานมีวรรณงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปท่ัวทุกทิศ 
            เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณ 
            งามถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานน้ี 
            และโภคทรัพยอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางจึงเกิดข้ึนแกทาน ดูกร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน 
            มนุษยอยู ไดทําบุญส่ิงใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรอืงถึงอยางนี้ อนึ่ง 
            รัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะทําบุญอะไรไว? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มใีจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูซักถามวา 
            ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนบุตรสะใภอยูในตระกูล 
            แหงพอผัว ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใส ไมขุนมัว 
            ดิฉันเลื่อมใสไดถวายขาวบารลี และขนมถั่วเหลอืงแกภิกษุรูปนั้นดวยมือ 
            ตนเอง ครั้นถวายแลว จึงมาบันเทิงใจอยูในสวนนันทวัน ดวยการทําบุญ 
            เชนนั้น อิฐผลจึงสําเร็จแกดิฉันในวิมานน้ี อนึ่ง เพราะบุญนั้น โภคทรัพย 
            ท้ังหลายอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดแกดิฉัน ดิฉันจึงมี 
            อานุภาพรุงเรอืงถงึอยางน้ี อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            ก็เพราะบุญนั้นๆ. 
                       จบ สุณิสาวิมานท่ี ๑๔ 
                        ๑๕. อุตตราวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุตตราวิมาน 
      [๑๕]  พระมหาโมคคัลลานะถามวา 
            แนะนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงาม มีรัศมีสวางไสวฉายแสงไปท่ัวทุกทิศ 
            เหมือนกับดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึงมีผิวพรรณงาม 
            ถึงอยางนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลจึงสําเร็จแกทานในวิมานน้ี และ 
            โภคทรัพยอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง จึงเกิดข้ึนแกทาน ดูกร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ อาตมาขอถามทาน ครั้งทานยังเปน 
            มนุษยอยูไดทําบุญส่ิงใดไว ทานจึงมีอานุภาพอันรุงเรอืงถึงอยางนี้ อนึ่ง 
            รัศมีกายของทานสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะทําบุญอะไรไว? 



            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มใีจยินดีไดพยากรณ 
            ปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูซักถามวา 
            เมื่อครั้งดิฉันยังปกครองบานเรือนอยู ดิฉันไมมีความริษยา ไมมีความ 
            ตระหน่ี ไมเยอหยิ่ง ไมตีเสมอ ไมโกรธ ไมประพฤตินอกใจสามี 
            ไมประมาทในวันอุโบสถและวันปกติ เขาจําอุโบสถอันประกอบดวยองค 
            ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ คํ่า วัน ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแหงปกษ และ 
            ตลอดปาฏิหาริยปกษ ระมัดระวังในนิจศีลและอุโบสถศีลอยางเครงครัด 
            ตลอดกาลทุกเมื่อ ขณะท่ีอยูในวิมาน ดิฉันมีความสํารวมจําแนกทาน ยินดี 
            ในสิกขาบทท้ัง ๕ คือ งดเวนจากปาณาติบาตอยางเด็ดขาด ๑ งดเวนจาก 
            ความเปนขโมยอยางหางไกล ๑ ไมประพฤติลวงประเวณี ๑ ระมัดระวัง 
            ในการพูดเท็จ ๑ สํารวมการด่ืมน้ําเมาอยางเด็ดขาด ๑ ดิฉันเปนผูฉลาดใน 
            อริยสัจธรรม เปนอุบาสิกาของพระโคดมผูมีพระจักษุเปรื่องยศ ดิฉันนั้น 
            ผูยิ่งยศโดยยศไดก็เพราะศีลของตนเอง ดิฉันไดเสวยผลแหงบุญของตน 
            อยู จึงสุขกายสุขใจปราศจากโรค เพราะการกระทําและการประพฤติอยาง 
            นั้น ดิฉันจึงมีผิวพรรณถึงเชนนี้ อิฐผลสําเร็จแกดิฉันในวิมานน้ีได 
            ก็เพราะการกระทําและการประพฤติอยางนั้น โภคทรพัยอันเปนท่ีรัก 
            แหงใจทุกสิ่งทุกอยาง เกิดแกดิฉันก็เพราะการกระทําอยางนั้น ขาแตภิกษุ 
            ผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ดิฉันขอบอกแกทาน ครั้งดิฉันยังเปนมนุษยอยู 
            ไดบําเพ็ญกิจและประพฤติสิ่งใดไว เพราะการกระทําและความประพฤติ 
            นั้นดิฉันจึงมีอานุภาพอยางรุงโรจนถงึเชนนี้ อนึ่ง รัศมีกายของดิฉันสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศ ก็เพราะการกระทําและความประพฤตินั้น. 
      ก็และนางเทพธิดาไดกราบเรียนตอไปวา ขอทานไดกรุณานําไปกราบทูลแดพระผูมีพระ- 
 *ภาคตามคําของดิฉันดวยเถิดวา นางอุตตราอบุาสิกา ขอถวายบังคมพระบาทยุคลของพระผูมี
พระ- 
 *ภาคดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ขอท่ีพระผูมีพระภาคพึงทรงพยากรณดิฉัน ในสามัญผล 
 อยางใดอยางหนึ่งน้ัน ไมนาอัศจรรยเลย แตขอท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณดิฉันใน
สกทาคามิผล 
 นั้นนาอัศจรรย. 
                       จบ อุตตราวิมานท่ี ๑๕ 
                         ๑๖. สิริมาวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสิริมาวิมาน 
      [๑๖]  พระวังคีสเถระประสงคจะใหนางสิริมาเทพธิดา ไดประกาศบุญกรรมท่ีนางทําไว 
 ในครั้งกอน จึงยอนถามนางดวยคาถาสองคาถา ความวา 
            ดูกรนางงามประจําช้ันไตรทศ ผูมีรางกายสะโอดสะอง ฉันจะขอถามทาน 



            การท่ีทานเขาถึงความเปนผูมีสกลกาย และยานพาหนะอยางประเสริฐเลิศ 
            ยิ่ง คือ ทานมีรถถึง ๕๐๐ คัน บุญกรรมเนรมิตมาใหโดยเฉพาะ ท้ังเทียม 
            แลวดวยมาอาชาไนยหลายตัว ทุกๆ ตัวเครื่องประดับประจํา ลวน 
            เครื่องสูง มันพากันกมหนาลง ในขณะท่ีทานจะลงมาจากเทวโลกและ 
            เหินไปตามอากาศได มีกําลังฉับเฉี่ยว มาอาชาไนยทุกมา อันบุญกรรม 
            ดังนายสารถีเรงแลวกพ็าตัวทานไปได ทานน้ันขณะท่ียืนอยูบนรถอนั 
            เพริศแพรวท่ีบุญกรรมตกแตงมาใหแลว ก็สวางไสวคลายกับไฟกําลังโชต ิ
            ชวงอยูเชนนี้ เพราะไดทําบุญสิ่งใดไว? 
            นางเทพธิดาอันพระเถระถามแลว เมือ่จะประกาศการกระทําของตนใหประจักษ 
            จึงตอบเปนคาถาความวา 
            พระคุณเจาพูดถึงหมูทวยเทพช้ันปรนิมมิตวสวัสดี ซึ่งเปนผูเลิศโดยเชิง 
            ภพท่ีอยู และโภคสมบัติหมูใดวา เปนทวยเทพท่ีเยี่ยมหาท่ีเปรียบมิได 
            ทวยเทพเหลาน้ัน ก็มีความสุขสบายแตในภพและโภคสมบัติท่ีทวยเทพ 
            พวกอื่นมาเนรมิตใหเทาน้ัน เพราะฉะน้ัน ทวยเทพท่ีมีหนาท่ีเนรมิต 
            ภพและโภคสมบัติให คือพวกท่ีพระคุณเจาพูดถึงอยูนี้ จึงไดนามวา 
            "นิมมานรดี" เปนนางฟาท่ีมีรางกายและผิวพรรณงดงามอันกอใหเกดิ 
            ความงวยงงเพราะความรัก เดี๋ยวนี้มาถึงมนุษยโลกนีแ้ลวเพื่อจะถวาย 
            บังคมพระสัมมาสัมพุทธเจา 
            เมื่อนางเทพธิดาประกาศความท่ีตนเปนนิมมานรดีเทพ ใหปรากฏเชนนี้แลว พระเถระ 
 ใครจะถามถึงบุญกรรมท่ีนางใหกอสรางไวในชาติกอน จึงไดภาษิตสองคาถาความวา 
            ชาติกอนแตจะเปนนางเทพธิดาน้ี ทานไดสั่งสมสุจริตกรรมอยางไรไว 
            ทานมียศบริวารอยูมากมาย เปยมไปดวยความสุข สําหรับตัวทานเลา 
            ก็มีฤทธ์ิและอํานาจพนจากสิ่งธรรมดาสูงเยี่ยม และมักเหาะไปในอากาศ 
            ได (เชนนี้) เพราะบุญกรรมอะไร อนึง่ รัศมีกายของทานก็สวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ และทานเลาก็มีมวลเทพเจาเกรงกลวัและหอมลอมอยูรอบ 
            ทานจุติมาจากคติไหนจึงมาถึงสุคตินี้ แมเทพธิดา อนึ่ง ทานไดทําตาม 
            ดวยอาการยอมรับเอาโอวาทานุสาสนีในศาสนปาพจนของพระศาสดาองค 
            ไหน หากทานเปนสาวิกาของพระพุทธเจาจริงไซร ขอทานไดโปรดตอบ 
            คําถามของฉันนี้แกฉันดวย? 
      เมื่อนางเทพธิดา จะตอบเน้ือความตามท่ีพระเถระถามอยางนี้ จึงกลาวตอบดวยคาถา 
 เหลานี้ความวา 
            ดิฉันเปนพระสนมของพระเจาพิมพิสารผูประเสริฐ มีศิริ อยูในพระนคร 
            ราชคฤห ซึ่งต้ังอยูในระหวางภูเขา อันเปนนครท่ีแออัดไปดวยนักปราชญ 
            ดิฉันมีความชํานาญในการฟอนรําขับรองช้ันเยีย่ม ชาวเมืองในกรงุ 



            ราชคฤห เขาพากันเรียกดิฉันวา "นางสิริมา" พระพุทธเจาทรงเปนผู 
            องอาจในจําพวกผูแสวงหาคุณอันประเสริฐ ผูแนะนําสัตวโลกใหเปนผู 
            พิเศษ ไดทรงแสดงความไมเท่ียงแหงของจริง คือ เหตุเกิดของทุกข 
            และทางใหถึงความดับทุกข อันเปนธรรมท่ีไมมีปจจัยอะไรปรุงแตง เปน 
            ทางถาวร ทางตรง เปนทางสุขเกษมแกดิฉัน ครั้นดิฉันฟงธรรมอัน 
            เปนทางไมตาย ไมมีเหตุปจจัยอะไรปรุงแตงได ซึ่งเปนคําสอนของพระ 
            ตถาคตผูประเสริฐแลว จึงเปนผูสํารวมอยางเครงครดัในศีลท้ังหลาย 
            ดํารงม่ันอยูในธรรมปฏิบัติ ท่ีพระพุทธเจาผูเลิศกวานรชนทรงแสดงไว 
            แลว ครั้นดิฉันรูจักบทอันปราศจากธุลี ซึ่งหาเหตุปจจัยปรุงแตงไมได 
            ท่ีพระตถาคตผูประเสริฐทรงแสดงไวนั้น ดิฉันจึงไดบรรลุสมาธิอันเกิด 
            จากความสงบจิตใจในอัตภาพนั้นเอง ดิฉันนั้นจึงไดมคีวามแนนอนใน 
            มรรคผลอันเปนธรรมช้ันเยี่ยมข้ึน ครั้นดิฉันไดฟงธรรมอันประเสริฐ 
            อันไมเกิดไมตายอยางวิเศษแลว จึงหมดความเคลือบแคลงในพระรัตน- 
            ตรัย มีความรูพิเศษในการรูอริยสัจธรรม หมดความสงสัยในส่ิงท้ังปวง 
            จึงควรเปนท่ีบูชาของชุมนุมชน ไดรับผลคือความสุขอันมั่นคง เปนเครื่อง 
            ตอบแทนมากมาย โดยทํานองตามท่ีกราบเรียนมาน้ี ดิฉันจึงเปนนางเทพ 
            ธิดาผูเห็นนิพพาน เปนสาวิกาของพระตถาคตผูประเสริฐ เปนผูไดเห็น 
            ธรรมตามความเปนจริง เปนผูต้ังอยูในผลข้ันแรก คือ เปนพระโสดาบัน 
            ก็ทุคติยอมไมมีแกดิฉันอีก ดิฉันนั้นมาเฝาพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประ- 
            เสริฐ ก็เพ่ือจะถวายบังคม และนมัสการภิกษุท้ังหลายท่ีนาเลื่อมใส 
            ผูยินดีในธรรมอันไมมโีทษ และเพ่ือจะนมัสการสถานท่ีๆ พระสมณะ 
            ประชุมกัน อันเปนสถานท่ีมีธรรมเกษม ดิฉันเปนผูมีความเคารพใน 
            พระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงพระศิริ เปนพระธรรมราชา ครั้นไดเห็น 
            พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนนักปราชญแลว ก็อิ่มเอิบปลาบปลื้มใจ ดิฉัน 
            ขอถวายบังคมพระตถาคต ผูเปนสารถีของบุคคลท่ีควรฝกอยางยอดเยี่ยม 
            ทรงตัดตัณหาเสียได ทรงยินดีแลวในกุศลธรรม ผูทรงแนะนําประชุมชน 
            ใหพนจากทุกขได ผูทรงอนุเคราะหสัตวโลกในทางท่ีเปนประโยชน 
            อยางยิ่ง. 
                       จบ สิริมาวิมานท่ี ๑๖. 
                       ๑๗. เปสการิยวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในเปสการิยวิมาน 
      [๑๗]  นางเปสการีเทพธิดาชมวิมานของตนเองดวยคาถา กึ่งคาถาความวา วิมาน 
            หลังน้ีเปนวิมานงามรุงเรือง มีเสาลวนแลวดวยแกวไพฑูรย ใหญโต 
            สะอาดสะอาน ลอมรอบดวยตนไมทองคํา วิมานหลังนี้เกิดเพราะผล 



            กรรมของเรา นางเทพอัปสรต้ังแสนเหลาน้ี ซึ่งเกิดประจําในวิมาน 
            ก็เพราะกรรมของเรา 
      สมเด็จอัมรนิทราธิราช มีเทวโองการตรัสถามดวยคาถาสองคาถากึ่งความวา 
            ทานเปนผูเพรียบพรอมไปดวยบริวาร มีรัศมีกายแผซานกวาเทพเจาท่ีเกิด 
            กอน พระจันทรมีรัศมีสุกสะกาวยิ่งกวาหมูดาวนักขัตฤกษ ฉันใด ทาน 
            ก็รุงเรืองสุกใสกวานางเทพอัปสรท้ังหมด โดยเชิงบรวิาร ฉันนั้นเหมอืน 
            กัน แนะนางงามผูมีพักตรควรพิศ ทานมาจากภพไหน จึงไดมาเกิดท่ีภพ 
            ของเราน้ี เทพเจาชาวไตรทศรวมหมดท้ังพระอินทร พระพรหม ดูเหมือน 
            จะไมรูสึกอิ่มในการดูทาน? 
      นางเทพธิดา อันสมเด็จอัมรินทราธิราชมีเทวโองการตรัสถามอยางนั้น เมื่อจะประกาศ 
 เนื้อความนั้น จึงกลาวคาถาสองคาถาความวา 
            ขอเดชะ พระองคผูองอาจ พระองคตรัสถามหมอมฉันถึงตระกูลเดิม 
            ของหมอมฉันวา ทานจุติมาจากภพไหนจึงไดมาเกิดท่ีภพของเราน้ี หมอม 
            ฉันไดจุติมาจากกรุงพาราณสี ซึ่งเปนบุรีของแควนกาสี เมื่อกอนขณะ 
            ท่ีอยูในนครน้ัน หมอมฉันเปนธิดานายชางหูก ผูมีใจเลื่อมใสใน 
            พระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆ ซึ่งหมอมฉันไดถึงแลวโดย 
            ใกลชิด ไมมีความสงสัย มีสิกขาบทอันไดสมาทานแลว ไมดางพรอย 
            ไดสําเร็จอริยผล เปนผูแนนอนในทางท่ีจะตรัสรูซึ่งธรรม ของสัมมาสัม- 
            พุทธเจา เปนผูมีพระอนามัยดี. 
      สมเด็จอัมรนิทราธิราช เมื่อจะทรงอนุโมทนาบุญสมบัติ ของนางเทพธิดาน้ัน 
 จึงตรัสคาถาถึ่งความวา 
            เราขอแสดงความยินดีตอทานผูมาในท่ีนี้ไดโดยสวัสดี ทานเปนผูรุงเรือง 
            ดวยยศ มีใจเลื่อมใสในพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆอยาง 
            ใกลชิด ไมมีความสงสัย เปนผูต้ังอยูในสิกขาบทอยางบริบูรณ เปนได 
            สําเร็จอริยผล เปนคนหมดโรค ควรท่ีจะไดตรัสรูธรรมของพระสัมมา- 
            สัมพุทธเจาแนนอน. 
                      จบเปสการิยวิมานท่ี ๑๗. 
                    รวมพระสูตรท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ปฐวิมานท่ี ๑                        ๒. ปฐวิมานท่ี ๒ 
      ๓. ปฐวิมานท่ี ๓                        ๔. ปฐวิมานท่ี ๔ 
      ๕. กุญชรวิมาน                         ๖. นาวาวิมานท่ี ๑ 
      ๗. นาวาวิมานท่ี ๒                      ๘. นาวาวิมานท่ี ๓ 
      ๙. ปทีปวิมาน                         ๑๐. ติลทักขิณาวิมาน 
     ๑๑. ปติพพตาวิมานท่ี ๑                   ๑๒. ปติพพตาวิมานท่ี ๒ 



     ๑๓. สุณิสาวิมานท่ี ๑                     ๑๔. สุณิสาวิมานท่ี ๒ 
     ๑๕. อุตตราวิมาน                       ๑๖. สิริมาวิมาน 
     ๑๗. เปสการิยวิมาน. 
                    จบ วรรคท่ี ๑ ในอิตถีวิมาน. 
                 ---------------------------- 
                        จิตตลดาวรรคท่ี ๒ 
                          ๑. ทาสีวิมาน 
                  วาดวยบุญท่ีทําใหไปเกิดในทาสีวิมาน 
      [๑๘]  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ทานผูแวดลอมดวยหมูนางเทพนารี เท่ียวชมไปโดยรอบในสวนจิตตลดา- 
            วันอันนารื่นรมย ประดุจทาวสักกเทวาธิราช ยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว 
            เหมือนดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร อฐิผล 
            ยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี เพราะกรรมอะไร ประการหน่ึง โภคสมบัติ 
            ตางๆ อันเปนเครื่องปลื้มใจ ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน ครั้งเม่ือทานเกิดเปน 
            มนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานเปนผูมีอานุภาพรุงเรอืงเชนนี้ และมี 
            รัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลื้มใจ จึง 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ครั้งเม่ือดิฉันเกิดเปน 
            มนุษยอยูในหมูมนุษย ไดเปนทาสีหญิงรับใชในตระกูลแหงชนอื่น 
            ดิฉันนั้นเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดม ผูมีพระจักษุและพระเกียรติยศ 
            เมื่อดิฉันรักษาศีล ทํามนสิการในกรรมฐานอยู ๑๖ ป กรรมฐานกลาวคือ 
            โพธิปกขิยธรรม ๓๗ ประการไดสําเร็จแกดิฉัน ดวยอานุภาพแหงการ 
            มนสิการน้ัน การออกไปจากกิเลสไดเกิดมีแกดิฉัน ในศาสนาของพระ 
            สมณโคดมผูทรงพระคุณคงท่ี เพราะมีมนสิการม่ันอยูในจิตวา แมถึง 
            รางกายน้ีจะแตกทําลายไปก็ตามที การท่ีจะหยุดความเพียรในการเจริญ 
            กรรมฐานนี้ เปนอันไมมีเปนอันขาด ขอทานจงดูผลแหงความเพียร 
            เปนเหตุกาวไปสูคุณเบ้ืองหนา กลาวคือความสวัสดี ความเกษม 
            ความปราศจากเสี้ยนหนามคือกิเลส สภาวะท่ีหาเครื่องยึดเหน่ียวมิได 
            ความซ่ือตรง และองคอริยมรรค ท่ีสัตบุรุษท้ังหลาย มีพระพุทธเจา 
            เปนตนประกาศแลว อันเปนอุปนิสัยสืบเนื่องมาจากการรักษาสิกขาบท ๕ 
            ประการของดิฉันนั้น อันเปนเหตุใหบรรลุซึ่งผลอันนี้ ดิฉันเปนท่ีโปรด 
            ปรานและคุนเคยกับทาวสักกเทวราช เทพบุตรอันมีนามวาอาลัมพะ 
            คัคคมะ ภีมะ สาธุวาที ปสังสิยะ โปกขรา และสุผัสสะ และเหลา 



            เทพธิดานอยๆ อันมีนามวา วีณา โมกขา นันทา สุนันทา โสณทินนา 
            สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี และนางบุณฑริกา ไดทําการบําเรอ 
            ปลุกปลื้มแกดิฉัน ดวยดนตรีทิพยมีประมาณไดหกหม่ืน และนางเทพ 
            กัญญาเหลาน้ี คือ นางเอนิปสสา นางสุปสสา นางสุภัททา นางมุทุกาวที 
            ผูประเสริฐกวา นางเทพอัปสรท้ังหลาย และนางเทพกัญญาเหลาอื่นผูบํารุง 
            บําเรอ นางเทพอัปสรท้ังหลายเหลาน้ัน ไดเขามาสูท่ีใกลชิดตามกาล 
            อันควร สนองเสนอดิฉนัดวยวาจาท่ีนายินดีวา เอาเถอะ พวกดิฉันจัก 
            ฟอนรํา ขับรอง จักยังทานใหรื่นรมย ดงัน้ี ฐานะท่ีดิฉันไดรับในบัดนี้ 
            ยอมไมมีแกผูท่ีไมไดทําบุญไว ฐานะท่ีหาความโศกมิได นาเพลิดเพลิน 
            นารื่นรมย เปนอุทยานใหญของเทวดาชาวไตรทศเชนนี้ ยอมเกิดมีสําหรับ 
            ผูมีบุญเทาน้ัน ผูไมไดทําบุญไว ยอมไมมีความสุขท้ังในโลกนี้และโลก 
            หนา สวนผูมีบุญอันไดบําเพ็ญแลว ยอมมีความสุขท้ังในโลกน้ีและโลก 
            หนา อันบุคคลผูปรารถนา เพื่อสถิตรวมกับเทวดาชาวไตรเทศเหลานั้น 
            ควรจะบําเพ็ญกุศลไวใหมาก เพราะวาผูมีบุญอันกอสรางไวแลว ยอม 
            เพรียบพรอมดวยโภคสมบัติ ราเริงบันเทิงอยูในสวรรค. 
                        จบ ทาสีวิมานท่ี ๑. 
                         ๒. ลขุมาวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในลขุมาวิมาน 
      [๑๙]  พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อขณะทองเท่ียวอยู ณ เทวสถานไดถามนางเทพธิดา 
 ตนหน่ึงวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานเปนผูมีรัศมีงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปท่ัวทิศ 
            สถิตอยู ประดุจดาวประจํารุง ฉะนั้น ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะบุญ 
            กรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลื้มใจ ได 
            พยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อดิฉนัยังเปนมนุษยอยู 
            บานของดิฉันต้ังอยูใกลกับประตูบานชาวประมง ดิฉันไดถวายขาวสุก 
            ขนมกุมมาส ผักดอง และน้ําเครื่องด่ืม เจือดวยรสตางๆ แกพระ 
            สาวกท้ังหลายผูแสวงหาคุณอันใหญยิ่ง ซึ่งออกจากประตูบานชาวประมง 
            กําลังทองเท่ียวไปในบานของดิฉันนั้น ประการหน่ึง ดิฉันเปนผูมีจิต 
            เลื่อมใสในพระอริยสาวกผูมีจิตอันซือ่ตรง ไดเขารักษาอุโบสถศีลอนั 
            ประกอบดวยองค ๘ ประการ ตลอดวนั ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า และ 
            ตลอดปาฏิหาริยปกษ เปนผูสังวรดวยดีในองคศีลทุกเมื่อ เปนผูสํารวม 
            และจําแนกทาน จึงไดครอบครองวิมานน้ี เปนผูเวนจากปาณาติบาต 
            เวนขาดจากการเอาส่ิงของของผูอื่นดวยไถยจิต จากการประพฤติลวง 



            ละเมิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และจากการด่ืมน้ําเมา เปนผูยินดี 
            ในเบญจศีล ฉลาดในอริยสัจ เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมี 
            พระจักษุ และพระเกียรติยศ ดิฉันมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสว ไปท่ัวทุกทิศ ประการหน่ึง ขอทานผูเจริญพึง 
            ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา แลวทูลตาม 
            คําของดิฉันวา ขาแตพระองคผูเจริญ อุบาสิกาช่ือลขุมา ถวายบังคม 
            พระบาทท้ังคูของพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลา ขาแตทานผูเจริญ ก็การ 
            ท่ีพระผูมีพระภาคพึงทรงพยากรณดิฉนัในสามัญผล อยางใดอยางหนึ่งน้ัน 
            ไมนาอัศจรรย แตการท่ีพระผูมีพระภาคทรงพยากรณดิฉัน ในสกทาคามิผล 
            นั้น นาอัศจรรยแทจริง. 
                        จบ ลขุมาวิมานท่ี ๒. 
                      ๓. อาจามทายิกาวิมาน 
             วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอาจามทายิกาวิมาน 
      [๒๐]  ทาวสักกเทวราชเมื่อจะตรัสถามถงึท่ีเกิดแหงหญิงน้ัน กะพระมหากัสสปเถระ 
 จึงตรัสคาถาสองคาถาความวา 
            หญิงขัดสน เปนคนกําพรา อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู มีจิตเลือ่มใส 
            ไดถวายขาวตังแดพระคุณเจาผูเท่ียวไปบิณฑบาต ซึ่งมาหยุดยืนนิ่งอยู 
            เฉพาะหนา ดวยมือของตนเอง ครั้นละจากอัตภาพมนุษยแลว ไดไป 
            บังเกิดในฉกามาพจรสวรรคช้ันไหนหนอ? 
      พระมหากัสสปเถระถวายพระพรวา 
            หญิงขัดสน เปนคนกําพรา อาศัยชายคาเรือนของคนอื่นอยู มีจิต 
            เลื่อมใส ไดถวายขาวตังแกอาตมภาพผูกําลังเท่ียวไปเพ่ือบิณฑบาต 
            ซึ่งมายืนหยุดนิ่งเฉพาะหนา ดวยมือของตนเองน้ัน ครั้นละจากอัตภาพ 
            มนุษย จุติจากมนุษยโลกน้ีพนไปแลว ไดบังเกิดเปนเทพธิดาผูมี 
            ฤทธ์ิมาก อยู ณ ช้ันนิมมานรดี ถึงความสุขอันเปนทิพย ราเริง 
            บันเทิงใจอยูในช้ันนิมมานรดีนั้น เหตุสักวาอาจามทานฯ 
      ทาวสักกเทวราชกลาวสรรเสริญทานน้ันวา 
            นาอัศจรรยจริงหนอ ทานของคนกําพราไรญาติ เปนทานท่ีนํามาแต 
            ผูอื่นแลว ไดนอบนอมถวายแกพระมหากัสสป สําเร็จเปนทักษิณา 
            มากถึงเพียงน้ี นางแกวผูงามท่ัวสรรพางค สามีไมจืดจางในการมอง 
            ชม ไดรับอภิเษกเปนเอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิ ก็ยังไม 
            เทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ ของอาจามทานน้ี ทองคําแทงมีปริมาณต้ังรอยกด็ี 
            มามีกําลังเรว็มีปริมาณต้ังรอยก็ดี ราชรถอันเทียมดวยมาอัศดรต้ังรอย 
            ก็ดี นางราชกัญญาอันประดับประดาแลวดวยแกวมุกดา และแกวมณี 



            และตางหูมีปริมาณต้ังแสนก็ดี ก็ยังไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ ของอาจาม- 
            ทานน้ี คชสารตัวประเสริฐเกิดแตปาหิมพานต  เปนคชสารตระกูลมา- 
            ตังคะ มีงางามงอนดุจงอนรถ มีสายรัดแลวดวยทองคํา มีขายทองคํา 
            ปกเหนือกระพองศีรษะ มีประมาณต้ังรอยเชือก ก็ยงัไมเทียบเทาเส้ียว 
            ท่ี ๑๖ ของอาจามทานน้ี ถึงแมพระเจาจักรพรรดิ ไดเสวยราชสมบัติ เปน 
            ใหญในมหาทวีปท้ังส่ี ก็ยังไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ ของอาจามทานน้ี. 
                     จบ อาจามทายิกาวิมานท่ี ๓ 
                         ๔. จัณฑาลิวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในจัณฑาลิวิมาน 
      [๒๑]  พระมหาโมคคัลลานเถระไดกลาวคาถาสองคาถาความวาแนะยายจัณฑาล 
            ทานจงถวายอภิวาทพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผูอุดม ดวยพระ- 
            เกียรติยศ พระองคผูประเสริฐกวาผูวิเศษท้ังหลาย ไดประทับยืนอยูเพื่อ 
            ทรงอนุเคราะหทานคนเดียวเทาน้ัน ทานจงยังจิตใหเลือ่มใสยิ่ง ใน 
            พระพุทธเจาผูหางไกลจากกิเลสท้ังมวล เปนผูหนักแนน แลวจงประคอง 
            หัตถถวายอภวิาทโดยเร็วเถิด ชีวิตของทานยังเหลือนอยเต็มที. 
            เพื่อจะแสดงประวัติของหญิงจัณฑาลน้ันโดยตลอด ทานพระสังคีติกาจารยจึงกลาวคาถา 
 สองคาถานี้วา 
            หญิงจัณฑาลผูนี้มีตนอันอบรมแลว ดํารงไวซึ่งสรีระอันเปนท่ีสุด อัน 
            พระมหาเถระตักเตือนแลว จึงถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมณ- 
            โคดม ผูอุดมดวยพระเกียรติยศ แตโคนมไดขวิดนางในขณะท่ีกําลังยืน 
            ประคองหัตถ นมัสการพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูสองแสงสวาง คือ 
            พระญาณในโลกอันมืดมัว. 
            เพื่อประกาศขอความเปนไปของตน นางเทพธิดาจึงกลาววา 
            ขาแตทานวีรบุรุษผูมีอานุภาพมาก พวกดิฉันถึงแลวซึง่ความเปนผูมีฤทธ์ิ 
            อันประเสริฐ เขามาขอถวายนมัสการทานผูสิ้นอาสวะปราศจากกิเลสธุลี 
            เปนผูไมหวั่นไหว. 
            พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวกะนางน้ันวา 
            ทานท้ังหลายผูมีรัศมีอรามงามรุงโรจน มากดวยเกียรติยศ ประดับประดา 
            ดวยเครื่องอาภรณงามวจิิตรพิสดาร แวดลอมดวยหมูนางอัปสรพากันลง 
            มาจากวิมาน แนะแมเทพธิดาผูมีคุณอันงาม ทานเปนใคร มาไหว 
 ฉันอยู 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาเถระถามอยางนี้ จึงกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา 
            ขาแตทานผูเจริญ เมื่อดิฉันยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนหญิง 
            จัณฑาล อันทานผูเปนวีรบุรุษสงไปเพ่ือถวายบังคมพระบาทของพระ- 



            พุทธเจา ดิฉันไดถวายบังคมพระบาทยุคลของพระสมณโคดมผูเปน 
            พระอรหันต มีพระเกียรติยศอันงาม ครั้นไดถวายบังคมพระบาทยุคล 
            แลว เคลื่อนจากกําเนิดหญิงจัณฑาลไปบังเกิดในวิมาน อันเพรียบพรอม 
            ดวยสมบัติท้ังปวงในเทวราชอุทยานมีนามวานันทวัน นางเทพอัปสร 
            ประมาณพันหน่ึงไดพากันมายืนหอมลอมดิฉัน ดิฉันเปนผูประเสริฐเลิศ 
            กวานางเทพอัปสรเหลาน้ันโดยรัศมี เกยีรติยศ และอายุ ดิฉันไดกระทํา 
            กรรมอันงามมากมาย มีสติสัมปชัญญะ ขาแตทานผูเจริญ พวกดิฉันพา 
            กันมาครั้งนี้ เพื่อถวายนมัสการทานผูเปนนักปราชญ ประกอบดวยความ 
            เอ็นดูในโลก. 
            นางเทพธิดาน้ัน ครั้นกลาวถอยคําน้ีแลว เปนผูประกอบดวยความ 
            กตัญูกตเวที ไหวเทาท้ังสองของพระมหาโมคคัลลานเถระ องคอรหันต 
            แลวก็อันตรธานไป ณ ท่ีนั้นนั่นเอง. 
                       จบ จัณฑาลวิมานท่ี ๔. 
                        ๕. ภัททิตถิกาวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในภัททิตถิกาวิมาน 
      [๒๒]  พระผูมีพระภาคตรัสถามถึงบุรพกรรมท่ีนางภัททาเทพธิดาน้ันไดกระทําไว 
            วาทานผูมีกายอันมีรัศมีสีสรรตางๆ บางเขียว บางเหลือง บางดํา หงสบาท 
            และแดง แวดลอมดวยกลีบเกสรดอกไม มีเกศเกลาอันแพรวพราวดวย 
            พวงมณฑาทิพย ดูกรนางผูมีปญญาดี ตนไมเหลานี้ยอมไมมีในหมูเทวดา 
            เหลาอื่น ดูกรนางผูเลอยศ ทานไดบังเกิดในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส เพราะ 
            กรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา ขอทานจงแถลงขอท่ีเราถาม ผลเชนนี้แหง 
            กรรมอะไร? 
            นางเทพธิดา เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสถามอยางนี้แลว จึงกราบทูลพยากรณดวยคาถา 
 เหลานี้วา 
            หมอมฉันเปนอุบาสิกาอยูในกิมพิลนคร ชนท้ังหลายรูจักหมอมฉันช่ือ 
            วา ภัททิตถิกา หมอมฉันเปนผูสมบูรณดวยศรัทธา และศีล ยินดีใน 
            การจําแนกทานทุกเมื่อ มีจิตอันผองใส ไดถวายผานุงหม ภัตตาหาร 
            เสนาสนะ และประทีปพรอมดวยเครือ่งอุปกรณ ในพระอริยเจาผูปฏิบัติ 
            ซื่อตรง หมอมฉันไดเขารักษาอุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการใน 
            ดิถีท่ี ๑๔-๑๕ และดิถีท่ี ๘ ของปกษ ตลอดปาฏิหาริยปกษ เปน 
            ผูสํารวมแลวดวยดีในศีลทุกเมื่อ คือ งดเวนจากปาณาติบาต เปนผูเวน 
            ขาดจากการถือเอาส่ิงของของผูอื่นดวยไถยจิต จากการประพฤติผิดในกาม 
            สํารวมจากมุสาวาท และจากการด่ืมน้ําเมา เปนผูยินดีในสิกขาบทท้ัง ๕ 
            และเปนผูฉลาดในอรยิสัจ เปนอุบาสิกาของพระพุทธเจาผูมีพระสมันต- 



            จักษุ มีปกติเปนอยูดวยความไมประมาท หมอมฉันไดบําเพ็ญสุจริต 
            ธรรมความชอบสําเร็จแลว จุติจากมนุษยโลกนั้นแลว เปนนางเทพธิดา 
            ผูมีรัศมีกายอันรุงโรจน เท่ียวเชยชมอยูในสวนนันทวัน อนึ่ง หมอมฉัน 
            ไดเลี้ยงดูทานภิกษุผูเปนอัครสาวกท้ังสอง ผูอนุเคราะหชาวโลกดวย 
            ประโยชนเกื้อกูลอยางยิ่ง ผูเพรียบพรอมดวยตบะธรรม เปนจอมปราชญ 
            และไดบําเพ็ญสุจริตธรรมความชอบไวมาก ครั้นจุติจากมนุษยโลกนั้น 
            แลว ไดบังเกิดเปนเทพธิดา ผูมีรัศมีกายอันสวางไสว เท่ียวเชยชม 
            อยูในสวนนันทวัน หมอมฉันไดเขารักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค 
            ๘ ประการ มีคุณอันกําหนดมิได นํามาซึ่งความสุขเนืองนิตย และได 
            สรางกุศลธรรมความชอบไวบริบูรณแลว ครั้นจุติจากมนุษยโลกนัน้แลว 
            ไดบังเกิดเปนนางเทพธิดาผูมีรัศมีกายอนัรุงเรอืง เท่ียวเชยชมอยูในเทพ 
            อุทยานนันทวัน. 
                      จบ ภัททิตถิกาวิมานท่ี ๕. 
                        ๖. โสณทินนาวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในโสณทินนาวิมาน 
      [๒๓]  พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดสอบถามนางเทพธิดาตนหน่ึงดวยคาถา 
            ความวา ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะทําบุญอะไรไว ทานจึง 
            มีผิวพรรณงามเชนนี้ เพราะทําบุญอะไรไว อิฐผลสําเร็จแกทานในวิมานน้ี 
            และโภคทรัพยอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยางจึงเกิดข้ึนแกทาน แนะ 
            แมเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานยังเปนมนุษย 
            ไดกระทําบุญส่ิงใดไว และเพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีอานุภาพรุงเรอืง 
            ถึงเพียงน้ี และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูใน 
            พระนครนาลันทา ชนชาวนาลันทานครรูจักดิฉันวา โสณทินนาเปน 
            ผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ยินดีแลวในทานบริจาคเสมอ ไดถวายผา 
            นุงหม ภัตตาหาร เสนาสนะ และประทีปพรอมดวยเช้ือ ในพระอริยเจา 
            ผูมีจิตเท่ียงธรรมเปนอนัมาก ดวยจิตอนัผองใส ดิฉันไดเขารักษา 
            อุโบสถศีลอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ทุกวัน ๑๔-๑๕ คํ่า และ 
            วัน ๘ คํ่า แหงปกษ และตลอดปาฏิหาริยปกษดวย เปนผูสํารวมดวย 
            ดีในองคศีลทุกเมื่อ เปนผูงดเวนจากปาณาติบาต เวนหางไกลจาก 
            อทินนาทาน และการประพฤติผิดในกาม สํารวมจากมุสาวาท และจาก 
            การด่ืมนํ้าเมา ดิฉันเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ และ 



            พระเกียรติยศ เปนผูยินดีในสิกขาบทท้ัง ๕ มีปญญาเฉลียวฉลาดใน 
            อริยสัจ ดิฉันจึงมีรัศมีงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญนั้น. 
                      จบ โสณทินนาวิมานท่ี ๖. 
                         ๗. อุโบสถวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุโบสถวิมาน 
      [๒๔]  ทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดาน้ันวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีผิวพรรณ 
            งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
            อะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองสาเกต ประชาชนเรียกดิฉันวาแมอุโบสถ 
            เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ... ไดเปนอุบาสิกาของพระสมณโคดม 
            ผูมีพระจักษุ สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึง 
            มีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญนั้น. 
            เมื่อจะแสดงโทษของตน นางเทพธิดาน้ันจึงไดกลาวคาถา ๒ คาถาอีกวา 
            ความพอใจไดเกิดมีแกดิฉัน เพราะไดทราบถึงทิพสมบัติตางๆ ใน 
            นันทวันเนืองๆ เพราะเหตุท่ีต้ังใจไว ดิฉันจึงไดบังเกิดในนันทวัน 
            ช้ันดาวดึงสพิภพนั้น ดฉิันมิไดใสใจถึง เพราะวาจาของพระพุทธเจา 
            เหลากอแหงพระอาทิตย ต้ังจิตไวในภพอันเลว จงึมีความเดือดรอนใน 
            ภายหลัง. 
            เพื่อจะปลุกปลอบใจนางเทพธิดาน้ัน พระมหาโมคคัลลานเถระจึงกลาวคาถาน้ัน ความวา 
            ดูกรแมเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ถาทราบอายุของทาน ผูอยูใน 
            อุโบสถวิมาน ในโลกนี้ จงบอกวาส้ินกาลนานเทาไร? 
            นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            ขาแตทานจอมปราชญดิฉันดํารงอยูในอุโบสถวิมานนี้ สิ้นกาลประมาณ 
            หกหม่ืนปทิพย จุติจากท่ีนี้แลว จักไปบังเกิดเปนมนุษย. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดยังนางเทพธิดาน้ันใหอาจหาญราเริงดวย 
            คาถาน้ี ความวา 
            ทานอยาสะทกสะทานถึงการอยูในอุโบสถวิมานน้ีเลย ทานเปนผูอัน 
            พระสัมมาสัมพุทธเจาทรงพยากรณไวแลว ทานจักถงึคุณวิเศษ คือ เปน 



            พระโสดาบัน ทุคติของทานก็จักพลันเสื่อมไป. 
                       จบ อุโบสถวิมานท่ี ๗. 
                        ๘. สุนิททาวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุนิททาวิมาน 
      [๒๕]  พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดาน้ัน 
            จึงกลาวคาถาน้ีความวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุรพกรรมอะไร 
            ทานจึงมีผิวพรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูใน 
            พระนครราชคฤห ประชาชนเรียกวา สุนิททา เปนผูสมบูรณดวยศรัทธา 
            และศีล ... เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ สมบูรณดวย 
            พระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น และจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            ดิฉันมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น 
                       จบ สุนิททาวิมานท่ี ๘. 
                         ๙. สุทินนาวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุทินนาวิมาน 
      [๒๖]  พระมหาโมคคัลลานเถระ เมื่อจะถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดาน้ัน จึงกลาว 
            คาถาน้ีความวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไปท่ัว 
            ทุกทิศ สถิตอยูเหมอืนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            ทานจึงมีผิวพรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนอุบาสิกาอยูในเมืองราชคฤห ประชาชนเรียกดิฉันวา แมสุทินนา 
            เปนผูสมบูรณดวยศรัทธาและศีล ... เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมี 
            พระจักษุ สมบูรณดวยพระเกียรติยศ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมนั้น. 
                       จบ สุทินนาวิมานท่ี ๙. 
                     ๑๐. ภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๑ 



            วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๑ 
      [๒๗]  พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาน้ัน ดวยคาถาเหลานี้ ความวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ สถิตอยูเหมอืนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึง 
            มีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีพระเถระถามน้ันวา 
            ในชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในหมูมนุษยในมนุษยโลก ไดพบเห็น 
            พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใสไมขุนมัว ดิฉันเกิด 
            ความเลื่อมใส ไดทูลถวายภิกษาแดพระองคทานดวยมือของดิฉันเอง 
            เพราะบุญกรรมอันนั้น ดิฉันจึงมีวรรณงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                     จบ ภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๑๐. 
                     ๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๒ 
            วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๒ 
      [๒๘]  พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนน้ัน ดวยคาถาน้ีความวา. 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานเปนผูมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร 
            ทานจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีพระเถระถามน้ันวา 
            ในชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยในหมูในมนุษยมนุษยโลก ไดพบเห็น 
            พระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรียผองใสไมขุนมัว ดิฉันเกิดความ 
            เลื่อมใส ไดทูลถวายภกิษาแดพระองคทานดวยมือของดิฉันเอง เพราะ 
            บุญกรรมอันนั้น ดิฉันจงึมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                   จบ ทุติยภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๑๑. 
                     ------------------- 
                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. ทาสีวิมาน ๒. ลขุมาวิมาน ๓. อาจามทายิกาวิมาน ๔. จัณฑาลิวิมาน ๕. ภัททิต- 
 *ถิกาวิมาน ๖. โสณทินนาวิมาน ๗. อุโปสถวมิาน ๘. สุนิททาวิมาน ๙. สุนินนาวิมาน ๑๐. ภิกษา 
 ทายิกาวิมานท่ี ๑ ๑๑. ภิกษาทายิกาวิมานท่ี ๒. 



                     จบ วรรคท่ี ๒ ในอิตถีวิมาน. 
                        จบ ปฐมภาณวาร. 
                        ปาริฉัตตกวรรคท่ี ๓ 
                         ๑. อุฬารวิมาน 
                        วาดวยอุฬารวิมาน 
      [๒๙]  พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดาดวยคาถาความวา ดูกรนาง 
            เทพธิดา ยศและวรรณะของทานใหญยิ่ง สวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เหลา 
            เทพนารีและเหลาเทพบุตรท้ังหลายประดับประดาดีแลว ฟอนรําขับรอง 
            ทําใหทานราเริง หอมลอมเพื่อบําเรอทานอยู วิมานของทานเหลาน้ี 
            ลวนแตเปนวิมานทองคํา นาดูนาชมมาก ท้ังทานเลาก็เปนใหญกวา 
            เทพเจา เหลาท่ีสมบูรณดวยความปรารถนาทุกอยาง มีความเปนอยูอนั 
            ยิ่งใหญ ราเริงใจอยูในหมูทวยเทพ ดูกรนางเทพธิดา ทานอันอาตมา 
            ถามแลว ขอจงบอกผลนี้แหงกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาตอบวา 
            ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลของคน 
            ทุศีล ซึ่งเปนตระกูลท่ีมีพอผัวแมผวัไมมีศรัทธา เปนคนตระหน่ี 
            ดิฉันถึงพรอมดวยศรัทธาและศีล ไดถวายขนมเบ้ืองแกทานซ่ึงกําลังเท่ียว 
            บิณฑบาตอยู แลวจึงไดบอกแกแมผัววา มีพระสมณะมาท่ีนี่ ดิฉัน 
            เลื่อมใส ไดถวายขนมเบ้ืองแกทานดวยมือของตน แมผัวดาดิฉันวา 
            นางสูรู ทําไมเธอจึงไมถามฉันเสียกอนวา จะถวายทานแกสมณะดังน้ีเลา 
            เพราะการถวายขนมเบ้ืองน้ัน แมผัวเกรี้ยวกราดเอา ทุบตีดิฉันดวยสาก 
            ดิฉันไมอาจมีชีวิตอยูไดนานจึงส้ินชีพลง พนจากการทรมานอยางสาหัส 
            จุติจากมนุษยนั้นแลวจงึไดมาเกิดบนสวรรค เปนพวกเดียวกันกับเทพเจา 
            ช้ันดาวดึงส เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และ 
            มีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                        จบ อุฬารวิมานท่ี ๑. 
                          ๒. อุจฉุวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุจฉุวิมาน 
      [๓๐]  พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดาน้ันดวยคาถาความวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีศิริ มีผิวพรรณเปลงปลั่ง มียศและเดช สวาง 
            ไสวไพโรจนท่ัวแผนดนิรวมท้ังเทวโลกเหมือนกับพระจันทรและพระอาทิตย เปนผู 
            ประเสริฐเหมือนทาวมหาพรหม รุงเรอืงกวาเทพเจาเหลาไตรทศพรอมท้ัง 
            อินทร อาตมาขอถามทานผูทัดทรงดอกอุบล ยินดีแตพวงมาลัยประดับ 
            เศียร มีผิวพรรณเปลงปลั่งด่ังทองคํา ประดับประดาอาภรณสวยงาม 



            นุงหมผาอยางดี ดูกรนางเทพธิดาผูเลอโฉม ทานเปนใครมาไหวอาตมา 
            อยู เมื่อกอน ครั้งเม่ือเกิดเปนมนุษยในชาติกอน ทานไดทํากรรมอะไร 
            ไวดวยตน ไดใหทานหรือรักษาศีลอยางไรไว ทานไดเขาถึงสุคติ มี 
            เกียรติยศ เพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามแลวขอจงบอก 
            ผลนี้แหงกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว กลาวตอบดวยคาถาความวา 
            ขาแตทานผูเจริญ พระเถระรูปหน่ึงเขามายังบานของดิฉันเพื่อบิณฑบาต 
            ในกรุงราชคฤหนี้ ทันใดน้ัน ดิฉันมีจิตเลื่อมใส เพราะปติสุดท่ีจะหา 
            สิ่งใดมาเทียมได จึงไดถวายทอนออยแกทาน ภายหลังแมผัวไดถามถึง 
            ทอนออยท่ีหายไปวา ทอนออยหายไปไหน จึงตอบวา ทอนออยนั้น 
            ดิฉันไมไดท้ิง ท้ังไมไดรับประทาน แตดิฉันไดถวายแกภิกษุผูสงบระงับ 
            ทันใดน้ันแมผัวไดบริภาษดิฉันวา เธอหรือฉันเปนเจาของทอนออยน้ัน 
            วาแลวก็ควาเอาต่ังฟาดดิฉันจนถึงตาย เมื่อดิฉันจุติจากมนุษยโลกนัน้ 
            แลว จึงมาเกิดเปนนางเทพธิดา ดิฉันไดทํากุศลกรรมน้ันไวอยางเดยีว 
            เพราะกรรมน้ันเปนเหตุ ดิฉันจึงมาเสวยความสุขดวยตนเอง เพียบ 
            พรอมดวยเทพเจาผูรับใช ราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณ อนึ่ง 
            ดิฉันไดทํากุศลกรรมนั้นเทาน้ัน เพราะกรรมน้ันเปนเหตุ ดิฉันจึงมาเสวย 
            ความสุขดวยตนเอง เปนผูท่ีทาวสักกะจอมเทพคุมครองแลว และเปนผู 
            อันเทพเจาชาวไตรทศอารักขาดวย จึงเปนผูเพียบพรอมไปดวยเบญจ- 
            กามคุณ ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายทอนออยของดิฉันมีผลอัน 
            ยิ่งใหญ ดิฉันเพียบพรอมดวยเทพเจาผูรับใช ราเริงบันเทิงใจอยูดวย 
            เบญจกามคุณ ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายทอนออยของดิฉันมผีล 
            รุงเรืองมาก ดิฉันเปนผูท่ีทาวสักกะจอมเทพทรงคุมครองแลว ท้ังเทพเจา 
            ชาวไตรทศก็ใหอารักขาดวย ดังทาวสหัสสนัยนในสวนนันทวันฉะนั้น 
            ขาแตทานผูเจริญ ก็ดิฉันเขามานมัสการทานผูมีความกรุณา มีปญญา 
            รูแจงและถามถึงความไมมีโรคภัยดวย เพราะฉะนั้น ดิฉันมีใจเลื่อมใส 
            ดวยปติสุดท่ีจะหาส่ิงใดๆ มาเทียบเคียงได ไดถวายทอนออยแก 
            พระคุณเจาในครั้งน้ัน. 
                        จบ อุจฉุวิมานท่ี ๒ 
                         ๓. ปลลังกวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปลลังกวิมาน 
      [๓๑]  พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามนางเทพธิดาน้ันดวยคาถาความวา 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก ทานอยูบนท่ีนอนใหญเปนบัลลังก 
            อันประเสริฐ อันบุญกรรมตกแตงใหวิจิตรดวยแกวมณีและทองคํา โรย 



            ดอกไมไวเกลื่อนกลน อนึ่ง รอบๆ ตัวทาน เหลานางเทพอัปสรมีราง 
            สมทรงแผลฤทธิ์ไดตางๆ ฟอนรํา ขับรอง ใหทานราเริงบันเทิงใจอยู 
            เปนนิจ ทานเปนนางเทพธิดาผูศักดิ์สิทธ์ิมีฤทธ์ิอานุภาพมากครั้ง เมื่อทาน 
            ยังเปนมนุษยอยูไดทําบุญอะไรไว ทานเปนผูมีอานุภาพอันรุงเรืองและ 
            มีรัศมีกายสวางไสวไปท่ัว ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            ดิฉันเมื่อเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลอัน 
            มั่งค่ังตระกูลหนึ่ง ดิฉนัเปนผูไมโกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชา 
            ของสามี ไมประมาทในวันอโุบสถ เมื่อดิฉันยังเปนสาวอยู เปนผูภักดี 
            ดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม ดิฉันเปนท่ีโปรดปรานของสามี 
            เปนอยางยิ่ง ก็เพราะดิฉันมีน้ําใจผองใส ดิฉันไดประพฤติตนใหเปนท่ี 
            ช่ืนชอบใจของสามีท้ังกลางวันและกลางคืน ชาติกอนดิฉันเปนผูมีศีล 
            เปนผูบําเพ็ญในสิกขาบทท้ังหลายอยางครบถวน คือ เวนขาดจากการ 
            ฆาสัตว ไมลักทรัพย มีการงานทางกายบริสุทธ์ิ ประพฤติพรมจรรย 
            อยางสะอาดไมกลาวคําเท็จ และเวนขาดจากด่ืมน้ําเมา ดิฉันมีใจเลื่อมใส 
            ประพฤติตามธรรม ปลาบปลื้มใจ เขารักษาอุโบสถประกอบดวยองค ๘ 
            ประการ ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแหงปกษ และตลอด 
            ปาฏิหาริยปกษ ครั้นดิฉันสมาทานกุศลธรรมอันประกอบดวยองค ๘ 
            ประการอยางประเสรฐิ เปนอริยะ มีความสุขเปนกําไร เชนนี้แลว 
            ชาติกอนดิฉันไดเปนสาวิกของพระสคุตเจา ไดเปนผูอยูใตบังคับบัญชา 
            ของสามีเปนอันดี ครั้นดิฉันทํากุศลกรรมเชนนี้ ในขณะท่ียังมีชีวิตอยูใน 
            มนุษยโลก เปนผูมีสวนแหงภพอันวิเศษ พอสิ้นชีพลงแลว ดิฉัน 
            จึงถึงความเปนนางเทพธิดาผูมีฤทธ์ิ ในอภิสัมปรายภพ มาสูสวรรค 
            หอมลอมดวยหมูนางเทพอัปสรในวิมานมีปราสาทอยางประเสริฐ นา 
            รื่นรมย คณะเทพเจาและเหลานางเทพธิดาท้ังหลาย ซึ่งมีรัศมีซานออก 
            จากกายตน พากันมาช่ืนชมยินดีกับดิฉันผูมีอายุยืน มาสูเทพวิมาน. 
                       จบ ปลลังกวิมานท่ี ๓. 
                          ๔. ลตาวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในลตาวิมาน 
      [๓๒]  นางเทพนารี ๕ องค มีความรุงเรือง มีปญญา งดงามดวยคุณธรรม 
            เปนธิดาของทาวเวสสวัณมหาราช คือ นางลดาเทพธิดา ๑ นางสัชชาเทพ 
            ธิดา ๑ นางปวราเทพธิดา ๑ นางอัจฉิมุตีเทพธิดา ๑ นางสุดาเทพธิดา ๑ 
            ตางเปนนางบําเรอของทาวสักกเทวราชผูประเสริฐ มีศิริ ไดพากันไปยัง 
            แมน้ําอันไหลมาจากสระอโนดาด มีน้าํเยือกเย็น มีดอกอุบลนารื่นรมย 



            ในปาหิมพานต เพื่อสรงสนาน ครั้นสรงสนาน ฟอนรําขับรอง รื่นเรงิ 
            สําราญใจในแมน้ําแลว จึงนางสุดาเทพธิดาไดถามนางลดาเทพธิดาผูพี่ 
            องคใหญวา 
            เจาพ่ีจาผูมีดวงตาเหลอืงปนแดง มีรางประดับดวยพวงมาลัย อุบล มี 
            พวงมาลัยประดับเศียร ผิวพรรณก็งดงามเปลงปลั่งดังทองคํา มีอวัยวะ 
            ทุกสวนงดงามผองใส เหมือนทองฟาท่ีปราศจากเมฆหมอก มีอายุยืน 
            ดิฉันขอถามเจาพ่ีเพราะทําบุญอะไรไว เจาพ่ีจึงไดมียศมาก ท้ังเปนท่ีรัก 
            และโปรดปรานของพระภัสดา มีรูปงามสะสวยย่ิงนัก ท้ังฉลาดในการ 
            ฟอนรําขับรอง และบรรเลงเปนเยี่ยม จนพวกเทพบุตรและเทพธิดา 
            ไตถามถึงเสมอๆ ขอโปรดไดบอกแกหมอมฉันดวยเถิด? 
            นางเทพธิดาจึงตอบวา 
            ครั้นพี่ยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนบุตรสะใภในตระกูลมั่งค่ัง 
            ตระกูลหนึ่ง พี่มิไดเปนคนมักโกรธ เปนผูประพฤติอยูใตบังคับบัญชา 
            ของสามี ไมประมาทในวันอโุบสถ เมื่อพี่ยังเปนสาวอยู เปนผูภักดี 
            ดวยการไมประพฤตินอกใจสามีหนุม พี่เปนท่ีโปรดปรานของสามีเปน 
            อยางยิ่ง ก็เพราะพี่มีน้ําใจผองใส ไดทําตัวใหเปนท่ีโปรดปรานของสามี 
            พรอมท้ังญาติช้ันผูใหญ และบิดามารดาของสามี ตลอดจนคนใชชาย 
            หญิง พี่จึงไดมีบริวารยศอันบุญกรรมจัดมาใหถึงอยางน้ี เพราะกุศลกรรม 
            นั้น พี่จึงไดเปนผูพิเศษกวานางฟาพวกอื่น ในท่ี ๔ สถาน คือ อายุ 
            วรรณะ สุขะ พละ ไดเสวยความยินดมีิใชนอย. 
            เมื่อนางสุดาเทพธิดาไดฟงดังน้ีแลว จึงไดพูดกับพ่ีสาวท้ังสามวา 
            ขาแตเจาพ่ีท้ังสาม เจาพ่ีลดาไดแถลงถอยคํานาฟงมากมิใชหรือจะ 
            หมอมฉันทูลถามถึงเรือ่งท่ีพวกเราชอบสงสัยกันมาก ก็กลาวแกไดอยาง 
            ไมผิดพลาด เจาพ่ีลดาควรเปนตัวอยางอันดีเยี่ยมสําหรบัเราท้ังส่ีและ 
            นารีท้ังหลาย มาเราท้ังปวงพึงประพฤติธรรมในสามีท้ังหลาย เราท้ังปวง 
            พึงประพฤติในสามี เหมือนอยางสตรท่ีีดีประพฤติยําเกรงสามี ฉะนั้น 
            ครั้นเราท้ังหลายปฏิบัติธรรม คือ การอนุเคราะหตอสามีดวยสภาพท้ัง ๕ 
            อยางแลว ก็จะไดสมบัติอยางท่ีเจาพ่ีลดาพูดถึงอยูประเด๋ียวนี้ พระยา 
            ราชสีหผูสัญจรไปตามราวไพรใกลเชิงเขา อาศัยอยูบนบรรพตเขาหลวง 
            แลวก็เท่ียวตะครุบจับสัตว ๔ เทาใหญนอยทุกๆ ชนิดกัดกินเปนอาหาร 
            ได ฉันใด สตรีท่ีมีศรัทธาเปนอริยสาวกิาในศาสนาน้ี ก็ฉันนั้น เมื่อ 
            ยังอาศัยภัสดาอยู ควรประพฤติยําเกรงสามี ฆาความโกรธเสีย กําจัด 
            ความตระหน่ีเสียไดแลว เขาผูประพฤติธรรมโดยชอบ จึงรื่นเริงบันเทิงใจ 
            อยูบนสวรรค. 



                        จบ ลตาวิมานท่ี ๔. 
                         ๕. คุตติลวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในคุตติลวิมาน 
      [๓๓] พระมหาสัตวนามวาคุตติลบัณฑิต อันสมเด็จอัมรนิทราธิราชทรงจําแลงองคเปน 
 พราหมณโกสิยโคตร เสด็จเขาไปหาทรงซักถามแลว ไดทูลตอบแสดงความเจ็บใจของตนให 
 ทาวเธอทรงทราบ ดวยคาถาความวา 
           ขาแตทาวโกสีย ขาพระองคไดสอนวิชาดีดพิณ ๗ สาย อันมีเสียง 
           ไพเราะมาก นารื่นรมย ใหแกมุสิละผูเปนศิษย เขาต้ังใจจะดีดพิณ 
           ประชันกับขาพระองคบนกลางเวที ขอพระองคทรงเปนท่ีพึ่งของขาพระ- 
           องคดวย. 
           สมเด็จอัมรินทราธิราช ทรงสดับคําปรับทุกขนั้นแลว เมื่อจะทรงปลอบอาจารย จึงตรสั 
 ปลุกใจดวยคาถาความวา 
           จะกลัวไปทําไมนะทานอาจารย ขาพเจาจะเปนท่ีพึ่งของทานอาจารย 
           เพราะขาพเจาเปนผูบูชาทานอาจารย ขาพเจาผูเปนศิษยจะไมปลอยให 
           ทานอาจารยปราชัย ทานอาจารยตองเปนผูชนะนายมุสิละผูเปนศิษย 
           แนนอน. 
      เมื่อสมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสปลอบใจเชนนี้ คุตติลบัณฑิตก็โลงใจ คลายทุกข 
 พอถึงวันนัดกไ็ปประลองศิลปกันบนเวทีหนาพระโรง ในท่ีสุดคุตติลบัณฑิตผูอาจารยเปนฝาย
ชนะ 
 นายมุสิละผูเปนศิษยเปนฝายแพถึงแกความตายกลางเวที เพราะอาชญาของปวงชน สมเด็จ 
 อัมรินทราธิราชทรงกลาววาจาแสดงความยินดีดวยคุตติลบัณฑิตแลว เสด็จกลับเทวสถาน ครั้น 
 กาลตอมา สมเด็จอัมรินทราธิราชตรัสใชใหพระมาตลีเทพสารถี นําเวชยนัตราชรถลงมารับ 
 คุตติลบัณฑิตไปยังเทวโลกเพือ่ใหดีดพิณถวาย คุตติลบัณฑิตจึงกราบทูลทาวโกสียในทามกลาง 
 เทพบริษัท เพื่อไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาท้ังหลาย ณ ท่ีนั้น เปนรางวัลแหงการดีดพิณ 
 เสียกอน เมื่อไดรับพระอนุญาตแลว จึงไตถามถึงบุรพกรรมของเทพธิดาเหลานั้นวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองแสงสวางไปท่ัว 
            ทุกทิศ สถิตอยูเหมอืนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
            อะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันคุตติลบัณฑิตถามเหมือนทานพระมหาโมคคัลลาน 
            เถระถามแลวมีใจยินดี ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา 
            ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีท้ังหลาย ไดถวายผาอยางดี 
            ผืนหนึ่งแกภิกษุรูปหน่ึง ดิฉันไดถวายผาอันนารักอยางน้ี จึงมาได 
            ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ เชิญดูวิมานของดิฉนันั้นเถิด ยิ่งกวา 



            นั้น ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศ 
            กวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย เชิญดูผลแหงบุญ คือ การถวายผา 
            อยางดีท้ังหลายน้ันเถดิ เพราะบุญกรรมน้ัน ดิฉันจึงมีวรรณะงาม 
            เชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
        ๔.  วิมานท่ีจะกลาวตอไปนี้ มีความพิสดารเหมือนวัตถทายิกวิมาน. 
       (๑)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีท้ังหลาย ไดถวายดอกมะลิ 
            อยางดีแกภิกษุรูปหน่ึง ดิฉันไดถวายดอกมะลิอันนารกัอยางนี้ จึงมาได 
            ทิพยวิมานนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด 
            ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปน 
            ผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือ 
            การถวายดอกมะลิอยางดีท้ังหลายน้ันเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจงึมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
       (๒)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ สถิตอยูเหมอืนดาวประกายพฤกษเพราะบุญกรรมอะไร ทาน 
            จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีท้ังหลาย ไดถวายจรุณของหอม 
            อยางดีแกภิกษุรูปหน่ึง ดิฉันไดถวายจรุณของหอมอนันารักอยางนี้ จึง 
            มาไดทิพยวิมานอันนาปลื้มใจเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน 
            นี้เถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยงัเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ัง 
            ยังเปนผูเลิศกวานางอปัสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหง 
            บุญ คือ การถวายจรุณของหอมอยางดท้ัีงหลายน้ันเถดิ เพราะบุญกรรม 
            นั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสองสวางไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญกรรมนั้น. 
       (๓)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 



            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ สถิตอยูเหมอืนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทาน 
            จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีท้ังหลาย ไดถวายผลไมอยางดี 
            แกภิกษุรูปหน่ึง ดิฉันไดถวายผลไมอนันารักอยางนี้ จึงมาไดทิพยวมิาน 
            อันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวา 
            นั้น ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศ 
            กวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ คือ 
            การถวายผลไมอยางดีท้ังหลายน้ันเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
       (๔)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
            งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            ดิฉันเปนสตรีผูประเสริฐในนระและนารีท้ังหลาย ไดถวายอาหารมีรส 
            อยางดีแกภิกษุรูปหน่ึง ดิฉันไดถวายอาหารอันนารักอยางนี้ จึงมาได 
            ทิพยวิมานอันนาปลื้มใจถึงเชนนี้ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้น 
            เถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยงั 
            เปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญ 
            คือการถวายอาหารมีรสอยางดีท้ังหลายน้ันเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
            จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
            พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
            งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลื้มใจ ได 
            พยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 



            ดิฉันไดนําของหอม ๕ อยาง ไปประพรมท่ีองคพระสถูปทองคํา สําหรับ 
            บรรจุพระบรมธาตุของพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา นิมนตพระคุณเจา 
            ดูวิมานของดิฉันนี้เถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและ 
            ผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนต 
            พระคุณเจาดูผลแหงบุญคือการถวายของหอม ๕ อยางนั้นเถิด เพราะบุญ 
            กรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
        ๔.  วิมานท่ีจะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับคันธปญจังคลิกวิมาน 
       (๑)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุก 
            ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ดิฉัน ภิกษุและภิกษุณี 
            ท้ังหลาย พากันเดินทางไกล ไดฟงธรรมเทศนาของทานเหลาน้ัน ได 
            เขารักษาอุโบสถอยูวันหนึ่ง คืนหนึ่ง นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน 
            นั้นเถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก 
            ท้ังยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผล 
            แหงบุญท้ังหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
       (๒)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุก 
            ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามวา ดิฉันยืนอยูในนํ้า มีจิต 
            เลื่อมใส ไดถวายนํ้าใชและน้ําฉันแกภิกษุรูปหน่ึง นมินตพระคุณเจาดู 
            วิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและ 
            ผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนต 
            พระคุณเจาดูผลแหงบุญท้ังหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมนั้น. 



       (๓)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุก 
            ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
            อะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ดิฉันไมคิดมุงราย ต้ังใจ 
            ปฏิบัติเปนอยางดี ซึ่งแมผัวและพอผัวผูดุราย ผูมักโกรธงายและหยาบ 
            คาย เปนผูไมประมาทในการรักษาศีลของตน นิมนตพระคุณเจาดูวิมาน 
            ของดิฉันนั้นเถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณ 
            นารัก ท้ังยังเปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจา 
            ดูผลแหงบุญท้ังหลายเถิด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจงึมีวรรณะงาม 
            เชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
       (๔)  พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้ม 
            ใจ ไดพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามน้ันวา ดิฉันเปนหญิง 
            รับใช รับจางทํากิจการงานของคนอื่น ไมเกียจคราน ไมเปนคน 
            โกรธงาย ไมถือตัว ชอบแบงปนสิ่งของ อันเปนสวนของตนท่ีได 
            มาแกปวงชนท่ีตองการ นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิง่ 
            กวาน้ันดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศ 
            กวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย นิมนตพระคุณเจาดูผลแหงบุญท้ัง 
            หลายเถิด เพราะบุญกรรมน้ัน ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และมีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา 



            ดิฉันไดถวายขาวสุกคลุกนมวัวสดแกภกิษุรูปหน่ึง ผูกําลังเท่ียวบิณฑ- 
            บาตอยู นิมนตพระคุณเจาจงดูวิมานของดิฉันนั้นเถิด ยิง่กวาน้ัน 
            ดิฉันเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยังเปนผูเลิศกวานางอัปสร 
            ต้ังพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
            ในวิมานเหลาน้ัน ๒๕ วิมานท่ีจะกลาวตอไปนี้ มีเนื้อความพิสดารเหมือนกับขีโรทนทา- 
 *ยิกาวิมาน. 
            พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนกั ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา ดิฉันไดถวาย 
            (๑) น้ําออยงบ ฯลฯ 
            (๒) ผลมะพลับสุก ฯลฯ 
            (๓) ออยทอนหนึ่ง ฯลฯ 
            (๔) แตงโมผลหนึ่ง ฯลฯ 
            (๕) ฟกทองผลหน่ึง 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) แปงคลุกงาค่ัว 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 
            แกภิกษุรูปหน่ึงผูกําลังบิณฑบาตอยู นิมนตพระคุณเจาดูวิมานของดิฉัน 
            นั้นเถิด ยิ่งกวาน้ัน ดิฉันยังเปนนางฟาท่ีมีรูปรางและผิวพรรณนารัก ท้ังยัง 
            เปนผูเลิศกวานางอัปสรต้ังพันนางอีกดวย เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
            จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
      เมื่อนางเทพธิดาเหลานั้น เฉลยผลกรรมท่ีไดทํามาเปนอันดีอยางนี้แลว คุตติลบัณฑิต 
 ราเริง บันเทิงใจ เมื่อจะแสดงความช่ืนชมยินดีของตน จึงกลาววา 
            ขาพเจามาถึงเมืองสวรรควันนี้ เปนการดีแท เปนฤกษงามยามดีท่ี 
            ขาพเจาไดเห็นนางเทพธิดาท้ังหลาย ท่ีเปนนางฟามีรูปรางและผิวพรรณ 
            นารักใคร ท้ังยังไดฟงธรรมอันแนะนําทางบุญกุศลจากเธอเหลาน้ันดวย 
            แตนี้ไป ขาพเจาจักกระทําบุญกุศลใหมาก ดวยการใหทาน ดวยการ 
            ประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ดวยการรักษาศีลสังวร และดวยการฝก 
            อินทรีย ขาพเจาจักไดไปสูสถานท่ีๆ ไปแลวไมเศราโศก. 
                       จบ คุตติลวิมานท่ี ๕. 
                         ๖. ทัททัลลวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในทัททัลลวิมาน 
      นางภัททาเทพธิดาผูพี่สาว ไดถามนางสุภทัทาเทพธิดาผูนองสาววา 
      [๓๔]  ทานรุงเรอืงดวยรัศมี ท้ังเปนผูเรืองยศ ยอมรุงเรืองโรจนลวงเทพเจาชาว 
            ดาวดึงสท้ังหมด ดวยรัศมี ดิฉันไมเคยเห็นทานเพ่ิงจะมาเห็นในวันนี้ 
            เปนครั้งแรก ทานมาจากเทวโลกช้ันไหน จึงมาเรียกดิฉันโดย 
            ช่ือเดิมวา ภัททา ดังน้ีเลา? 
      นางสุภัททาเทพธิดาผูนองสาวตอบวา 
            ขาแตพี่ภัททา ฉันช่ือวาสุภัททา ในภพกอนครั้งเปนมนุษยอยู ดิฉัน 
            ไดเปนนองสาวของพ่ี ท้ังไดเคยเปนภริยารวมสามีเดียวกับพี่มาดวย 
            ดิฉันตายจากมนุษยโลกน้ันมาแลว ไดมาเกิดเปนเทพธิดาประจําสวรรค 
            ช้ันนิมมานรดี. 
      นางภัททเทพธิดาจึงถามตอไปอีกวา 
            ดูกรแมสุภัททา ขอเธอไดบอกการอุบัติของเธอในหมูเทพเจา เหลา 
            นิมมานรดี ซึ่งเปนท่ีๆ สัตวไดสั่งสมบุญกุศลไวมาก แลวจึงไดมา 
            บังเกิด เธอไดมาเกิดในท่ีนี้ เพราะทําบุญกุศลส่ิงใดไว และใครเปนครู 
            ผูแนะนําส่ังสอนเธอ เธอเปนผูเรืองยศ และถึงความสุขพิเศษไพบูลย 



            ถึงเชนนี้ เพราะไดใหทานและรักษาศีลเชนไรไว ดูกรแมเทพธิดา 
            ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร โปรดตอบฉันดวย? 
      นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันมีใจเลื่อมใส ไดถวายบิณฑบาต ๘ ท่ี แกสงฆ 
            ผูเปนทักขิไณยบุคคล ๘ รูป ดวยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉัน 
            จึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
      นางภัททาเทพธิดาไดถามตอไปอีกวา 
            พี่ไดเลี้ยงดูพระภิกษุท้ังหลาย ผูสํารวมดี ผูประพฤติพรหมจรรย ให 
            อิ่มหนําสําราญดวยขาวและน้ํา ดวยมือของตนเอง มากกวาเธอ ครั้น 
            ใหทานมากกวาเธอแลว ก็ยังไดบังเกิดในเหลาเทพเจาตํ่ากวาเธอ สวนเธอ 
            ไดถวายทานเพียงเล็กนอย อยางไรจึงมาไดผลอยางพเิศษไพบูลยถึงเชนนี้ 
            เลา แนะแมเทพธิดา ฉันถามเธอแลว นี่เปนผลแหงกรรมอะไร โปรด 
            ตอบฉันดวย? 
      นางสุภัททาเทพธิดาตอบวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันไดเหน็พระภิกษุผูอบรบทางจิตใจเพ่ือคุณอันยิ่งใหญ 
            จึงไดนิมนตทานรวม ๘ รูปดวยกัน มีพระเรวตเถระเปนประธานดวย 
            ภัตตาหาร ทานพระเรวตเถระน้ันมุงจะใหเกิดประโยชน อนุเคราะหแก 
            ดิฉัน จึงบอกดิฉันวา จงถวายสงฆเถิด ดิฉันไดทําตามคําของทาน 
            ทักขิณาของดิฉันนั้น จึงเปนสังฆทาน ดิฉันใหเขาต้ังไวในสงฆเปนทาน 
            ท่ีไมอาจปริมาณผลไดวา มีอยูเทาไร สวนทานท่ีคุณพ่ีไดถวายแกภกิษุ 
            ดวยความเลื่อมใสเปนรายบุคคล จึงมีผลไมมาก. 
      นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะรับรองความขอนั้นจึงกลาววา 
            พี่เพิ่งรูเดี๋ยวนี้เองวา การถวายสังฆทานน้ี มีผลมาก ถาวาพ่ีไดไป 
            บังเกิดเปนมนุษยอีก จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ ปราศจากความ 
            ตระหน่ี ถวายสัฆทาน และไมประมาทเปนนิตย. 
            เมื่อสนทนากันแลว นางสุภัททาเทพธิดาก็กลับไปสูทิพยวิมานของตนบนสวรรคช้ัน 
 นิมมานรดี ทาวสักกเทวราชไดทรงสดับการสนทนานั้น เมื่อนางสุภัททาเทพธิดากลับไปแลว 
 จึงตรัสถามนางเทพธิดาวา 
            ดูกรนางภัททา เทพธิดาผูนั้นเปนใคร มาสนทนาอยูกับเธอ 
            ยอมรุงโรจนกวาเทพเจาเหลาดาวดึงสท้ังหมดดวยรศัมี? 
      นางภัททาเทพธิดา เมื่อจะบรรยายขอท่ีสังฆทานของเทพธิดาผูนองสาววามีผลมาก 
 จึงทูลวา 
            ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ เทพธิดาผูนั้น เมื่อชาติ 



            กอนยังเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนนองสาวของหมอมฉัน และ 
            ไดเคยรวมสามีเดียวกันกับหมอมฉันดวย เธอส่ังสมบุญกุศลคือถวาย 
            สังฆทาน จึงไดไพโรจนถึงอยางนี้ เพคะ. 
      สมเด็จอัมรนิทราธิราช เมื่อจะทรงสรรเสริญสังฆทาน จึงตรัสวา ดูกร 
            นางภัททา นองสาวของเธอไพโรจนกวาเธอ ก็เพราะเหตุในปางกอน 
            คือการถวายสังฆทานท่ีไมอาจจะปริมาณผลได อันท่ีจริง ฉันไดทูลถาม 
            พระพุทธเจา ครั้งประทับอยู ณ ภูเขาคิชฌกูฏ ถึงผลแหงไทยธรรม 
            ท่ีไดจัดแจงถวายในเขตท่ีมีผลมาก ของมนุษยท้ังหลายผูมุงบุญใหทาน 
            อยู หรือทําบุญปรารภเหตุแหงการเวียนเกิดเวียนตาย จะถวายใน 
            บุคคลประเภทใดจึงจะมีผลมาก พระพุทธเจาตรัสตอบขอความนั้น 
            แกฉันอยางแจมแจงวา ทานผูปฏิบัติเพื่ออรยิมรรค ๔ จําพวก และ 
            ทานผูต้ังอยูในอริยมรรค ๔ จําพวก พระอริยบุคคล ๘ จําพวกน้ี 
            ช่ือวาสงฆ เปนผูปฏิบัติตรงดํารงม่ันอยูในปญญาและศีล เมื่อมนุษย 
            ท้ังหลายผูมุงบุญถวายทานในทานเหลาน้ี หรือทําบุญปรารภการเวยีน 
            เกิดเวียนตาย ทานท่ีถวายในสงฆ ยอมมีผลมาก พระสงฆนี้เปน 
            ผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ยังผลใหเกิดแกผูถวายทานในทานอยางไพบูลย 
            ยากท่ีใครจะปริมาณวาเทาน้ีๆ ได เหมือนทะเลยากท่ีจะคาดคะเน 
            ไดวามีน้ําเทาน้ีๆ ได ฉะนั้น พระสงฆเหลานี้แล เปนผูประ- 
            เสริฐสุด เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนเยี่ยมในหมู 
            นรชนเปนแหลงสรางแสงสวาง คือ ญาณของชาวโลก ไดแก นํา 
            เอาแสงสวาง คือพระสัทธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมาชี้ 
            แจง ปวงชนท่ีใครตอบุญเหลาใด ถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักขิณา 
            ของเขาเหลานั้นช่ือวาเปนทักขิณาท่ีถวายดีแลว เปนยญัวิธีท่ีเซนสรวงถูก 
            ตอง จัดเปนบูชากรรมท่ีบูชาแลวชอบ เพราะทักขิณาน้ันจัดเปนสังฆทาน 
            มีผลมาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายผูรูแจงโลก ทรงสรรเสรญิชน 
            เหลาใดยังทองเท่ียวอยูในโลก มาหวนระลึกถึงบุญเชนนี้ได เกิดปติ 
            โสมนัส ก็จะกําจัดมลทิน คือ ความตระหน่ีพรอมท้ังความรูเทาไมถึงการณ 
            ความลังเลในใจ และการตีตนเสมอทาน อันเปนมูลฐานเสียได 
            ท้ังจะไมเปนผูถูกผูรูติเตียน แตนั้นก็จะเขาถึงสถานท่ีๆ เปนแดน 
            สวรรค. 
                       จบ ทัททัลลวิมานท่ี ๖. 
                         ๗. เสสวดีวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในเสสวดีวิมาน 
      เมื่อพระวังคีสเถระจะไตถามถึงบุรพกรรมของนางเทพธิดาน้ัน จึงสรรเสริญวิมานของ 



 เธอเสียกอนเปนปฐม ดวยคาถา ๗ คาถา ความวา 
      [๓๕] ดูกรแมเทพธิดา อาตมาไดเห็นวิมานของทานน้ี อันมุงและบังดวย 
           ขายแกวผลึก ขายเงินและขายทองคํา มีพื้นท่ีเต็มไปดวยตนไมมี 
           ผลวิจิตรนานาพรรณเปนระเบียบเรียบรอย นารื่นรมย เปนวิมาน 
           ซึ่งเกิดกับสําหรับบุญ มีซุมประตูแลวดวยแกว ๗ ประการ ท่ีลาน 
           วิมานเรี่ยรายไปดวยทรายทองงดงามมาก มีรัศมีสองสวางไปท่ัวทุกทิศ 
           เหมือนพระอาทิตยมีรัศมีต้ังพัน ซึ่งกําจัดความมืดมนไดเปนปกติใน 
           ยามสรทกาล หรือเหมือนกับแสงเปลวเพลิงซ่ึงกําลงัลุกอยูบนยอด 
           ภูเขาในเวลากลางคืน หรือคลายกับการลืมตาข้ึนขณะท่ีฟาแลบในโอกาส 
           ฉะนั้น วิมานน้ีเปนวิมานลอยอยูในอากาศ กองกังวาลไปดวยเสียง 
           ดนตรี คือ พิณเครื่องใหญ กลอง และกังสดาล ประโคม 
           อยูมิไดขาดระยะ สุทัสนะเทพนคร อันเปนเมืองพระอินทร ซึ่ง 
           มั่งค่ังไปดวยสมบัติทิพยฉันใด วิมานของทานน้ีก็ฉันนั้น วิมานของ 
            ทานน้ีฟุงไปดวยกลิ่นหอมอยางยอดเยี่ยมหลายอยางตางๆ กัน คือ 
            กลิ่นดอกปทุม ดอกโกมุท ดอกอุบล ดอกจงกลณี ดอกคัดเคา 
            ดอกพุดซอน ดอกกุหลาบ ดอกอังกาบ ดอกรัง ดอกอโศก 
            แยมกลีบ สงกลิ่นหอมระรื่น ท้ังต้ังอยูริมฝงสระโบกขรณี นา 
            รื่นรมย เรียงรายไปดวยไมหูกวาง ขนุนสํามะรอ และตนไม 
            กลิ่นหอม มีท้ังไมเลื้อยชูดอกออกชอหอมระรื่น หอยยอยเกาะกายลงมา 
            จากปลายใบตนตาล และมะพราว คลายกับขายแกวมณี และ 
            แกวประพาฬจัดเปนของทิพย มีข้ึนสําหรับทานผูเรืองยศ อนึ่ง ตน 
            ไมและดอกไมผลท้ังหลายซ่ึงเปนตนไมเกิดอยูในนํ้าและบนบก ท้ัง 
            เปนรุกขชาติมีอยูในเมืองมนุษย และไมมีในเมืองมนุษย ตลอด 
            จนพรรณไมทิพยประจําเมืองสวรรค ก็ไดมีพรอมอยูใกลวิมานของทาน 
            ทานไดสมบัติทิพยท้ังน้ี เปนผลแหงการประพฤติทางกาย วาจา ใจ 
            และการฝกฝนอินทรยีอยางไร เพราะผลกรรมอะไร ทานจึงมาเกิดในวิมานน้ี 
            ดูกรนางเทพธิดาผูมีขนตางอนงาม ขอทานจงตอบถึงผลกรรม เปนเหตุได 
            วิมานท่ีทานไดแลวนี้ เปนไปตามท่ีอาตมาถามทานแลวตามลําดับดวย 
            เถิด? 
      ลําดับนั้น นางเทพธิดาตอบวา 
            ก็วิมานท่ีดิฉันไดแลวนี้ มีฝูงหงส นกกระเรียน ไกฟา นกกด 
            และนกเขาไฟ เท่ียวรอนรองไปมา ท้ังเต็มไปดวยหมูนกนางนวล 
            นกกะทุง และพญาหงสทอง ซึ่งเปนนกทิพย เท่ียวบินไปมา 
            อยูตามลํานํ้า และอึงคนึงไปดวยฝูงนกประเภทอื่นๆ อีก คือ นก 



            เปดน้ํา นกคอนหอย นกดุเหวาลาย นกดุเหวาขาว มีท้ัง 
            ตนไมดอก ไมตน ไมผล อันเกิดเองหลายอยางตางพรรณ 
            คือ ตนแคฝอย ตนหวา ตนอโศก พระคุณเจาขา ดิฉันไดวิมาน 
            เหตุนี้ดวยเหตุผลอันใด ดิฉันจะเลาเหตุผลอันนั้นถวายพระคุณเจา 
            นิมนตฟงเถิด คือ มีหมูบานหมูหนึ่งช่ือนาฬกคาม ต้ังอยูทางทิศ 
            ตะวันออกของพระนครราชคฤห ดิฉันเปนบุตรสะใภประจําตระกูล 
            ของบานน้ันอันต้ังอยูภายในบุรี ชุมนุมในหมูบานน้ันเรียกดิฉันวา 
            เสสวดี ดิฉันมีใจช่ืนบาน ไดกอสรางกศุลกรรมไวในชาตินั้น คือ 
            ไดบูชาพระธาตุพระธรรมเสนาบดี นามวา อุปติสสะ ซึ่งเปนท่ี 
            บูชาของทวยเทพและมนุษยท้ังหลายผูมากไปดวยคุณความดีมีศีลเปนตน 
            หาประมาณมิได ซึ่งนิพพานไปแลว ดวยเครื่องสักการะหลาย 
            อยาง ลวนแตรัตนะและดอกคํา ก็แหละครั้นบูชาพระธาตุของพระผู 
            แสวงหาซ่ึงคุณอยางยอดยิ่ง ผูถึงอนุปทิเสสนิพพานธาตุแลว ซึ่ง 
            ในท่ีสุดยังเหลอือยูแตพระธาตุเทาน้ัน ครั้นดิฉันละกายมนุษยนั้นแลว 
            จึงไดมาเกิดในดาวดึงสสวรรคช้ันไตรทศ อยูประจําวิมานในเทวโลก. 
                       จบ เสสวดีวิมานท่ี ๗. 
                         ๘. มัลลิกาวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในมัลกาวิมาน 
      พระนารทเถระไตถามนางมัลลิกาเทพธิดาวา 
      [๓๖]  ดูกรนางเทพธิดา ผูมีผานุงหมและธงลวนแตสีเหลือง ประดับประดา 
            ดวยเครื่องก็ลวนเหลอืง เธอถึงจะไมประดับดวยเครื่องประดับอันงดงาม 
            เหลืองอรามเชนนี้ ก็ยงังามโดยธรรมชาติ ดูกรนางเทพธิดา ผูมีเครื่อง 
            ประดับลวนแตทองคําธรรมชาติ แกวไพฑูรย จินดา มีกายาปกคลุม 
            ไวดวยรางแหทองคําเหลืองอราม เปนระเบียบงดงามดวยสายแกวสี 
            ตางๆ สายแกวเหลาน้ัน ลวนแตสําเร็จดวยทองคําธรรมชาติ แกวทับทิม 
            แกวมุกดา แกวไพฑูรย บางสายก็ลวนแลวดวยแกวลาย คลายตาแมว 
            บางก็สําเร็จดวยแกวแดงคลายสีเลือด บางก็สําเร็จดวยแกวอันสดใส 
            สีตานกพิลาป เครื่องประดับท้ังหมดท่ีตัวของทานน้ีทุกๆ สาย ยามตอง 
            ลมพัด มีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยูงพญาหงสทองหรือเสียงนก 
            การะเวก หรือมิฉะนั้นก็เสียงเบญจางคดุริยดนตรี ท่ีพวกคนธรรพพากัน 
            บรรเลงเปนคูๆ อยางไพเราะนาฟงก็ปานกัน อนึ่ง รถของทาน 
            งดงามมาก หลากไปดวยเนาวรัตนนานาพรรณ อันบุญกรรมจัดสรรมา 
            ใหจากธาตุนานาชนิด ดูมูลมองพิจิตรจรัสจํารูญยามทานยืนอยูเหนอื 
            สุพรรณรถขับไปถึงประเทศใด ท่ีตรงนั้นก็สวางไสวไปท่ัวถึงกัน ดูกรนาง 



            เทพธิดา อาตมาถามทานแลว ทานจงตอบอาตมาวา นี้เปนผลแหง 
            กรรมอะไร? 
      นางมัลลิกาเทพธิดาตอบวา 
            พระคุณเจาขา ดิฉันมีรางกายซ่ึงปกปดไวดวยรางแหทองคํา วิจิตรไปดวย 
            แกวแดงออนๆ และแกวมุกดา นับวาดิฉันคลุมรางไวดวยตาขาย 
            ทองคําเชนนี้ ก็เพราะดิฉันมีจิตผองใส ไดบูชาพระโคดมบรมครู 
            ผูทรงพระคุณหาประมาณมิได ซึ่งเสด็จเขาสูนิพพานไปแลว ครั้นดิฉัน 
            ทํากุศลธรรมท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายสรรเสริญแลว จงึสรางโศก หมด 
            โรคภัย ไดรับแตความสุขกาย สุขใจ รื่นเริงบันเทิงใจเปนนิตย. 
                       จบ มัลลิกาวิมานท่ี ๘. 
                        ๙. วิสาลักขิวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในวิสาลักขิวิมาน 
      สมเด็จอัมรนิทราธิราชตรัสถามนางสุนันทาเทพธิดาวา 
      [๓๗]  ดูกรแมเทพธิดาผูมีนัยยตางาม เธอช่ือไร ไดทํากรรมอะไรไว จึงไดมีหมู 
            นางฟาแวดลอมเปนบริวารเดินวนเวยีนอยูรอบๆ ในสวนจิตรลดาอนันา 
            รื่นรมย ในคราวท่ีพวกเทวดาชั้นดาวดึงส ลวนแตข้ึนมา ข้ึนรถ 
            ตบแตงรางกายวิจิตรงดงาม เขาไปยังสวนน้ันแลว จงึมาในท่ีนี้ แตเมื่อ 
            เธอพอมาถึงในท่ีนี้ กําลังเท่ียวชมสวน รัศมีก็สวางไสวไปท่ัวจิตรลดาวัน 
            โอภาสของสวนมิไดปรากฏ รัศมีของทานมาขมเสีย ดูกรแมเทพธิดา 
            ฉันถามเธอแลว ขอเธอจงบอกวา นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางสุนันทาเทพธิดาผูเปนอัครชายาทูลตอบวา 
            ขอเดชะ ขาแตพระองคผูเปนจอมเทพ ผูทรงบําเพ็ญทานมาแตเกากอน รูป 
            อันสวยงาม คติ ฤทธ์ิ และอานุภาพของหมอมฉัน ยอมมีไดดวยกรรม 
            อันใด ขอพระองคจงทรงสดับกรรมน้ัน หมอมฉันเปนอุบาสิกามีนามวา 
            สุนันทาอยูในพระนครราชคฤหอันนารื่นรมย ถงึพรอมดวยศรัทธา และ 
            ศีล ยินดีในการจําแนกทานทุกเมื่อ คือหมอมฉันมีจิตเลื่อมใส ได 
            ถวายผานุงผาหม ภัตตาหาร เสนาสนะและเครื่องประทีป ในภิกษุ 
            ท้ังหลายผูเท่ียงตรง ท้ังไดรักษาอุโบสถ อันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
            ตลอดวัน ๑๔ คํ่า วัน ๑๕ คํ่า และวัน ๘ คํ่าแหงปกษ และตลอด 
            ปฏิหาริยปกษ เปนผูสํารวมอยูในศีลเปนนิตย หมอมฉันยินดีแลวใน 
            สิกขาบทท้ัง ๕ คือ งดเวนจากปาณาติบาต จากความเปนขโมย 
            จากการประพฤตินอกใจ ระมัดระวังจากการพูดเท็จ และเวนไกล 
            จากการด่ืมน้ําเมา เปนผูฉลาดในอริยสัจจธรรมท้ัง ๔ 
            เปนอุบาสิกาของพระสมณโคดมผูมีพระจักษุ ผูเรืองยศ บิดาของหมอม 



            ฉันใชใหหมอมฉันนําดอกไมมาทุกๆ วัน หมอมฉันไดบูชาท่ีสถูป 
            อันเปนท่ีบรรจุพระบรมธาตุของพระผูมีพระภาคทุกๆ วัน ในวันอุโบสถ 
            หมอมฉันมีใจผองใส ไดถือเอาพวงมาลัย ของหอมและเครื่องลูบไล 
            ไปบูชาพระสถูปของพระผูมีพระภาคน้ันดวยมือของตน ขาแตพระองค 
            ผูจอมเทพ รูปอันสวยงาม คติ ฤทธ์ิ และอนุภาพเชนนี้ เกิดมีแก 
            หมอมฉันเพราะกรรมน้ัน มิใชวาผลท่ีหมอมฉันไดบูชาพระสถูปดวย 
            พวงมาลัย และท่ีหมอมฉันไดรักษาศีล จะใหผลเทาน้ันก็หามิได ยังกลับ 
            ใหหมอมฉันพึงไดสกทาคามี ตามความปรารถนาของหมอมฉันอีกดวย. 
                       จบ วิสาลักขิวิมานท่ี ๙ 
                       ๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปาริฉัตตกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๓๘]  ดูนางเทพธิดา ทานมาเก็บเอาดอกปาริกฉัตตกะ มีสีงามหอมหวนยวนใจ 
            อันเปนดอกไมทิพย มารอยกรองเปนพวงมาลัยประดับกายขับรองเลน 
            สําเริงอยู เมื่อทานกําลังฟอนรําอยู เสยีงอันเปนทิพยนาฟงวังเวงใจ 
            เปลงจากอวัยวะใหญนอยพรอมๆ กัน ท้ังกลิ่นทิพยอันหอมหวนยวนใจ 
            ก็ฟุงขจรไปจากอวัยวะใหญนอยทุกๆ สวน เมื่อทานไหวกายผายผันกลับ 
            ไปมา เสียงเครื่องประดับอันทานประดับไวท่ีชองผมทุกๆ แหง เมื่อคราว 
            ลมพัดพานมาตองเขา ก็เปลงเสียงไพเราะ คลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ 
            อนึ่ง เสียงแหงมาลัย เครื่องประดับเศียร คือ มงกุฏ ท่ีถูกลมพัดตอง 
            เขาแลวก็กังวานไพเราะ คลายกับเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แมกลิ่นแหง 
            ดอกไมท่ีทานสอดแซมไวบนเศียรเกลา ก็มีกลิ่นหอมหวนชวนใหช่ืนใจ 
            หอมฟุงไปท่ัวสารทิศ ดังตนอุโลกท่ีมีอยูบนเขาคันธมาทน ฉะนั้น ทาน 
            ยอมสูดดมกลิ่นอันหอมหวนน้ัน ท้ังไดชมรูปทิพยซึ่งมิใชของมนุษย 
            ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหง 
            กรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            พระคุณเจาขา แตกอน เมื่อดิฉันยังอยูในเมืองมนุษย ไดนอมนํา 
            เอาดอกอโศกซึ่งมีเกษรงามเลื่อมประภสัสร มีกลิ่นหอมฟุง ไปบูชา 
            พระพุทธเจา ครั้นดิฉันทํากุศลกรรมท่ีพระพุทธเจาทรงสรรเสริญแลว 
            จึงสรางโศกหมดโรคภยั ไดรับแตความสุขกายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยู 
            เปนนิตย. 
                      จบ ปาริฉัตตกวิมานท่ี ๑๐ 
                       --------------- 



                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อุฬารวิมาน                  ๒. อังฉุวิมาน 
      ๓. ปลลังกวิมาน                 ๔. ลตาวิมาน 
      ๕. คุตติลวิมาน                  ๖. ทัททัลลวิมาน 
      ๗. เสสวดีวมิาน                 ๘. มัลลิกาวิมาน 
      ๙. วิสาลักขิวิมาน               ๑๐. ปาริฉัตตกวิมาน. 
                      จบ ปาริฉัตตกวรรคท่ี ๓. 
                     ------------------- 
                        มัญชิฏฐกวรรคท่ี ๔ 
                        ๑. มัญชิฏฐกวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในมัญชิฏฐกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๓๙]  ดูกรนางเทพธิดา ทานยินดีรื่นรมยอยูในวิมานแกวผลึก มีภาคพืน้ 
            ดารดาษไปดวยทรายทอง กึกกองไปดวยดนตรีเครือ่ง ๕ เมื่อทานลง 
            จากวิมานแกวผลึกอันบุญกรรมแตงไว เขาไปสูปาไมรังอันมีดอกบาน 
            สะพรั่งตลอดกาลท้ังปวง ยืนอยูท่ีโคนตนรังตนใดๆ ตนรังน้ันๆ ก็ 
            นอมก่ิงอันงาม โปรยปรายดอกลงถูกตองอวัยวะของทาน ปารังน้ัน 
            อันลมพัดพานแลวกิ่งกานสบัดโบกไปมา เปนท่ีอาศัยแหงฝูงสกุณชาติ 
            มีกลิ่นหอมฟุงไปท่ัวทิศานุทิศ ดุจตนอุโลก ฉะนั้น ทานยอมสูดดม 
            กลิ่นอันหอมหวนนั้น ท้ังไดชมรูปทิพยอันมิใชของมนุษย ดูกรนาง 
            เทพธิดา อาตมาถามแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาตอบวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนทาสีอยูใน 
            ตระกูลเจา ไดเห็นพระพุทธเจาประทับนั่งอยู มีจิตเลือ่มใส ไดโปรย 
            ดอกรังถวายเปนอาสนะ และไดนอมนําพวงดอกรังอันรอยกรองอยาง 
            งดงาม ถวายพระพุทธเจาดวยมือของตน ครั้นดิฉันทํากุศลกรรม อัน 
            พระพุทธเจาสรรเสริญแลว จึงสรางโศกหมดโรคภยั ไดรับแตความสุข 
            กายสุขใจ รื่นเริงบันเทิงอยูเปนนิตย. 
                      จบ มัญชิฏฐกวิมานท่ี ๑. 
                         ๒. ปภัสสรวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปภัสสรวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๐]  ดูกรนางเทพธิดา ผูมีรัศมีงามผุดผองยิ่งนัก นุงผาสีแดงงาม มีฤทธ์ิมาก 
            รางกายสวยงาม ลูบไลดวยจุณจันทน ทานเปนใครมาไหวอาตมาอยู 



            อนึ่ง ทานน่ังบนบัลลังกใด ยอมไพโรจน ดังทาวสักกเทวราชใน 
            นันทวโนทยาน บัลลังกของทานน้ันมีคามาก งามวิจิตรดวยรัตนะตางๆ 
            ดูกรนางเทพธิดาผูเจรญิ เมื่อชาติกอน ทานไดประพฤติสุจริตอะไร จึง 
            ไดมาเสวยผลแหงกรรมเชนนี้ในเทวโลก อาตมาถามแลว ขอทานจง 
            บอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไดถวายพวงมาลัยและนํ้าออยแกพระคุณเจาผู 
            เท่ียวบิณฑบาตอยู ดิฉันจึงไดมาเสวยผลแหงกรรมนัน้ในเทวโลก ขาแต 
            ทานผูเจริญ แตดิฉันยังมีความเดือดรอนกินแหนง เปนทุกข เพราะ 
            ดิฉันไมไดฟงธรรมอันพระพุทธเจาผูเปนธรรมราชาทรงแสดงดีแลว ขาแต 
            ทานผูเจริญ เพราะเหตุนั้น ดิฉันจึงมากราบเรียนพระคุณเจา ซึ่งเปน 
            ผูอนุเคราะหแกดิฉัน ชักชวนดิฉันใหต้ังม่ันในธรรมท้ังหลาย เทวดา 
            พวกอื่นท่ีมีความเช่ือในพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ และพระสังฆ- 
            รัตนะ ไดฟงธรรมอันพระพุทธเจาผูเปนพระธรรมราชาทรงแสดงดีแลว 
            ยอมรุงเรืองยิ่งกวาดิฉันดวยอายุ ยศ ศิริ อํานาจ วรรณะ และมีฤทธ์ิ 
            มากกวาดิฉัน. 
                       จบ ปภัสสรวิมานท่ี ๒. 
                          ๓. นาควิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาควิมาน 
      พระวังคีสเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๑]  ทานประดับประดาแลว ข้ึนนั่งบนคชสารอันประเสริฐ ประดับไปดวย 
            แกวและทอง มีกระพองปกคลุมดวยขายทองอันวจิิตร ผูกสายรัด 
            ประคนทองเรียบรอย เลื่อนลอยไปในอากาศเวหา ท่ีงาท้ังสองของคชสาร 
            มีสระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปยมดวยน้ําใสสะอาด อันบุญกรรม 
            เนรมิตใหแลว ดารดาษไปดวยดอกปทุมบานสะพรั่ง ดอกปทุมทุกๆ 
            ดอก มีหมูนางเทพอัปสรพากันมาขับระบํารําฟอน ชวนใหเกิดความ 
            รื่นเริงบันเทิงใจ ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพอันยิ่งใหญ ทานถึงความ 
            เปนเทพธิดาผูมีฤทธ์ิอยางนี้ ครั้งเม่ือทานเกิดเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร 
            ไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 
            เพราะบุญกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            ดิฉันไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาท่ีเมืองพาราณสี ไดถวายผาคูหนึ่งแด 
            พระพุทธองค ถวายบังคมพระยุคลบาท แลวนั่งอยูท่ีพื้นดิน ไดกระทํา 
            อัญชลีดวยจิตอันเลื่อมใส พระพุทธเจาพระองคนั้น มีพระฉวีวรรณดจุ 



            ทองคําธรรมชาติ ไดทรงแสดงทุกขสัจและสมุทัยสัจ วาเปนของไม 
            เท่ียง เปนทุกข และทรงแสดงทุกขนิโรธสัจและมัคคสัจวา อันปจจัย 
            อะไรๆ ปรุงแตงไมได ใหดิฉันฟง เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไดรูแจงชัด 
            ในอริยสัจ ๔ ดิฉันเปนคนมีอายุนอย ทํากาละจุติจากชาตินั้นแลว ไป 
            บังเกิดในช้ันไตรทศ เปนผูเรืองยศ เปนปชาบดีคนหน่ึงของทาวสักกะ 
            นามวายสุตตรา ปรากฏไปท่ัวทุกทิศ. 
                        จบ นาควิมานท่ี ๓. 
                         ๔. อโลมวิมาน 
                วาดวยผลท่ีบุญทําใหไปเกิดในอโลมวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๒]  ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก รัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
            งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในเมืองพาราณสี มีจิตเลื่อมใส 
            ไดถวายขนมแหงแดพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ดวย 
            มือของตน ขอพระคุณเจาจงดูผลแหงกอนขนมแหงอนัหารสเค็มมิได 
            ใครไดเห็นความสุขของบุคคลผูถวายขนมแหงอันหารสเค็มมิไดแลว ไฉน 
            จักไมกระทําบุญเลา เพราะผลแหงการถวายขนมแหงอันหารสเค็มมไิดนั้น 
            ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
                       จบ อโลมวิมานท่ี ๔. 
                       ๕. กัญชกทายิกาวิมาน 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกัญชิกทายิกาวิมาน 
      พระโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๓]  ดูกรแมเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุก 
            ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
            อะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา 
            เมื่อชาติกอน ฉันเกิดเปนมนุษย มีจิตเลื่อมใส ไดถวายนํ้าขาวอันปรุง 
            ดวยพริกและใสน้ํามันอันเจียวแลว และปรุงดวยดีปลี กระเทียม ขิง 



            ขา กระชาย แดพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ซึ่งประทับ 
            อยู ณ พระนครอันธกวนิทะ ดิฉันจึงไดเสวยทิพยสมบัติเชนนี้ นางแกว 
            ผูงดงามท่ัวสรรพางค สามีไมจืดจางในการมองชม ไดรับอภิเษกเปน 
            เอกอัครมเหสีของพระเจาจักรพรรดิราช ก็ยังไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ 
            แหงการถวายนํ้าขาวน้ัน ทองคําแทงต้ังรอยแทง มาอัศดรรอยมา รถ 
            อันเทียมดวยมาอัศดรรอยคัน นางราชกัญญาอันประดับประดาดวยแกว 
            มุกดาแกวมณี และกุณฑลประมาณต้ังแสน ก็ยังไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ 
            แหงการถวายนํ้าขาวน้ัน คชสารตัวประเสริฐอันเกิดแตปาหิมพานตเปน 
            ตระกูลคชสารมาตังคะ มีงาอันงอนงามดุจงอนรถ มสีายรัดแลวดวย 
            ทองคํา รอยเชือก ก็ยงัไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ แหงการถวายนํ้าขาวน้ัน 
            ถึงแมพระเจาจักรพรรดิผูไดเสวยราชสมบัติเปนใหญในทวีปท้ัง ๔ ก็ยัง 
            ไมเทียบเทาเส้ียวท่ี ๑๖ แหงการถวายนํ้าขาวน้ัน. 
                     จบ กัญชิกทายิกาวิมานท่ี ๕. 
                         ๖. วิหารวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในวิหารวิมาน 
      ทานพระอนุรุทธเถระไดถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๔]  ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสองสวางไสวไปท่ัวทุก 
            ทิศ สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เมื่อทานฟอนอยู เสียงอันเปน 
            ทิพยนาฟง รื่นรมยใจ ยอมเปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน ท้ัง 
            กลิ่นทิพยอันหอมหวนยวนใจ ก็ฟุงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน 
            เมื่อทานไหวกายกลับไปมา เสียงของเครื่องประดับชองผมก็ดังเสียง 
            ไพเราะ ดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ อนึ่ง เสียงมงกุฎท่ีถูกลมรําเพยพัดให 
            หวั่นไหว ก็กังวานไพเราะดุจเสียงดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงมาลัยบน 
            เศียรเกลาของทาน มีกลิ่นหอมชวนใหเบิกบานใจ หอมฟุงไปท่ัวทุกทิศ 
            ดุจตนอุโลก ฉะนั้น ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทาน 
            จงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาตอบวา 
            ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนสหายของดิฉนั 
            อยูในเมืองสาวัตถี ไดสรางมหาวิหารถวายสงฆ ดิฉันเห็นมหาวิหารน้ัน 
            แลว มีจิตเลื่อใสอนุโมทนา ก็วิมานอันเปนท่ีรักนี้อันดิฉันไดแลว 
            เพราะการอนุโมทนาดวยจิตบริสุทธ์ิแตอยางเดียวเทาน้ัน วิมานน้ีเปน 
            วิมานอัศจรรยนาดูนาชม โดยรอบสูง ๑๖ โยชน เลื่อนลอยไปในอากาศ 
            ไดตามความปรารถนาของดิฉัน ดิฉันมีปราสาทเปนท่ีอยูอาศัย อันบุญ 
            กรรมจัดแจงเนรมิตใหเปนสวนๆ งามรุงโรจนตลอดรอยโยชนโดยรอบ 



            ทิศ อนึ่ง ท่ีวิมานของดิฉัน มีสระโบกขรณีเปนท่ีอาศัยของหมูมัจฉาชาติ 
            มีน้ําใสสะอาด มีทาอันลาดดวยทรายทอง ดารดาษไปดวยปทุมชาตินานา 
            ชนิดพรอมท้ังบัวขาว เกษรแหงบัวท้ังหลายอันลมรําเพยพัด ยอมหอม 
            ฟุงเจริญใจ มีรุกขชาติตางๆ อันบุญกรรมปลูกไวใกลวิมาน คือ ไมหวา 
            ขนุน ตาล มะพราว วิมานน้ีกึกกองไปดวยเสียงดนตรตีางๆ และ 
            กึกกองไปดวยหมูนางอัปสร แมนรชนใดไดเห็นวิมานน้ีดวยความฝน 
            นรชนน้ันก็พึงปลื้มใจ วิมานอันมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ นาอัศจรรย 
            นาดูนาชมเชนนี้ เกิดแตดิฉันเพราะกุศลกรรมท้ังหลาย ควรทําบุญโดยแท. 
      พระอนุรุทธเถระ เมื่อจะใหนางเทพธิดาบอกท่ีเกิดของนางวิสาขามหาอุบาสิกา จึงกลาว 
 ถามดวยคาถาความวา 
            วิมานอันอัศจรรยนาดูนาชมน้ี ทานไดแลว เพราะการอนุโมทนาดวย 
            จิตอันบริสุทธิ์อยางเดียวเทาน้ัน นางนารีอันมีนามวาวสิาขา ไดถวาย 
            ทานและไดสรางมหาวหิาร ไปเกิดท่ีไหน ขอทานจงบอกคติของนาง 
            วิสาขาน้ัน แกอาตมาดวยเถิด? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ นางวิสาขามหาอุบาสิกา เปนสหายของดิฉัน ไดสราง 
            มหาวิหารถวายแดสงฆและไดถวายทานแดสงฆ เปนผูรูธรรมแจมแจง 
            เธอไดบังเกิดในหมูทวยเทพช้ันนิมมานรดี เปนประชาบดีของทาวสุนิม- 
            มิตวดี ผูเปนใหญในช้ันนิมมานรดีนั้น วิบากแหงกรรมของนางวิสาขา 
            มหาอุบาสิกาน้ัน อันใครไมควรคิด ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันไดพยากรณ 
            ท่ีเกิดของนางวิสาขาท่ีพระคุณเจาถามวา นางวิสาขาน้ันบังเกิด ณ ท่ีไหน 
            โดยถูกตองแลว ถาอยางนั้น ขอพระคุณเจาไดชักชวนแมชนเหลาอื่นวา 
            ทานท้ังหลายจงปลื้มใจถวายทานแดสงฆเถิด และจงมีใจเลื่อมใสฟง 
            ธรรม การไดอัตภาพมาเปนมนุษยเปนการไดดวยแสนยาก อันพวกทาน 
            ไดแลว พระพุทธเจามีพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม มีพระฉวีวรรณดุจ 
            ทองคํา เปนอธิบดีแหงมรรคา ไดทรงแสดงธรรมใดไววา เปนทาง 
            สวรรค ทางน้ันเปนทางอันประเสริฐ ทานท้ังหลายจงปลื้มใจถวายทาน 
            แดสงฆ ท่ีบุคคลถวายทักษิณาแลวมีผลมาก บุคคลเหลาใดอันพระ- 
            พุทธเจาเปนตนสรรเสรญิแลววา คูแหงบุรุษ ๔ บุรุษบุคคล ๘ เหลานี้ 
            บุคคลเหลาน้ันเปนพระทักขิไณยบุคคล สาวกแหงพระสุคต ทานอัน 
            บุคคลถวายแลวในพระทักขิไณยบุคคลเหลาน้ัน มีผลมาก ทานผูปฏิบัติ 
            เพื่ออริยมรรค ๔ จําพวก และทานผูต้ังอยูในอรยิผล ๔ จําพวก พระ- 
            อริยบุคคล ๘ จําพวกน้ี ช่ือวาสงฆ เปนผูปฏิบัติซื่อตรง ดํารงม่ันอยู 
            ในปญญาและศีล เมื่อมนุษยท้ังหลายผูมุงบุญ ถวายทานในทานเหลาน้ี 



            หรือทําบุญปรารภการเวียนเกิดเวยีนตาย ทานท่ีถวายในสงฆยอมมีผลมาก 
            พระสงฆนี้ เปนผูมีคุณความดีอันยิ่งใหญ ยังผลใหเกิดแกผูถวายทาน 
            ในทานอยางไพบูลย ยากท่ีจะปริมาณไดวาเทาน้ีๆ เหมือนทะเลยาก 
            ท่ีจะคาดคะเนไดวามีน้ําเทาน้ีๆ ฉะนั้น พระสงฆเหลานี้แล เปนผู 
            ประเสริฐ เปนสาวกของพระพุทธเจาผูมีความเพียร เปนเยี่ยมในหมู 
            นรชน เปนแหลงสรางแสงสวาง คือ ญาณของชาวโลก ไดแก นํา 
            เอาแสงสวาง คือ พระสัทธรรมท่ีพระพุทธเจาทรงประกาศไวแลวมา 
            ช้ีแจง ปวงชนผูใครตอบุญเหลาใด ถวายทานมุงตรงตอสงฆ ทักษิณา 
            ของเขาเหลานั้น ช่ือวาเปนทักษิณาท่ีถวายดีแลว เปนยญัวิธีท่ีเซนสรวง 
            ถูกตอง จัดเปนบูชากรรมท่ีบูชาแลวชอบ เพราะทักษิณาน้ันจัดเปน 
            สังฆทาน มีผลมาก อันพระสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายผูรูแจงโลก ทรง 
            สรรเสริญ ชนเหลาใดยังทองเท่ียวอยูในโลก มาหวนระลึกถึงบุญเชนนี้ 
            ได เกิดปติโสมนัส ก็จะกําจัดมลทิน คือ ความตระหน่ี พรอมท้ัง 
            ความรูเทาไมถึงการณ ความลังเลใจ และการตีตนเสมอทาน อันเปน 
            มูลฐานเสียได ท้ังจะไมเปนผูอันผูรูติเตียน แตนั้นก็จะเขาถึงสถานท่ี 
            อันเปนแดนสวรรค. 
                        จบ วิหารวิมานท่ี ๖ 
                         จบ ภาณวารท่ี ๒. 
                         ๗. จตุริตถีวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในจตุริตถีวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๕]  ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกผักตบกํามือหนึ่ง แกภกิษุผูเท่ียวบิณฑบาต 
            ในปญณกตนครอันประเสริฐ นารื่นรมย อันประดับแลวดวยเสาระเนียด 
            เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลวมีความปลาบปลื้ม 
            ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกนิลอุบลกํามือหนึ่ง แกภิกษุผูเท่ียว 



            บิณฑบาต ในปณณกตนครอันประเสริฐ นารื่นรมยอนัประดับแลว 
            ดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และเปนผูมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายดอกบัวหลวงกํามือหนึง่ ซึ่งมีโคนขาว 
            กลีบขาว เกิดแลวท่ีสระน้ํา แกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต ในปณณกตนคร 
            อันประเสริฐ นารื่นรมย ประดับดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น 
            ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณงามยิ่งนัก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันไดถวายพวงมาลยัอนัรอยดวยดอกมะลิตูม มีสีขาว 
            ดังงาชาง แกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต ในปณณกตนครอันประเสริฐ นา 
            รื่นรมย ประดับแลวดวยเสาระเนียด เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมี 
            วรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญ 
            กรรมนั้น. 
                       จบ จตุริตถีวิมานท่ี ๔. 
                          ๘. อัมพวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอัมพวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๖]  สวนมะมวงทิพยของทานน้ีนารื่นรมย ในสวนของทานน้ันมีปราสาทใหญ 
            กวางขวาง กึกกองไปดวยดนตรีตางๆ และกึกกองดวยหมูนางอัปสร 
            อนึ่ง ในปราสาทของทานน้ีมีประทีปทองดวงใหญสองสวางรุงเรือ่งเปน 
            นิตย ปราสาทของทานแวดลอมดวยตนไมมีผลเปนผาโดยรอบ สวน 
            มะมวงอันนารื่นรมยใจ และในสวนมะมวงน้ัน มีปราสาทสูงใหญกวาง 
            ขวางเกิดข้ึนแกทาน เพราะบุญกรรมอะไร ทานมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา 



            เมื่อชาติกอน ดิฉันเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก มีจติเลื่อมใส ได 
            ใหสรางวิหารถวายสงฆ แวดลอมไปดวยตนมะมวง เมื่อใหสรางวหิาร 
            สําเร็จเรียบรอยแลว จึงทําการฉลอง แวดลอมตนมะมวงดวยผา เอา 
            ผาทําเปนผลมะมวงตามประทีปไวท่ีตนมะมวงน้ัน อนัอุดม และนิมนต 
            พระสงฆผูเปนหมูอุดมสาวกของพระผูมีพระภาคใหฉัน แลวมอบถวาย 
            วิหารน้ันแกสงฆ ดวยมือของตน เพราะบุญกรรมนั้นดิฉันจึงมีสวน 
            มะมวงอันนารื่นรมยใจ และมีปราสาทสูงใหญกวางขวางอยูในสวน 
            มะมวงน้ัน กึกกองไปดวยดนตรีตางๆ และกึกกองไปดวยหมูนางอปัสร 
            และท่ีปราสาทของดิฉันนี้ มีประทีปทองดวงใหญสองสวางเรอืงเปนนิตย 
            ปราสาทของดิฉันแวดลอมไปดวยตนมะมวง มีผลเปนผาโดยรอบ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                       จบ อัมพวิมานท่ี ๘. 
                           ๙. ปตวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในปตวิมาน 
      สมเด็จอัมรนิทราธิราชตรัสถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๗]  ดูกรนางเทพธิดาผูเจริญ ผูนุงหมผาลวนแลวดวยสีเหลือง มีธงก็เหลือง 
            ตกแตงดวยเครื่องอลังการเหลือง มีกายอันลูบไลดวยจุณจันทนเหลือง 
            ทัดทรงดอกบัวหลวง มีปราสาทอันแลวดวยทองคํา มีท่ีนอนและท่ีนั่งสี 
            เหลือง ท้ังภาชนะท่ีรองรับขาทนียะและโภชนียะสีเหลือง มีฉัตรสีเหลือง 
            รถสีเหลือง มีมาและพัดลวนแลวสีเหลือง เมื่อชาติกอนทานเปนมนุษย 
            ไดกระทําบุญอะไรไว ฉันถามทานแลวขอทานจงบอก นี้เปนผล 
            แหงกรรมอะไร 
      นางเทพธิดาตอบวา 
            ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันไดนอมนําเอาดอกบวบขมซึ่งมีรสขม 
            ไมมีใครชอบ จํานวน ๔ ดอก ไปบูชาพระสถูปต้ังจิตอุทิศตอพระบรม 
            ธาตุของพระบรมศาสดา ดวยจิตอันเลื่อมใสกําลังสงใจไปในพระบรมธาตุ 
            ของพระศาสดาน้ัน ไมทันไดพิจารณาถึงหนทางท่ีมาแหงแมโค ทันใด 
            นั้น แมโคไดขวิดหมอมฉันผูมีความปรารถนาแหงใจยังไมถึงพระสถูป 
            ถาหมอมฉันไดสั่งสมบุญนั้นไซร หมอมฉันพึงไดทิพยสมบัติยิ่งกวา 
            นี้เปนแน ขาแตทาวมัฆวานจอมเทพผูเทพกุญชร เพราะบุญกรรมนั้น 
            หมอมฉันละอัตภาพมนุษยแลว จึงไดมาอภิรมยอยูกบัพระองค 
            ทาวมัฆวานผูเปนอธิบดีแหงทศเทพผูทรงเทพกุญชร ไดทรงสดับเนื้อความ 
            นี้แลว เมื่อจะทรงยังทวยเทพเจาชาวดาวดึงสสวรรคใหเลื่อมใส ได 



            ตรัสกะมาตลีเทพบุตรวา ดูกรมาตลี จงดูผลแหงกรรมอันวิจิตรนาอศัจรรย 
            นี้ ทานวัตถุแมมีประมาณนอยอันนางเทพธิดาน้ีทําแลว ยอมเปนบุญมีผล 
            มาก เมื่อจิตเลื่อมใสในพระตถาคตสัมพุทธเจา ในพระปจเจกพุทธเจา 
            หรือในสาวกของพระตถาคต ทักษิณา ยอมไมเช่ือวามีผลนอยเลย มา 
            เถิดมาตลี แมเราท้ังหลายพึงรีบเรงบูชาพระบรมสารีรกิธาตุของพระตถา- 
            คตใหยิ่งๆ ข้ึนเถิด เพราะการสั่งสมบุญยอมนําสุขมาให เมื่อพระตถาคต 
            จะยังทรงพระชนมอยู หรือเสดจ็ปรินพิพานไปแลวก็ตาม เมื่อจิตสมํ่า 
            เสมอผลก็ยอมสม่ําเสมอ เพราะเหตุท่ีต้ังจิตไวชอบธรรม สัตวท้ังหลาย 
            ยอมไปสูสุคติ ทายกท้ังหลายไดกระทําสักการะบูชาในพระตถาคตเหลาใด 
            ไวแลว ยอมไปสูสวรรค พระตถาคตเหลานั้นยอมเสด็จอุบัติข้ึน เพื่อ 
            ประโยชนแกชนเปนอันมากหนอ. 
                         จบ ปตวิมานท่ี ๙. 
                         ๑๐. อุจฉุวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุจฉุวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๘]  ทานมีศิริ วรรณะ ยศ และเดช มีรัศมีสองสวางไปท่ัวพื้นปฐพี ตลอด 
            ถึงเทวโลก งามไพโรจน ดังพระจันทรและพระอาทิตยและเหมือนทาว 
            มหาพรหม รวมท้ังสมเด็จอัมรินทราธิราช ผูเปนใหญกวาทวยเทพช้ัน 
            ดาวดึงส อาตมาขอถามทาน ดูกรนางเทพธิดาผูงามท่ัวสรรพรางค ทัด 
            ทรงพวงมาลัยอุบล มีชองผมอันลวนแลวดวยทอง มีผวิพรรณงดงาม 
            เปลงปลั่งทอง ตกแตงประดับประดาดวยภูษาอันเปนทิพย ทานเปนใคร 
            ไหวเราอยู ดูกรทานผูเรืองยศ ทานไดบริจาคทาน หรือสํารวมในศีล 
            อยางไร จึงไดเขาถึงสุคติ ดูกรนางเทพธิดา อาตมาถามทานแลวขอทาน 
            โปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ (เมื่อดิฉันอยูในมนุษยโลก) พระคุณเจาเขาไป 
            บิณฑบาตตามบานจนถึงเรอืนของดิฉนั ขณะนั้นดิฉันมีจิตเลื่อมใส เต็มต้ืน 
            ดวยปติหาประมาณมิได ไดถวายทอนออยแดพระคุณเจา แตภายหลัง 
            แมผัวมาซักถามดิฉันวา นางใจราย เจาเอาออยไปไวท่ีไหน ดิฉันตอบ 
            วา ฉันไมไดเอาไปท้ิงและไมไดรับประทาน ไดถวายแกภิกษุผูมีความ 
            สงบดวยตนเอง แมผัวไดบริภาษดิฉันวา ออยนี้เปนของขาและขาก็เปน 
            เจาของ ฉะนี้แลว ควาไดกอนดินขวางดิฉัน (จนตาย) เมื่อดิฉันตาย 
            จากมนุษยโลกนั้นแลว มาบังเกิดเปนเทพธิดา เพราะเหตุท่ีดิฉันทํากุศล 
            กรรมนั้นไว ดิฉันจึงไดมาเสวยความสุขดวยตนเอง ไดรวมบํารุงบําเรอ 



            อยูกับเทวดาท้ังหลาย และราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณอันเปน 
            ทิพย เพราะเหตุท่ีดิฉันไดกระทํากุศลกรรมน้ัน ดิฉันจึงมาเสวยสุขดวย 
            ตนเอง อันทาวเทวราชจอมเทพทรงคุมครอง อันเทวดาชาวไตรทศรักษา 
            เพียบพรอมดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย โอ ผลแหงบุญนี้มิใชนิด 
            หนอย การถวายออยของดิฉันมีวิบากมากมาย ดิฉันไดรวมบํารุงบําเรอ 
            อยูกับเทวดาท้ังหลาย ราเริงบันเทิงใจอยูดวยเบญจกามคุณอันเปนทิพย 
            ผลบุญเชนนี้มิใชนอย การถวายออยของดิฉัน มีผลอนัรุงโรจนมาก 
            ดิฉันอยูในความคุมครองรักษาของทาวเทวราช และชาวไตรทศท้ังหลาย 
            ดังหน่ึงทาวสหัสนัยนในสวนนันทวัน ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันระลึกถึง 
            พระคุณเจาผูมีพระคุณอนุเคราะหดิฉัน จึงเขามาสูท่ีใกลถวายนมัสการ 
            ถามถึงสุขทุกข ดิฉันมีจิตเลื่อมใสเต็มต้ืนดวยปติเปนลนพน ไดถวาย 
            ทอนออยแดพระคุณเจาครั้งเปนมนุษย. 
                        จบ อุจฉุวิมานท่ี ๑๐ 
                         ๑๑. วันทนวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในวันทนวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๔๙]  ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก มีรัศมีสวางไสว ไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูเหมือนดาวประกายพฤกษ เพราะบุญกรรมอะไร ทานจึงมีวรรณะ 
            งามเชนนี้ ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญกรรม 
            อะไร? 
            นางเทพธิดาน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้ม 
            ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามน้ันวา เมื่อชาติกอน ดิฉัน 
            เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นพระสมณะท้ังหลายผูมีศีล จึง 
            นมัสการเทาท้ังคูแลวทําใจใหเลื่อมใส มีความราเริงบันเทิงใจ ไดถวาย 
            นมัสการโดยเคารพ เพราะบุญกรรมนั้น ดิฉันจึงมีวรรณะงามเชนนี้ ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญกรรมนั้น. 
                       จบ วันทนวิมานท่ี ๑๑ 
                       ๑๒. รัชชุมาลาวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในรัชชุมาลาวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามนางเทพธิดาตนหน่ึงวา 
      [๕๐]  ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก กรีดกรายรายรําอยูในวมิาน 
            อันกึกกองไปดวยเสียงเพลงขับทิพย เมื่อทานเยื้องยางฟอนรําอยู เสยีง 
            ทิพยอันไพเราะนาฟงดังจับใจ ยอมเปลงออกจากอวัยวะนอยใหญทุกสวน 
            ท้ังกลิ่นทิพยหอมระรื่นนาช่ืนใจ ยอมฟุงขจรออกจากอวัยวะนอยใหญ 



            ของทานทุกสวน เมื่อทานไหวกายกลับกลอกไปมา เสียงของเครื่อง 
            ประดับท่ีทานประดับบนชองผม ยอมเปลงเสียงไพเราะกังวานปานดนตรี 
            เครื่อง ๕ และเสียงมงกุฎของทานท่ีถูกลมรําเพยพัด ยอมเปลงเสียงดัง 
            เสนาะ ดุจดนตรีเครื่อง ๕ แมพวงดอกไมบนเศียรเกลาของทาน ก็มีกลิ่น 
            หอมระรื่นนาช่ืนใจ หอมตระหลบไปท่ัวทุกทิศ ประดุจดอกอโุลกฉะนั้น 
            ทานยอมสูดดมกลิ่นอนัหอมระรื่น ท้ังไดเห็นรูปอันเปนทิพย ดูกรนาง 
            เทพธิดา อาตมาถามทานแลว ขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            เมื่อชาติกอน ดิฉันเปนหญิงรับใชของพราหมณอยูในบานคยา เปนคนมี 
            บุญนอย ตํ่าทราม ชนท้ังหลายเรียกดฉิันวารัชชุมาลา ดิฉันถูกเจานาย 
            ลงโทษดวยการดาวาเฆี่ยนตี และขูเข็ญอยางหนัก จึงถือเอาหมอน้ําออก 
            จากบานเพื่อตักน้ําแลววางหมอน้ําไวเสียขางทางบายหนาสูปาชัฏ ดวยต้ัง 
            ใจวา เราจักตายเสียในท่ีนี้แหละ ความเปนอยูของเราหาประโยชนอะไร 
            มิไดเลย ครั้นแลวผูกเชือกใหเปนบวงรัดคออยางแนน แลวปลอยหอย 
            ไปตามตนไม คิดวาจะโดดลงไปใหตาย เหลียวไปดูรอบทิศ ดวย 
            เกรงวา จะมีผูใดมาแอบดูอยูบาง ไดเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปน 
            ปราชญ ผูทรงเก้ือกูลแกโลกท้ังปวง ผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ กําลังประทับ 
            นั่งเขาณานอยูท่ีโคนไม ดิฉันนั้นเกิดความสังเวช โลมชาติชูชันไมเคยมี 
            มาแตกอน ดวยคิดวา ใครหนอจะเปนมนุษยหรือเทวดามาน่ังอยู เพราะ 
            ไดเห็นพระพุทธเจาผูสมควรท่ีจะเกิดความเลื่อมใสโดยแทจริง ผูหลกี 
            ออกจากปา คือกิเลสแลวมาสูนิพพาน ใจของดิฉันก็เกิดความเลื่อมใส 
            เพราะคิดวาทานผูสํารวมอินทรีย ยินดณีาน มีใจคงท่ีเชนนี้ คงไมใชผูอื่น 
            จักเปนพระพุทธเจาผูทรงเก้ือกูลแกสตัวโลกท้ังปวง ทรงหวาดกลวัตอภัย 
            ทรงหลกีเลี่ยงเสียหางไกล ดังพญาราชสีห หลีกเลี่ยงจากภัย เขาอาศัย 
            อยูในถ้ําฉะนั้น การไดพบเห็นพระพุทธเจาเชนนี้เปนการยาก ดังดอก 
            มะเด่ือ อันบุคคลเห็นไดยากฉะน้ัน (ขณะท่ีดิฉันกําลังคิดอยูอยางนี้) 
            พระตถาคตเจาพระองคนั้น ไดตรัสเรียกดิฉันดวยพระวาจาอันออนหวาน 
            วา ดูกรนางรัชชุมาลา ดังน้ีแลว มีพระดํารัสสืบตอไปวา ทานจงถึง 
            ตถาคตเปนท่ีพึ่งเถิด ดิฉันไดสดับพระวาจาอันปราศจากโทษ ประกอบ 
            ดวยประโยชนบริสุทธิ์สะอาด เปนพระวาจาละเอียดออนหวาน ไพเราะ 
            นาฟง สามารถบรรเทาความโศกเศราท้ังปวงเสียไดนั้น จึงเขาไปเฝาตาม 
            รับส่ัง พระตถาคตเจาผูทรงเก้ือกูลแกสัตวโลกทุกหมูเหลาทรงทราบ 
            วา ดิฉันมีจิตออนเลือ่มใส มีใจบริสุทธ์ิแลว จึงตรัสสอนดิฉันตอไปวา 
            นี้ทุกข นี้เปนแดนเกิดทุกข นี้ความดับทุกข นี้ทางใหถึงความดับทุกข 



            เปนทางหยั่งลงสูอมตธรรม ดิฉันต้ังอยูในพระโอวาทของพระตถาคต 
            ผูทรงพระมหากรุณา ฉลาดในเทศนาสั่งสอนสัตว จึงไดบรรลุถึงทาง 
            นิพพานเปนธรรมอันไมตาย สงบระงับ ไมมีจุติตอไป ดิฉันเปนผูมี 
            ความภักดีมั่น ไมหวั่นไหวในพระรัตนตรัยดวยความเช่ือมั่นเปนราก 
            ฐาน เพราะเห็นวา พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูเองโดยชอบ พระธรรม 
            อันพระผูมีพระภาคตรัสดีแลว พระสงฆสาวกของผูมพีระภาคเปนผูปฏิบัติ 
            ชอบ จึงถวายตัวเปนสาวิกาผูเกิดแตพระอุระของพระพุทธเจา ดิฉันรื่น 
            เริงบันเทิงอยูเปนผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ ทัดทรงทิพยมาลา ดื่มน้ําผึ้งทิพยอัน 
            มีรสหวานสนิท มีนางฟาหกหม่ืนบรรเลงดนตรี กระทําความปลาบปลื้ม 
            ใหแกดิฉัน นางเทพอัปสร มีช่ือตางๆ กัน คือ อาฬัมพา คัครา ภีมา 
            สาธุวาที สังสยา โบกขรา สุผัสสา วีณา โมกขา นันทา สุนันทา 
            โสณทินนา สุจิมหิตา อาลัมพุสา มิสสเกสี ปุณฑริกา เอณิปสสา 
            สุปสสา สุภัททา มุทุกาวที เหลานี้และเหลาอื่น ลวนประเสริฐกวา 
            นางเทพอัปสรท้ังหลาย ในทางบําเรอ ใหปลาบปลื้ม นางเทพธิดา 
            เหลานั้น เมื่อถึงเวลา จะเขามาใกลชิด แลวกลาวประเลาประลมดิฉัน 
            วา เอาเถอะ พวกดิฉันจะฟอนรํา ขับรอง บําเรอทานใหรื่นรมยทีเดียว 
            ก็เทพอุทยานช่ือวานันทวัน อันหาความโศกเศรามิได มีแตความรื่นเริง 
            บันเทิงใจ นับวาเปนเทพอุทยานอันใหญยิ่งของเทวดาชาวไตรทศนี้ ไม 
            เปนท่ีอยูของผูไมไดทําบุญไว แตเปนท่ีอยูของผูทําบุญไวเทาน้ัน ความ 
            ผาสุกยอมไมมีแกผูไมไดทําบุญไว ท้ังในโลกนี้และโลกอื่น แตยอมมี 
            แกผูทําบุญไว ท้ังในโลกนี้และโลกอืน่ นรชนผูปรารถนาจะอยูกับเทวดา 
            เหลานั้น ควรทํากุศลไวใหมาก เพราะผูทําบุญไวแลว ยอมเพรียบพรอม 
            ดวยโภคสมบัติบันเทิงใจอยูในสวรรค ทายกท้ังหลายไดกระทําสักการะ 
            บูชาในพระตถาคตเจาเหลาใดแลว ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรค พระ 
            ตถาคตเจาเหลาน้ันเปนทักขิไณยบุคคล และเปนบอเกิดแหงเน้ือนาบุญ 
            ของมนุษยท้ังหลาย ยอมเสด็จอุบัติข้ึน เพื่อประโยชนแกสรรพสัตว 
            เปนอันมากหนอ. 
                      จบ รัชชุมาลาวิมานท่ี ๑๒ 
                       รวมวิมานท่ีมีในวรรค 
                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี 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 วรรคท่ี ๔ ในอิตถีวิมาน. 
                         มหารถวรรคท่ี ๕ 
                        มัณฑุกเทวปุตตวิมาน 
                   วาดวยบุญกรรมของมัณฑุกเทพบุตร 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามมัณฑุกเทพบุตรวา 
      [๕๑] ใครมีวรรณะงามยิ่งนกั รุงเรอืงดวยฤทธ์ิและยศ ยังทิศท้ังปวงใหสวาง 
            ไสว ไหวเทาท้ังสองของเราอยู? 
      มัณฑุกเทพบุตรกราบทูลวา 
            เมื่อชาติกอน ขาพระองคเปนกบเท่ียวหาอาหารอยูในนํ้า เมื่อขาพระองค 
            กําลังฟงธรรมของพระองคอยู คนเลี้ยงโคไดฆาขาพระองค ขอพระองค 
            ทรงดูฤทธ์ิ ยศ อานุภาพ ผิวพรรณและความรุงเรืองของขาพระองค 
            ผูมีจิตเลื่อมใสครูหนึ่งเทาน้ัน ขาแตพระโคดม ก็ผูใดไดฟงธรรมของ 
            พระองคสิ้นกาลนาน ผูนั้นพึงไดบรรลุนิพพานอันเปนฐานะไมหวั่นไหว 
            เปนสถานท่ีท่ีไปแลวไมเศราโศกเปนแน. 
                     จบมัณฑุกเทวปุตตวิมานท่ี ๑. 
                           เรวดีวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในเรวดีวิมาน 
      พระผูมีพระภาคตรัสกะทานพระมหาโมคคัลลานเถระวา 
      [๕๒]  ญาติ มิตร และสหายท้ังหลาย ยอมพากันช่ืนชมยินดีกะบุรุษผูพลัด 
            พรากจากกันไปนาน กลับมาโดยสวสัดีแตท่ีไกลวาเปนผูมาแลว ฉันใด 
            บุญท้ังหลายยอมตอนรับบุคคลผูทําบุญไวแลว จากโลกน้ีไปสูปรโลก 
            ดุจญาติตอนรับญาติท่ีรักผูกลับมาแลว ฉันนั้น. 
      ยักษผูเปนทูตของพญายม ปรารถนาจะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก เพราะฉะนั้น 
 จึงไดกลาวกะนางเรวดีวา 
            แนะนางเรวดีผูแสนจะชั่วชา ผูไมใหทาน ประตูนรกไดเปดไวคอยให 
            เจาเขาไป เพราะเจาดาวาพระอริยเจา เพราะฉะนั้นเจาจงรีบลุกข้ึนเร็ว 
            เถิด พวกเราจักพาเจาไปโยนลงในอุสสทนรก อันเปนท่ีทอดถอนใจ 
            ของเหลาสัตวนรก พรัง่พรอมอยูดวยทุกข. 
            ยักษ ๒ ตนผูเปนทูตของพญายม ครั้นกลาวอยางนี้แลว มีนัยนตาลุก 
            แดงใหญโตนาสะพรึงกลัว จับนางเรวดีท่ีแขนคนละขาง หลีกไปใน 
            สํานักแหงหมูเทวดาในดาวดึงส. 
      นางเรวดีอนัยักษ ๒ ตนน้ันนําไปสูภพดาวดึงสอยางนี้แลว วางไว ณ ท่ีใกลวิมานของ 



 นันทิยเทพบุตร ไดเห็นวิมานอันมีรัศมีเปลงปลั่งยิ่งนัก ดุจรศัมีพระอาทิตย จึงถามยักษท้ัง ๒ 
 นั้นวา 
            นี่วิมานของใคร มีรัศมีจุดพระอาทิตย งามระยับเลื่อมประภัสสรปกคลุม 
            ดวยขายทองงามแพรวพราว เกลื่อนกลนไปดวยเทพบุตรและเทพธิดา 
            มีรัศมีรุงเรืองดังรัศมีพระอาทิตย มีหมูนางเทพนารีผูมีสกลกายลูบไล ไป 
            ดวยจุรณจันทนแดงอยูท้ังภายในและภายนอกวิมานท้ัง ๒ ขาง ตางก็พา 
            กันเขาไปขับกลอมดวยดุริยางคดนตรี วิมานน้ันปรากฏมีรัศมีดุจพระ 
            อาทิตย ใครมาเกิดในสวรรคบันเทิงอยูในวิมานน้ี? 
      ยักษ ๒ ตนจึงบอกแกนางเรวดีวา 
            วิมานของนันทิยอุบาสกในเมืองพาราณสี ซึ่งเปนผูไมตระหน่ีเปนทานา- 
            ธิบดี มีใจโอบออมอาร ีเปนวิมานเกลื่อนกลนไปดวยเทพบุตรเทพธิดา 
            มีรัศมีรุงเรือง ดุจรัศมีพระอาทิตย มีหมูนางเทพนารีผูมีสกลกายลูบไล 
            ดวยจุรณจันทนแดง อยูท้ังภายในและภายนอกท้ังสองขาง ตางพากัน 
            เขาไปขับกลอมดุริยางคดนตรี วิมานของนันทิยอุบาสกน้ัน ปรากฏมี 
            รัศมีดุจพระอาทิตย นันทิยอุบาสกน้ันมาเกิดในสวรรคบันเทิงอยูใน 
            วิมานน้ี. 
      ลําดับนั้น นางเรวดีกลาววา 
            ฉันเปนภรรยาของนันทิยอุบาสก เปนหญิงแมเรือน เปนใหญในสกุล 
            ท้ังปวง เพราะฉะนั้น บัดนี้ฉันจักรื่นรมยอยูในวิมานของสามี ก็พวก 
            ทานปรารถนาจะนําฉันไปสูนรก ฉันไมปรารถนาจะเห็นนรกนั้น. 
      ยักษ ๒ ตนน้ันมิยอมอนุญาตให จึงพาตัวลงไปใกลอุสสทนรก แลวจึงกลาววา 
            แนนางเรวดีแสนจะชั่วชา นรกนี่แลเปนของเจา เพราะเม่ือเจาอยูใน 
            มนุษยโลก ไมไดทําบุญไว ดวยวา บุคคลผูมีความตระหน่ีข้ึงโกรธ มีธรรม 
            อันเลวทราม ยอมไมไดความเปนสหายแหงเทวดาผูเขาถึงสวรรค. 
      ครั้นยักษท้ังสองกลาวอยางน้ีแลว ก็หายไป ณ ท่ีนั่นเอง ก็วันนั้น นางเรวดีเห็นนาย 
 นิรยบาล ๒ คนพากันมาฉุดคราตนเพ่ือจะโยนลงในคูถนรก ช่ือวาสังสวกะ จึงถามนายนิรยบาล 
 นั้นวา 
            เหตุไรคูถนรกและมูตนรกจึงปรากฏมีกลิ่นเหม็น ไมสะอาด ไฉนคูถนี้จึง 
            มีกลิ่นเหม็นฟุงไปเลา? 
      นายนิรยบาลตอบวา 
            แนะนางเรวดี นี่เปนนรกช่ือสังสวกะ ลกึรอยช่ัวบุรุษ เจาจักหมกไหม 
            อยูในนรกน้ันสิ้นพันป. 
      นางเรวดีจึงถามวา 
            ฉันทําช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ เพราะกรรมอะไรฉันจึงตกนรก 



            สังสวกะอันลึกรอยช่ัวบุรุษเลา? 
      นายนิรยบาลตอบวา 
            เพราะเจาดาวาสมณพราหมณ และวณิพกเหลาอื่น ดวยคํามุสาวาท บาป 
            นั้นเจาทําไวแลว เพราะฉะนั้น เจาจึงตองตกนรกสังสวกะลึกรอยช่ัว 
            บุรุษ แนะนางเรวดี เจาจักหมกไหมอยูในนรกนั้นสิ้นพันป ใชแต 
            เทาน้ัน นายนิรยบาลท้ังหลายจะตัดมือ เทา หู และแมจมูกของเจา 
            อนึ่ง ฝูงกา ปากเหล็กยอมพากันมารุมจิกกินเนื้อของเจาใหดิ้นรนอยู. 
      นางเรวดีจึงวิงวอนวา 
            ขอไหวเถิดพอคุณ ขอจงไดนําฉันกลับไปสงยังมนุษยโลกเถิด ฉันจักทํา 
            บุญใหมากดวยการใหทาน การประพฤติธรรมสม่ําเสมอ ความสํารวม 
            การฝกฝนตน ชนท้ังหลายทําส่ิงใดแลว ยอมไดรับความสุขและไม 
            เดือดรอนในภายหลัง ฉนัจักทําแตสิ่งน้ัน. 
      นายนิรยบาลกลาววา 
            เมื่อกอนเจาประมาทมัวเมา เดี๋ยวนี้จะมาร่ําไรไปทําไมเลา เจาจักตอง 
            เสวยผลแหงกรรมท้ังหลายอันทําไวเอง. 
      นางเรวดีสั่งวา 
            ถาใครจากเทวโลกไปสูมนุษยโลก พึงชวยบอกแกบุตรของฉันอยางน้ีวา 
            จงใหผานุง ผาหม ท่ีนอน ท่ีนั่ง ขาวและน้ําเปนทานในสมณพราหมณ 
            ท้ังหลาย ผูมีอาญาอันวางแลว เพราะวา บุคคลผูตระหน่ี ข้ึงโกรธ 
            ดาวา มีธรรมอันเลวทราม ยอมไมไดเปนสหายของหมูเทวดาผูเขาถึง 
            สวรรค. 
      นางเรวดีไดกลาวตอไปวา 
            ถาฉันไปจากนรกนี้แลว ไดกําเนิดเปนมนุษย จักเปนผูมีใจโอบออม 
            อารี สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมาก โดยใหทาน ประพฤติธรรม 
            สม่ําเสมอ สํารวมกาย วาจา ใจ ฝกฝนตน จักสรางอารามและสพาน 
            ในท่ีลุม ขุดบอ ขุดสระนํ้าใหเปนทาน ดวยจิตอันเลื่อมใส จักรักษา 
            อุโบสถอันประกอบดวยองค ๘ ประการ ในวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า 
            แหงปกษ และในวันปาฏิหาริยปกษ จักเปนผูสํารวมระวังในศีลทุกเมื่อ 
            และจักไมประมาทในทาน เพราะผลแหงกรรมนี้ฉันไดเห็นเองแลว. 
      พระสังคีติกาจารยกลาวไววา 
            นายนิรยบาลท้ังหลายพากันจับนางเรวดี ผูดิ้นรนรําพันอยูอยางน้ี เอาเทา 
            ข้ึนเบ้ืองบน เอาหัวลงเบ้ืองตํ่า โยนลงไปในนรกอันรายกาจ. 
            เมื่อชาติกอน เราเปนคนตระหน่ี ดาวาสมณพราหมณ หลอกลวงสามี 
            ดวยเรื่องเท็จ จึงไดมาหมกไหมอยูในนรกอันรายกาจนี.้ 



                        จบเรวดีวิมานท่ี ๒. 
                         ฉัตตมาณวกวิมาน 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในฉัตตมาณวกวิมาน 
      พระผูมีพระภาค เมื่อจะทรงแสดงวิธีเรียนไตรสรณคมนแกฉัตตมาณพ จึงไดตรัสวา 
      [๕๓]  พระพุทธเจาพระองคใด เปนผูประเสริฐกวาเทวดาและมนุษยท้ังหลาย 
            เปนโอรสแหงศากยราช เปนผูจําแนกแจกธรรม มีกิจอันทําเสร็จแลว 
            ผูถึงฝง เปนผูพรั่งพรอมดวยกําลังและความเพียร ทานจงถึงพระพุทธเจา 
            พระองคนั้นผูเสด็จไปดีแลว เพื่อเปนท่ีพึ่งของตนเถิด ทานจงเขาถึง 
            พระธรรม อันเปนธรรมคลายความกําหนัด เปนธรรมไมหวั่นไหว ไมมี 
            ความเศราโศก อันปจจยัอะไรปรุงแตงไมได ไมปฏิกูล เปนธรรม 
            ไพเราะคลองแคลว เปนธรรมอันพระผูมีพระภาคทรงจําแนกดีแลว 
            เพื่อเปนท่ีพึ่งเถิด บัณฑิตท้ังหลายกลาวทาน อันบุคคลใหแลวในพระ 
            อริยสงฆผูสะอาด เปนคูแหงบุรุษท้ัง ๔ เปนบุรุษบุคคล ๘ เพราะเหตุ 
            ไดแสดงธรรมวามีผลมาก ทานจงเขาถึงพระสงฆนี้ เพื่อเปนท่ีพึ่งเถิด. 
      พระผูมีพระภาค เพื่อจะทรงประกาศบุญกรรมอันฉัตตเทพบุตรน้ันทําแลว ใหปรากฏ 
 แกมหาชน จึงไดตรัสถามฉัตตเทพบุตรน้ันวา. 
            วิมานของทานน้ี มีรัศมีรุงเรอืงมากมายหาท่ีเปรียบเทียบมิได ฉันใด 
            ถึงพระอาทิตย พระจันทร และดาวนักขัตฤกษ รุงเรืองอยูในทองฟา 
            ก็ไมอาจจะเปรียบเทียบได ฉันนั้น ทานเปนใครหนอ มาเกิดใน 
            วิมานน้ี อนึ่ง วิมานของทานน้ีมีรัศมีรุงเรืองตัดเสียซ่ึงรัศมีแหงพระจนัทร 
            และพระอาทิตย มีรัศมีแผไปเกินกวา ๒๐ โยชน และทําแมกลางคืน 
            ใหเปนดุจกลางวัน วิมานของทานน้ีงามบริสุทธ์ิผุดผองไมหมนหมอง 
            งดงามไปดวยดอกปทุมแลบัวขาวเปนอันมาก เกลื่อนกลาดไปดวยดอก 
            โกสุม งามวิจิตรดวยมาลากรรมหลายอยางตางๆ กัน ปกคลุมไปดวย 
            ขายทองคําอันบริสุทธิ์ ปราศจากธุลี ดุจพระอาทิตยแผดแสงสวางอยูใน 
            อากาศฉะนั้น อนึ่ง ทานทรงผากัมพลแดง ลางทีก็ทรงภูษาสีเหลือง 
            สดใส มีสกลกาย ลูบไลดวยกลิ่นกฤษณา ดอกประยงค และ 
            แกนจันทน คันธชาติ มีผิวพรรณเปลงปลั่งดวยทองคํา ทานจะไปเท่ียว 
            ในวิมานใด วิมานน้ีก็เต็มไปดวยเทพบุตรและนางเทพธิดา อันเท่ียวไป 
            ในท่ีนั้น ดุจทองฟาอนัดาดาษไปดวยหมูดาว ฉะนั้น เทพบุตรเทพธิดา 
            ในวิมานน้ันมากมายมีวรรณะตางๆ กัน ทรงอาภรณทิพยอันประดับ 
            ดวยดอกโกสุมและดอกมะลิ สวมใสเครื่องประดับผุดผอง มีกาย 
            รุงเรืองวิจิตรปกปดดวยเครื่องทอง หอมฟุงไป นี้เปนผลแหงกรรมอะไร 
            ทานมาเกิดในวิมานน้ี เพราะผลแหงกรรมอะไร ก็วิมานน้ีอันทาน 



            ไดแลวดวยประการใด ตถาคตถามแลว ขอทานจงบอกเหตุแหงการ 
            ไดวิมานนั้น ดวยประการน้ันเถิด? 
      ฉัตตเทพบุตรกราบทูลวา 
            ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคไดพบกับมาณพคนหน่ึงช่ือฉัตตมาณพ 
            ซึ่งเดินทางมาในทางน้ี พระองคทรงเปนครู ทรงเอ็นดูพร่ําสอนธรรม 
            แกเขา ฉัตตมาณพน้ันคือขาพระองค ไดฟงธรรมของพระองคผูเปน 
            รัตนะอันประเสริฐ แลวไดทูลรับรองวา จักกระทําตามท่ีพระองค 
            พร่ําสอน อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกแกขาพระองควา ทานจงเขาถึง 
            พระพุทธเจาผูประเสริฐ กับท้ังพระธรรมและพระสงฆวาเปนท่ีพึ่งเถิด 
            ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ ภายหลังไดทําตาม 
            พระดํารัสของพระองคเหมือนอยางน้ัน อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกวา 
            ทานอยาไดประพฤติฆาสัตวมีประการตางๆ อันเปนความไมสะอาด 
            เพราะทานผูมีปญญาท้ังหลาย ยอมไมสรรเสริญความไมสํารวมในสัตว 
            ท้ังหลาย ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลัง 
            ไดทําตามพระดํารัสของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคตรสั 
            บอกวา ทานอยาไดถือเอาส่ิงของท่ีคนอื่นรักษาหวงแหน และอยาได 
            คบชูกะภรรยาของผูอืน่ เพราะขอนี้ไมประเสริฐ ขาแตพระองคผู 
            เจริญ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลังไดกระทําตามพระดํารัส 
            ของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคไดตรัสบอกวา ทานอยา 
            ไดพูดใหคลาดเคลื่อนจากความจริง เพราะผูมีปญญาท้ังหลายมิได 
            สรรเสริญการพูดเท็จ ทีแรกขาพระองคทูลปฏิเสธ แตภายหลังได 
            ทําตามพระราชดํารัสของพระองคเหมือนอยางนั้น อนึ่ง พระองคไดตรัส 
            บอกวา สัญญาของบุรุษยอมฟนเฟอนไป เพราะน้ําเมาอันไดดื่มแลว 
            ทานจงงดเวนน้ําเมาอนัเปนโทษท้ังหมด ขาแตพระองคผูเจริญ ทีแรก 
            ขาพระองคไดปฏิเสธ แตภายหลังไดทําตามพระราชดํารัสของพระองค 
            เหมือนอยางนั้น ขาพระองคนั้นไดรักษาศีล ๕ ในศาสนาของพระองค 
            และไดปฏิบัติในธรรมของพระตถาคต ไดเดินทางไปถึงระหวางเขตบาน 
            ท้ังสอง ในทามกลางหมูโจร โจรเหลาน้ันไดฆาขาพระองคเพราะเหตุ 
            แหงโภคทรัพย ขาพระองคระลึกถึงกุศลมีประมาณเทาน้ี สิ่งอื่นอัน 
            ยิ่งไปกวากุศลตามท่ีกราบทูลแลวนั้น มิไดมีแกขาพระองค เพราะกรรม 
            อันสุจริตน้ัน ขาพระองคจึงไดเกิดในไตรทิพย พรั่งพรอมดวยกาม 
            คุณตามปรารถนา ขอพระองคทรงดูผลแหงการถึงสรณคมน สมาทานศีล 
            และการปฏิบัติธรรมอนัสมควร สิ้นกาลเพียงครูหนึ่งเหมือนดังรุงเรอืง 
            อยูดวยฤทธิ์และยศเกินจะประมาณ ชนท้ังหลายซ่ึงมีโภคทรัพยดอยกวา 



            สมบัติของขาพระองคเปนอันมาก มาเห็นสมบัติอันมากของขาพระองค 
            ยอมอยากได ขอพระองคทรงดูผลแหงเทศนาอันเล็กนอย อัน 
            ขาพระองคฟงแลว ขาพระองคยังไปสูสุคติและไดประสบความสุข 
            ชนเหลาใดไดฟงธรรมของพระองคเนอืงๆ ชนเหลาน้ันเห็นจะไดบรรล ุ
            นิพพานอันเปนธรรมไมตาย เปนธรรมเกษม เพราะกุศลมีประมาณ 
            ไมนอย อันชนเหลาน้ันทําแลว ขอพระองคทรงดูผลอันมากมาย 
            ไพบูลย อันขาพระองคต้ังอยูในธรรมของพระตถาคตทําไวแลว ฉัตตเทพ- 
            บุตรยังปฐพีใหสวางไสวดุจพระอาทิตย เพราะเปนผูมีบุญอันทําไวแลว 
            ก็ชนบางพวกไดพบไดเห็นแลวพากันคิดวา พวกเราจกัทํากุศลอยางไร 
            จะประพฤติอยางไร จงึจะไดอยางนี้ (คิดไปๆ เห็นวาทําไดแสนยาก 
            ดุจพลิกแผนดินและดุจยกเขาสิเนรุราช) ชนเหลาน้ันจึงคิดวา พวกเรา 
            ไดความเปนมนุษยอีกแลว ควรเปนผูมีศีล ปฏิบัติ ประพฤติธรรม 
            พระองคเปนครูของขาพระองค ทรงมีอุปการะและอนุเคราะหแกขา 
            พระองคเปนอันมาก เมื่อขาพระองคไดพบพระองคแลวในวันนั้น ก็ได 
            ถูกพวกโจรฆาตายในเวลาเชา ขาพระองคเปนฉัตตมาณพไดเขาถึงสัจจนาม 
            ขอพระองคทรงอนุเคราะหแกขาพระองค ขาพระองคจะขอฟงธรรมอีก 
            ชนเหลาใดในศาสนาน้ี ละกามราคะ ภวราคะ อันเปนอนุสัยและ 
            โมหะแลว ชนเหลาน้ันยอมไมเขาถึงการนอนในครรภตอไป เพราะวา 
            เปนผูบรรลุนิพพาน มคีวามเย็นเกิดแลว. 
                      จบ ฉัตตมาณวกวิมานท่ี ๓ 
                        กักกฏรสทายกวิมาน 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกักกฏรสทายกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๕๔]  วิมานของทานน้ีสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ ยอด 
            มีเสาลวนแลวดวยแกวมณีและแกวไพฑูรย ปูลาดดวยแผนทองคํางาม 
            วิจิตรอยางยิ่ง ทานอยู กิน และดื่ม อยูในวิมานน้ี อนึ่ง 
            ทวยเทพผูมีเสียงอันไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพยใหทานฟง เบญจ- 
            กามคุณมีรสอันเปนทิพย ก็มีพรอมอยูในวิมานน้ี อนึ่ง เหลาเทพ 
            นารีผูประดับประดาดวยอาภรณทองคําพากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะ 
            งามเชนนี้เพราะบุญกรรมอะไร อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี 
            เพราะบุญกรรมอะไร อนึ่ง โภคสมบัติอันเปนท่ีชอบใจทุกสิ่งทุก 
            อยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญกรรมอะไร ดูกรเทพเจาผูมีอานุ- 
            ภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย ไดทําบุญอะไร 
            ไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืงและมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 



            เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ันอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้ม 
            ใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถกูถามน้ันวา ปูมี ๑๐ เทา 
            สําเร็จดวยทองคํา หอมลอมอยูท่ีประตูวิมาน งามรุงเรอืง เปน 
            การเตือนใหเกิดความระลึกวา สมบัตินี้เราไดเพราะการถวายแกงปู 
            ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น อิฐผลยอมสําเร็จแกขาพเจา 
            ในวิมานน้ีเพราะบุญกรรมน้ัน อนึง่ โภคสมบัติอันเปนท่ีชอบใจ 
            ทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดแกขาพเจาเพราะบุญกรรมนั้น ขาพเจามีอานุภาพ 
            รุงเรืองและมีรัศมีกายสวางไสว ไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรม 
            นั้น. 
                     จบ กักกฏรสทายกวิมานท่ี ๔. 
         อีก ๕ วิมานท่ีเหลือพึงใหพิสดารเหมือนกักกฏรสทายกวิมานน้ี. 
                         ทวารปาลกวิมาน 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในทวารปาลกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๕๕]  วิมานของทานสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ 
            ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ันอันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา พันปทิพยเปนอายุของ 
            ขาพเจา เพราะขาพเจาไดทํากุศลดวยเหตุเพียงพูดออนหวาน ประ 
            พฤติดวยใจ บุคคลผูทําบุญดวยเหตุเพียงพูดออนหวานและยังใจให 
            เลื่อมใสเทาน้ี จักดํารงอยูในช้ันดาวดึงสนี้สิ้นพันป และพรั่งพรอมไป 
            ดวยทิพยกามคุณ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                      จบ ทวารปาลกวิมานท่ี ๕. 
                         กรณียวิมานท่ี ๑ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกรณียวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๕๖]  วิมานของทานน้ีสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ 
            ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา บุญท้ังหลาย 



            อันบัณฑิตผูรูแจง พึงทําในพระพุทธเจาท้ังหลายผูปฏิบัติชอบ ซึ่งเปน 
            เขตท่ีบุคคลใหทานแลวมีผลมาก พระพุทธเจาเสด็จจากปามาสูบาน 
            เพื่อประโยชนแกขาพเจาโดยแท ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใส ในพระ 
            พุทธเจาพระองคนั้น จึงไดเกิดในดาวดึงส ขาพเจามีวรรณะงาม 
            เชนนี้เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวท่ัวทุกทิศอยางน้ี 
            เพราะบุญกรรมนั้น. 
                       จบ กรณียวิมานท่ี ๖. 
                         กรณียวิมานท่ี ๒ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกรณียวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๕๗] วิมานของทานน้ีสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ 
            ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา บุญท้ังหลาย 
            อันบัณฑิตรูแจงพึงกระทําในภิกษุผูปฏิบัติชอบ ซึ่งเปนเขตท่ีบุคคลให 
            ทานแลวมีผลมาก ภิกษุท้ังหลายจากปามาสูบาน เพื่อประโยชน 
            แกขาพเจาโดยแท ขาพเจายังจิตใหเลื่อมใสในภิกษุเหลานั้น จึงได 
            เกิดในดาวดึงส ฯลฯ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น 
            ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                        จบ กรณียวิมานท่ี ๗. 
                          สูจิวิมานท่ี ๑ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสูจิวิมานท่ี ๑ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๕๘]  วิมานของทานน้ีสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด 
            ๗๐๐ ยอด มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศอยางน้ี เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบ 
            ปลื้มใจ จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามน้ันวา บุคคลให 
            สิ่งใด ผลส่ิงน้ันยอมไมมี แตยอมมีผลดีกวาส่ิงท่ีตนให ขาพเจา 
            ไดถวายเข็ม ๒ เลม การถวายเข็มนั้นแล เปนเหตุใหขาพเจาได 
            สมบัติอันประเสริฐ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น 
            ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                        จบ สูจิวิมานท่ี ๘. 



                          สูจิวิมานท่ี ๒ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสูจิวิมานท่ี ๒ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๕๙]  วิมานของทานน้ีสูงมาก ท้ังยาวและกวาง ๑๒ โยชน มียอด ๗๐๐ ยอด 
            มีเสาลวนแลวดวยแกวมณี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 
            เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา 
            เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มี 
            อินทรียอันผองใส ไมขุนมัว ขาพเจามีความเลื่อมใสไดถวายเข็มแกภกิษุ 
            นั้นดวยมือท้ังสองของตน ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะ 
            บุญกรรมนั้น. 
                         จบ สูจิวิมานท่ี ๙ 
                          นาควิมานท่ี ๑ 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาควิมานท่ี ๑ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๖๐]  ทานข้ึนนั่งบนคอเทพกุญชรเผือกผอง มีงางอนงาม ท้ังกําลังวังชา 
            วองไวยิง่ สมเปนมิ่งคชสาร ยอดเยี่ยม ผูกสอดไปดวยสายรัดประคน 
            ทองอันเรียบรอย เลื่อนลอยมาในอากาศเวหา ท่ีงาท้ังสองของคชสาร มี 
            สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยม เต็มเปยมดวยน้ําใสสะอาด อันบุญกรรม 
            ธรรมชาติเนรมิตใหดาดาษไปดวยปทุมพุมสลอน มีดอกออนตูมบาน 
            แยมเกสร ในดอกปทุมทุกดอกมีหมูนางเทพอัปสร ออกมาบรรเลง 
            ดนตรี ฟอนรํา นําใหเกิดความรื่นเริงใจ ทานเกิดเปนเทพบุตร มี 
            ฤทธ์ิอานุภาพอันยิ่งใหญ เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมี 
            อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะ 
            บุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระโมคคัลลานเถระถามแลวมีความปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา 
            มีจิตเลื่อมใส ไดนําเอาดอกไม ๘ กํา ไปบูชาท่ีพระสถูปของ 
            ของพระผูมีพระภาคพระนามวากัสสป ดวยมือท้ังสองของตน ฯลฯ 
            ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                        จบ นาควิมานท่ี ๑๐ 
                          นาควิมานท่ี ๒ 



               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาควิมานท่ี ๒ 
      พระวังคีสเถระไดรับอนุญาตจากพระผูมีพระภาคแลว จึงไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๖๑]  ทานข้ึนนั่งบนคอชางใหญเผือกผอง มีกระพองประดับไปดวยขายแกว 
            เปนคชสารอันอุดม แวดลอมไปดวยหมูเทพนารียังทิศท้ัง ๔ ใหสวาง 
            ไสว ดังดาวประกายพฤกษ เท่ียวไปมาจากสวนโนนสูสวนนี้ ทานมี 
            วรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญกรรมอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระวงัคีสเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ จึง 
            พยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา 
            เมื่อชาติกอน ขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนอุบาสกของ 
            พระผูมีพระภาคผูมีพระญาณจักษุเปนผูงดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน 
            ยินดีเฉพาะภริยาของตน ไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา มีจิตเลื่อมใส ได 
            ถวายขาวนํ้าใหเปนทานอันไพบูลย ดวยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงาม 
            เชนนี้ เพราะบุญกรรมนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            อยางนี้ เพราะบุญกรรมนั้น. 
                        จบ นาควิมานท่ี ๑๑ 
                          นาควิมานท่ี ๓ 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนาควิมาน 
      บัณฑิตคนหนึ่งไดถามบุพกรรมของเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๖๒] ใครหนอมีเสียงกึกกลองไปดวยดรุิยางคและกังสดาล มีคชสาร 
            เผือกผองเปนทิพยยาน ลอยอยูในอากาศ อันบริวารเปนอันมาก บูชาอยู 
            ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรอืเปนทาวสักกะ จอมเทวันผูใหทาน 
            ในปางกอน เราไมรูจักทานจึงขอถาม ไฉนเราจะรูจักทานอยางไร? 
      เทพบุตรตอบวา 
            ขาพเจาไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ และไมใชทาวสักกะ ผูใหทานใน 
            ปางกอน ขาพเจาเปนผูหนึ่งในจํานวนเทพเจาชาวสุธรรมา. 
      บัณฑิตถามวา 
            ดูกรทานสุธรรมเทวัน เราขอทําอัญชลีแกทานโดยเคารพ 
            ขอถามทานวา ทานไดทํากรรมอะไรไวในมนุษยโลก จึงมาเกิดเปน 
            เทพบุตรชาวสุธรรมา? 
      เทพบุตรตอบวา 
            ผูใดไดถวายเรอืนอันมงุบังดวยใบออย มุงบังดวยหญา และมุงบังดวยผา 
            ผูนั้นครั้นไดถวายเรอืนท้ังสามอยางใดอยางหน่ึงแลว ยอมบังเกิดเปน 
            เทพบุตรชาวสุธรรมา. 



                        จบ นาควิมานท่ี ๑๒ 
                           จูฬรถวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในจูฬรถวิมาน 
      พระมหากัจจายนเถระถามสุชาตกุมารวา 
      [๖๓] ทานเปนกษัตริย เปนราชโอรส หรือเปนพรานปาพเนจร สพายธนู 
            อันทําดวยไมแกนอันมัน่คง ยืนอยู? 
      สุชาตกุมารตรัสตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนราชโอรสของพระเจาอสัสกะ ผูเปนใหญ 
            ในแควนอัสสกรัฐ เท่ียวไปในปา ขาแตภิกษุ ขาพเจาจะขอบอกนามของ 
            ขาพเจาแกทาน ชนท้ังหลายเรียกขาพเจาวา สุชาต ขาพเจาเท่ียวลัดเลาะ 
            ไปในปาใหญแสวงหาหมูเนื้อ ไมไดเห็นเนื้อ มาเห็นทาน ขาพเจาจึงได 
            ยืนอยู. 
      พระมหากัจจายนเถระกลาววา 
            ดูกรทานผูมีบุญใหญ ทานมาดีแลว อนึ่ง ถึงทานมาไกลก็เหมือนมาใกล 
            ขอทานจงตักน้ําจากภาชนะนี้ลางเทาของทานเสียเถิด น้ําน้ีเย็นใสสะอาด 
            อาตมภาพตักมาจากซอกเขา ดูกรพระราชบุตร ขอเชิญทานด่ืมน้ําจาก 
            ภาชนะน้ีแลว เชิญนั่งบนพื้นอันปูลาดเถิด. 
      สุชาตกุมารตรัสถามวา 
            ขาแตทานผูเปนมหามุนี วาจาของทานน้ีไพเราะเสนาะโสต ไมมีโทษ 
            มีแตประโยชน จับใจนัก ใหเกิดปญญา และทานรูวามีประโยชนแลว 
            จึงพูด ขาแตทานฤาษีผูองอาจ อะไรเปนความยินดีของทานผูอยูในปา 
            ขาพเจาถามทานแลว ขอทานจงบอก ขาพเจาฟงถอยคําของทานแลวจะ 
            ประพฤติอรรถธรรมใหสม่ําเสมอ. 
      พระมหากัจจายนเถระตอบวา 
            ดูกรพระราชกุมาร อาตมภาพชอบการไมเบียดเบียนสัตวท้ังปวง ชอบ 
            การงดเวนจากการลักขโมย จากการประพฤติลวงละเมิดในหญิงท่ีเขา 
            หวงหาม จากการด่ืมน้ําเมา และชอบความประพฤติชอบ ความเปน 
            พหูสูต ความกตัญู เพราะธรรมเหลาน้ีเปนเหตุเกิดความสรรเสริญ 
            วิญูชนพึงสรรเสริญในปจจุบันโดยแท ความตายของทานใกลเขามา 
            แลว ทานจักตายภายใน ๕ เดือน ดูกรพระราชบุตร ขอทานจงรูเถิด 
            จงรีบปลดเปลื้องตนเสยีเถิด. 
      พระราชกุมารตรัสถามวา 
            ขาพเจาพึงไปสูชนบทไหน ทําการงานอะไร ทํากิจอะไรของบุรุษ หรือ 
            พึงเลาเรียนวิชาอะไรหนอ จึงจะไมแกไมตาย? 



      พระมหากัจจายนเถระตอบวา 
            ดูกรพระราชกุมาร สัตวพึงไปในประเทศใดแลว ประกอบการงานและ 
            เลาเรียนวิชา กระทํากิจของบุรุษ จะไมแกไมตาย ประเทศเชนนั้นจะ 
            ไมมีเลย แมชนท้ังหลายผูมีทรัพยมาก มีโภคสมบัติมาก เปนกษัตริย 
            ปกครองแวนแควน มีทรัพยและขาวเปลือกมากมาย จะไมแกไมตาย 
            ไมมีเลย ถึงชนเหลาน้ันจะเปนลูกอันธกเวณฑะ มีเพลงอาวุธอันได 
            ศึกษาแลว แกลวกลา องอาจ สามารถจะตอสูศัตรูไดก็ตาม แตชน 
            เหลานั้นก็ถึงความส้ินอายุ จะดํารงยั่งยืนเหมือนพระจันทรพระอาทิตย 
            ก็หาไม เหลาชนท่ีเปนกษัตริย พราหมณ แพศย สูทร คนจัณฑาล 
            คนอยากเหยื่อ และชนชาติอื่นท่ีจะไมแกไมตายก็ไมมี ชนเหลาใด 
            เลาเรียนมนตอันประกอบดวยองค ๖ ท่ีเปนพรหมลิขิตและพวกท่ีเรียน 
            วิชาเหลาอื่น แมชนเหลาน้ันท่ีจะไมแกไมตายก็ไมมี อนึ่ง ฤาษีท้ังหลาย 
            ผูสงบสํารวมตนบําเพ็ญตบะ ก็จําตองละท้ิงสรีระไปตามกาล ถึงพระ- 
            อรหันตผูมีอินทรียอันอบรมแลว เสร็จกิจแลว ไมมีอาสวะ สิ้นบุญ 
            และบาปแลว ก็ยังตองทอดท้ิงรางกายน้ีไป. 
     พระราชกุมารตรัสวา 
            ขาแตทานผูเปนมหามุนี คาถาของทานเปนสุภาษิตมีประโยชน ขาพเจา 
            โลงใจเพราะวาจาอันทานกลาวดีแลว ขอทานจงเปนท่ีพึ่งของขาพเจาเถิด. 
      พระเถระกลาววา 
            ทานอยาถึงอาตมภาพเปนท่ีพึ่งเลย จงถึงพระพุทธเจาผูเปนศากยบุตร 
            เปนมหาวีรบุรุษ ท่ีอาตมภาพถึงเปนท่ีพึ่ง วาเปนท่ีพึ่งเถิด. 
      พระราชกุมารตรัสถามวา 
            ขาแตทานผูนิรทุกข พระพุทธเจาผูเปนพระบรมครูของทานพระองคนั้น 
            เวลานี้ประทับอยูในชนบทไหน แมขาพเจาก็จักไปเฝาพระพุทธเจาพระ- 
            องคนั้น ผูชนะมาร หาบุคคลเปรียบปรานมิได? 
      พระเถระตอบวา 
            แมพระพุทธเจาพระองคนั้น ผูเปนบรมครู เปนบุรุษอาชาไนย ทรง 
            สมภพในวงศแหงพระเจาโอกกากราช อยูในชนบทปุรัตถิมทิศ แตวา 
            พระองคเสด็จปรินิพพานแลว. 
      พระราชกุมารตรัสวา 
            ขาแตทานผูนิรทุกข ก็ถาพระพุทธเจาผูเปนบรมครูของทานพึงยังดํารง 
            พระชนมอยูไซร ถงึจะประทับอยูไกลพันโยชน ขาพเจาก็จะไปเฝาให 
            จงได ขาแตทานผูนิรทุกข ก็เพราะพระพุทธเจา ผูเปนบรมครูของทาน 
            เสด็จปรินิพพานแลว ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจาซ่ึงเสด็จปรินิพพานแลว 



            เปนมหาวีรบุรุษ เปนท่ีพึ่ง อนึ่ง ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจากับท้ังพระ- 
            ธรรมอันยอดเยี่ยม และพระสงฆสาวกของพระพุทธเจาผูประเสริฐกวา 
            นรชน เปนท่ีพึ่ง ขาพเจาของดเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน จะ 
            ขอยินดีดวยภรรยาของตนไมพูดเท็จและไมดื่มน้ําเมา. 
      พระเถระกลาววา 
            พระอาทิตยมีรัศมีต้ังพัน โคจรไปในทองฟาสองแสงสวางไปท่ัวทิศ 
            ฉันใด รถใหญของทานน้ีก็ฉันนั้น วัดโดยรอบยาวไดรอยโยชน หุม 
            ดวยแผนทองคํารอบดาน งอนรถน้ันวจิิตรดวยแกวมกุดา และแกวมณี 
            ลอยจําหลักเปนรูปดอกไมลดาวัลย ตระการไปดวยแกวไพฑูรย อนับุญ 
            กรรมตบแตงแลว งามเพริดแพรวดวยทองคําและเงิน และปลายงอน 
            รถนี้อันบุญกรรมตบแตงดวยแกวไพฑูรย แอกรถวิจติรไปดวยแกวทับทิม 
            สายเชือกลวนแลวไปดวยทองคําและเงิน อนึ่ง มาเหลาน้ีฝเทาวองไว 
            ดังใจ งามรุงเรอืง ทานยืนอยูบนรถทองดูองอาจ ดุจทาวสักกเทวราช 
            ผูเปนใหญกวาหมูทวยเทพ ผูทรงราชรถอันเทียมดวยมาอาชาไนยต้ังพัน 
            ฉะนั้น อาตมภาพขอถามทานผูมียศ ผูฉลาด รถอันยิง่ใหญนี้ ทานได 
            มาอยางไร? 
      สุชาตเทพบุตรตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ชาติกอน ขาพเจาเปนราชบุตรนามวา สุชาตกุมาร 
            พระคุณเจาอนุเคราะหสั่งสอนขาพเจาใหต้ังอยูในความสํารวม และ 
            พระคุณเจารูวาขาพเจาจะสิ้นอายุไดใหพระบรมสารรีิกธาตุแกขาพเจา โดย 
            กลาววา ดูกรสุชาตราชกุมาร ทานจงบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้เถิด 
            พระบรมสารีริกธาตุนี้ จักเปนประโยชนแกทาน ขาพเจาไดบูชาพระบรม 
            สารีริกธาตุนั้น ดวยของหอมและพวงมาลัย ขวนขวายในการทําบุญให 
            ทาน ละรางมนุษยนั้นแลว ไดไปบังเกิดในสวนนันทวัน เดี๋ยวนี ้
            ขาพเจามีหมูนางเทพอัปสรฟอนรํา ขับรองหอมลอม รื่นเริงอยูในสวน 
            นันทวันอันประเสริฐ นารื่นรมย เกลือ่นกลนไปดวยหมูสกุณชาติ 
            นานาชนิด. 
                       จบ จูฬรถวิมานท่ี ๑๓. 
                          มหารถวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในมหารถวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๖๔]  ทานข้ึนรถมาอันงามวิจิตรมิใชนอย เทียมดวยมาหนึ่งพันมาในท่ีใกลภูมิ- 
            สถานอุทยาน ยอมรุงเรอืง ดุจทาววาสวปุรินททะผูเปนใหญกวาเทวดา 
            แมแครรถท่ังสองของทานก็ลวนแลวดวยทองคํา ปูเรียบดวยแผนกระ- 



            ดานทองสนิทดี มีลูกกรงอันจัดไวไดระเบียบเรียบรอย ดังสําเร็จดวย 
            นายชางผูมีความเพียร งามไพโรจนดุจพระจันทรในวันเพ็ญ รถของทาน 
            นี้ปกคลุมดวยขายทอง วิจิตรดวยรตนะตางๆ อยางมากมาย มีเสียง 
            กึกกองไพเราะ นาเพลิดเพลิน รุงเรอืงไปดวยหมูเทพบุตรและเทพนารี 
            ผูถือจามร อนึ่ง ดุมรถเหลาน้ีวิจิตรไปดวยลวดลายอยางละรอย ดุจวา 
            เนรมิตแลวดังใจนึก สวางไสวดังสายฟาแลบ นับไดดานละรอย รถน้ี 
            ปกคลุมดวยมาลากรรมอันวิจิตรเปนอเนก กงใหญอันมีรัศมีต้ังพัน เสียง 
            แหงกงเหลาน้ันดังไพเราะดุจดนตรีเครื่อง ๕ อันบุคคลบรรเลงแลว ท่ี 
            งอนรถรอยดวยแกวมณีกลมดุจมณฑล พระจันทร งามวิจิตร แตงดวย 
            ลายทองลายแกวไพฑรูยงามยิ่งนัก บริสุทธ์ิผุดผองทุกเมื่อ มาเหลาน้ี 
            ผูกสอดแลวดวยแกวมณี ท้ังสูงท้ังใหญ วองไว ดังพรหมพลีมีฤทธ์ิ 
            มาก อวนพี มีกําลังเร็วมาก รูใจของทานวิ่งไปไดรวดเร็วดังใจนึก มา 
            ท้ังหมดนี้อดทนไปดวยเทา ๔ รูใจของทาน วิ่งไปไดรวดเรว็ดังใจ 
            นึก เปนมาออนโยน ไมลําพอง วิ่งเรียบยังใจผูขับข่ีใหเบิกบาน เปน 
            มาอันอุดมกวามาท้ังหลาย ผูกสอดเครื่องประดับอันนายชางทองทําดีแลว 
            สลัดขนหางอยูไปมา บางทีก็วิ่งยกยางเทาไป บางทีก็เหาะไป เสียง 
            แหงเครื่องประดับเหลาน้ัน ดังไพเราะนาฟง ดังดนตรีเครื่อง ๕ อัน 
            บุคคลบรรเลงแลว เสียงรถเสียงเครื่องประดับท้ังหลาย เสียงบันลือ 
            แหงกลีบมา เสียงมาคํารนรอง และเสียงเทพเจาผูบันเทิง ดังไพเราะ 
            นาฟง ดังดนตรีแหงคนธรรพในสวนจติรลดา มีนางเทพอัปสรท้ังหลาย 
            ยืนอยูบนรถ มีดวงตารุงเรืองดังตาลูกเนื้อทราย มีขนตาดก มีหนายิ้ม 
            แยมพูดจาออนหวาน มีสรีระปกคลุมดวยขายแกวไพฑูรย มีผิวพรรณ 
            อันละเอียดออน ผูอันคนธรรพเทวดาผูเลิศบูชาแลว นุงหมผาแดงและ 
            ผาเหลืองอันนากําหนัดรักใคร มีตากวางยาว มีดวงตางาม มีสรีระ 
            งดงาม หัวเราะเพราะพริ้งเกิดแลวในตระกูล นางอัปสรท้ังหลายยืน 
            ประนมปรากฏอยูบนรถ สอดสวมกําไลทองมีรางสวนกลางงดงาม มี 
            ลําขาและถันอันสมบูรณ นิ้วมือกลม หนางาม นาดูนาชม นางอัปสร 
            บางพวกยืนประนมมืออยูบนรถ มีชองผมอันงาม ลวนแตเปนสาวรุนๆ 
            มีผมอันสอดแซมดวยแกวมาลา ลอนผมเรียบรอย งดงาม แบงออก 
            เทาๆ กัน นางอัปสรเหลาน้ัน มีกิริยาเรยีบรอย มีใจยินดีตอทาน 
            นางอัปสรท้ังหลายยืนประนมมือปรากฏบนรถ บางเหลาสวมพวงมาลัย 
            ปกคลุมไปดวยดอกประทุมและดอกอุบล ตบแตงแลวดวยมาลามาลัย 
            ลูบไลดวยแกนจันทน นางเทพอัปสรเหลาน้ันมีกิริยาเรียบรอย มีใจ 
            ยินดีตอทาน นางเทพอัปสรท้ังหลายยนืประนมมือปรากฏอยูบนรถ บาง 



            พวกสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ ดวยเครื่องประดับท้ังหลายท่ีประดับแลวท่ีคอ 
            ท่ีมือ ท่ีเทา ท่ีศีรษะ ดุจพระอาทิตยสองแสงอุทัยในสารทกาล ดอกไม 
            และเครื่องประดับท่ีแขนท้ังสอง อันกําลังลมพัดพานแลว ยอมเปลง 
            เสียงกึกกองไพเราะเจรญิใจ เปนเสียงอันเลิศ อันวิญูชนท้ังปวงพึงฟง 
            ดูกรทานผูเปนจอมเทพ ก็เสียงอันเกดิแลวเพราะรถ ชางและดุริยางค 
            ดนตรีท้ังหลาย อันต้ังอยูแลวในภูมิสถานอุทยาน โดยสองขางเหลานัน้ 
            ยอมยังทานใหบันเทิงใจ ดุจพิณทิพยท้ังหลาย มีรางและคันถือประกอบ 
            แลวเรียบรอย อันนักดดีพิณบรรเลงอยู ยอมยังชนผูฟงใหบันเทิง 
            ฉะนั้น เมื่อพิณเปนอันมากน้ี มีเสียงไพเราะเจริญใจ อันนางอัปสร 
            ท้ังหลายบรรเลงอยู แมเสียงน้ันจับใจยิ่งนัก นางเทพกัญญาท้ังหลาย 
            ผูไดศึกษาแลว พากันฟอนรําขับรองอยูในดอกปทุมท้ังหลายเปรียบ 
            เหมือนการขับรอง การฟอนรํา และการประโคม ยอมประสานเสียง 
            เปนเสียงเดียวกัน ฉะนั้น นางเทพอัปสรบางพวกฟอนรําอยูบนรถของ 
            ทานน้ี  และนางเทพอัปสรบางพวกยอมยังทศทิศใหสวางไสว ในขาง 
            ท้ังสองในประเทศน้ัน ดวยสรรีะของตนและดวยรัศมีแหงวัตถาภรณ ทาน 
            นั้นเปนผูอันหมูทิพยดนตรีปลุกปลื้ม บันเทิงใจ อันหมูทวยเทพท้ังหลาย 
            บูชาอยู ดุจทาววชิราวุธ เมื่อพิณทิพยเปนอันมากน้ี เสียงไพเราะ 
            เจริญใจ อันนางอัปสรท้ังหลายบรรเลงอยู แมเสียงน้ันก็จับใจอยางยิง่ 
            เมื่อชาติกอน ทานไดทํากรรมอะไรไวดวยตนเอง ชาติกอน ทานเปน 
            มนุษยไดรักษาอุโบสถ หรือวาไดชอบใจการประพฤติธรรม และการ 
            สมาทานวัตรอะไร การท่ีทานมีอิทธานุภาพอันไพบูลยรุงโรจนโชติชวง 
            ครอบงําซ่ึงหมูเทวดาอยางยิ่ง นี้ไมใชผลแหงกรรมอันทานทําแลว หรอื 
            แหงอุโบสถอันทานประพฤติแลวในชาติกอน มีประมาณนิดหนอยเลย 
            นี่เปนผลแหงทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของทาน อาตมาถามแลวขอทาน 
            จงบอกผลกรรมนั้นแกอาตมา? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอน ขาพเจา 
            ไดเห็นพระพุทธเจาผูมีอินทรียอันชนะแลว มีความกาวหนาไมตํ่าทราม 
            ผูสูงสุดกวานระ ทรงพระนามวากัสสปเปนอัครบุคคล ผูเปดประตูแหง 
            อมตธรรม เปนเทวดายิ่งกวาเทวดา มีมหาปุริสลักษณะอันเกิดแลวดวย 
            อํานาจบุญต้ังรอย ผูเชนกับกุญชรขามโอฆะไดแลว มพีระรูปงามดุจ 
            ทองสิงคิวรรณและทองชมพูนุท ครั้นไดเห็นพระพุทธเจาพระองคนั้นแลว 
            ก็เกิดความเล่ือมใสทันที ขาพเจาไดเห็นพระพุทธเจา ผูเปนธงชัยแหง 
            พระธรรมไดถวายขาวและน้ํา อันประกอบดวยรสอรอย สะอาด ประณีต 



            กับท้ังจีวร แกพระผูมีพระภาคพระองคนั้น ในท่ีอยูของตนอันเกลื่อน 
            กลนไปดวยดอกไม ขาพเจามีใจไมของอยูในอะไรๆ ไดอังคาสพระ- 
            พุทธเจาพระองคนั้น ซึ่งเปนผูสูงสุดกวาหมูสัตว ดวยขาว น้ํา จีวร 
            ของเค้ียว ของบริโภค และของควรล้ิม จึงรื่นรมยอยูในสวรรคอันเปน 
            เทพบุรีโดยอุบายน้ี ขาพเจาไดถวายมหาทานท่ีควรบูชาอันบริสุทธ์ิ ๓ 
            อยางนี้เสมอๆ ละรางมนุษยแลว เปนผูเสมอดวย พระอินทร รื่นรมย 
            อยูในเทพบุรี. 
      โคบาลเทพบุตร ครั้นบอกบุรพกรรมอนัตนทําแลวแกพระเถระดวยประการดังน้ีแลว บัดนี้ 
 มีความปรารถนาเพื่อยังชนแมเหลาอื่นใหดํารงอยูในนิสสยสมบัติ เมื่อจะประกาศความเล่ือมใส 
 ของตนในพระตถาคต จึงกลาวคาถา ๒ คาถาความวา 
            ขาแตทานผูเปนมุนี เมื่อใครๆ หวังซ่ึงอายุ วรรณะ สุขะ พละ และ 
            รูปอันประณีต อยางพึงมีใจของอยูในส่ิงอื่น พึงยังขาวและนํ้าอันตน 
            ตบแตงดีแลวเปนอันมาก ใหต้ังไวในพระพุทธเจา เพราะใครๆ ใน 
            โลกนี้หรือโลกอื่น จะเปนผูประเสริฐหรือเสมอดวยพระพุทธเจา มิไดมี 
            พระตถาคตเจาน้ันถึงแลวซึ่งความเปนผูควรบูชาอยางยิ่ง กวาบุคคลผูควร 
            บูชาท้ังหลาย ของชนผูมีความตองการบุญ แสวงหาผลอันไพบูลย. 
                      จบ มหารถวิมานท่ี ๑๔. 
                      ----------------- 
                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. มัณฑุกเทวปุตตวิมาน                ๒. เรวดีวิมาน 
            ๓. ฉัตตมาณวกวิมาน                  ๔. กักกฏรสทายกวิมาน 
            ๕. ทวารปาลกวิมาน                  ๖. กรณียวิมานท่ี ๑ 
            ๗. กรณียวิมานท่ี ๒                    ๘. สูจิวิมานท่ี ๑ 
            ๙. สูจิวิมานท่ี ๒                     ๑๐. นาควิมานท่ี ๑ 
           ๑๑. นาควิมานท่ี ๒                    ๑๒. นาควิมานท่ี ๓ 
           ๑๓. จูฬรถวิมาน                      ๑๔. มหารถวิมาน. 
                       จบ มหารถวรรคท่ี ๕. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๓. 
                         ---------- 
                        ปายาสิกวรรคท่ี ๖ 
                       ๑. อาคาริยวิมานท่ี ๑ 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอาคาริยวิมานท่ี ๑ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๖๕]  สวนจิตรลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว 



            ฉันใด วิมานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุงเรอืงลอยอยูในอากาศ 
            และทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิมีอานุภาพมาก ครั้งทานเกิดเปน 
            มนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืง และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อเราท้ังสอง คือ 
            ขาพเจาและภรรยา อยูครองเรอืนในมนุษยโลก เปนดุจอูขาวอูน้ํา มีจติ 
            เลื่อมใส ไดใหขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามี 
            วรรณะงามเชนนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            อยางนี้ เพราะบุญนั้น. 
                       จบ อาคาริยวิมานท่ี ๑. 
                       ๒. อาคาริยวิมานท่ี ๒ 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอาคาริยวิมานท่ี ๒ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๖๖]  สวนจิตรลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว 
            ฉันใด วิมานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนั้น มีรัศมีรุงเรอืง ลอยอยูใน 
            อากาศ และทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก ครั้งทาน 
            เกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืง และมีรัศมี 
            สวางไสวไปทั่วทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญกรรมอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลานเถระถามแลว มีความปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อเราท้ังสอง คือ ขาพเจา 
            และภรรยา อยูครองเรอืนในมนุษยโลก เปนดุจบอขาวบอน้ํา มีจิต 
            เลื่อมใส ไดใหขาวนํ้าเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามีวรรณะ 
            งามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 
            เพราะบุญนั้น. 
                       จบ อาคาริยวิมานท่ี ๒ 
                        ๓. ผลทายกวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในผลทายกวิมาน 
            พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๖๗]  วิมานแกวมณีของทานน้ีสูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
            แลวไปดวยแกวไพฑรูย ปูลาดดวยเครื่องลาดอันงามยิง่ ทานอยู ดื่ม 
            บริโภคสุธาโภชนในวมิานน้ัน อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงไพเราะ พากัน 
            มาบรรเลงพิณทิพยในปราสาทหลังหน่ึงๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นคน 
            ลวนเคยศึกษามาแลว ท้ังรูปก็งามยิ่ง อยูในช้ันไตรทศ พากันมาฟอนรํา 



            ขับรองใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก 
            เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรืองและมี 
            รัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวาผูใดมีจิตเลื่อมใส ไดถวาย 
            ผลมะมวงในภิกษุสงฆผูปฏิบัติตรงยอมไดผลอันไพบูลย ผูนั้นแลไปสู 
            สวรรคบันเทิงอยูในไตรทิพย เสวยผลบุญอันไพบูลย ฉันใด ขาแตทาน 
            มหามุนี ขาพเจาไดถวายผลไม ๔ ผล ก็ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะเหตุ 
            นั้นแล การถวายผลไมจึงควรแททีเดียว มนุษยผูตองการความสุข 
            ปรารถนาความสุขอันเปนทิพย หรือปรารถนาความเปนผูมีสวนดีงามใน 
            มนุษย จงถวายทานเปนนิตยทีเดียว ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้เพราะ 
            บุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 
                       จบ ผลทายกวิมานท่ี ๓ 
                     ๔. อุปสสยทายกวิมานท่ี ๑ 
            วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานท่ี ๑ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๖๘]  พระจันทรสองแสงรุงเรอืง ลอยอยูในนภากาศอันปราศจากเมฆหมอก 
            ฉันใด วิมานของทานน้ีก็ฉันนั้น สองแสงรุงเรืองอยูในอากาศ ทานถึง 
            ความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญ 
            อะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 
            เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เราท้ังสอง คือ ขาพเจา 
            และภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลกไดถวายท่ีอยูแกพระอรหันตและมี 
            จิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจา 
            มีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            เพราะบุญนั้น. 
                     จบ อุปสสยทายกวิมานท่ี ๑ 
                     ๕. อุปสสยทายกวิมานท่ี ๒ 
             วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุปสสยทายกวิมานท่ี ๒ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรคนหน่ึงวา 
      [๖๙]  พระอาทิตยสองแสงรุงเรืองลอยอยูในนภากาศ ปราศจากเมฆหมอก 
            ฉันใด เราท้ังสอง คือ ขาพเจาและภรรยา เมื่อยังอยูในมนุษยโลก ได 
            ถวายท่ีอยูแกพระอรหนัต และมีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทาน 



            อันไพบูลยโดยเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 
                     จบ อุปสสยทายกวิมานท่ี ๕ 
                 (ขอความพิสดารเหมือนกับวิมานกอน) 
                       ๖. ภิกขาทายกวิมาน 
              วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในภิกขาทายกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๐]  วิมานแกวมณีของทานน้ีสูง ๑๒ โยชน มีปราสาท ๗๐๐ ยอด มีเสาลวน 
            ดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคํางามวิจิตรอยางยิ่ง ทานถึง 
            ความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา เมื่อชาติกอนขาพเจาเกิด 
            เปนมนุษยอยูในมนุษยโลก ไดเห็นภิกษุลําบาก อดอยาก ในกาลน้ัน 
            ขาพเจาไดมอบถวายภกิษาอยางหน่ึง พรอมดวยภัต ขาพเจามีวรรณะงาม 
            เชนนี้เพราะบุญนั้น ฯลฯ และรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญนั้น. 
                      จบ ภิกขาทายกวิมานท่ี ๖ 
                        ๗. ยวปาลกวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในยวปาลกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๑]  วิมานแกวมณีของทานน้ี ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี ้
            เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวาขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยูใน 
            หมูมนุษยโลก เปนคนเฝาขาวไดเห็นภิกษุผูปราศจากกิเลสธุลี มีอินทรีย 
            ผองใส ไมขุนมัว มีความเลื่อมใสไดแบงขนมกุมมาสถวายทานดวยมอื 
            ของตน ครั้นแลวจึงบันเทิงใจอยูในสวนนันทวัน ขาพเจามีวรรณะงาม 
            เชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศเพราะบุญนั้น. 
                       จบ ยวปาลกวิมานท่ี ๗ 
                        ๘. กุณฑลีวิมานท่ี ๑ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกุณฑลีวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๒]  ทานประดับประดาแลว ทัดทรงดอกไม นุงหมผาทิพย สอดใสตางห ู
            อันงาม มีผมและหนวดอันตัดเรียบรอย มีมือสวมเครื่องประดับเรืองยศ 



            อยูในวิมานทิพย งามดุจพระจันทรในวันเพ็ญ อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียง 
            ไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย ในปราสาทหลังหน่ึงๆ มีนางเทพอัปสร 
            ๖ หมื่น คน ลวนไดศึกษามาแลว มีรูปงามยิ่ง อยูในช้ันไตรทศ พากัน 
            มาฟอนรําขับรองใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ 
            มีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพ 
            รุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู 
            มนุษย ไดเห็นสมณะท้ังหลายผูมีศีล ถงึพรอมดวยวิชชาและจรณะ 
            มียศ เปนพหูสูต บรรลุความส้ินตัณหา มีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและ 
            น้ําเปนอันมากเปนทาน โดยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ 
            เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น. 
                        จบ กุณฑลีวิมานท่ี ๘ 
                        ๙. กุณฑลีวิมานท่ี ๒ 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกุณฑลีวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๓]  ทานประดับประดาแลว ทัดทรงดอกไม นุงหมผาทิพย ฯลฯ ทานมี 
            อานุภาพมาก รุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะ 
            บุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน 
            หมูมนุษย ไดเห็นสมณะมีรูปงาม ฯลฯ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ 
            เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น 
                        จบ กุณฑลีวิมานท่ี ๙ 
                         ๑๐. อุตตรวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอุตตรวิมาน 
            พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหน่ึงวา 
      [๗๔]  สุธรรมสภาของทาวสักกเทวราช เปนท่ีนั่งประชุมของหมูทวยเทพ ฉันใด 
            วิมานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนั้น สองแสงสวางไสว ลอยอยูในอากาศ 
            ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก เมื่อทานเกิดเปนมนุษย 
            ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพอันรุงเรืองและมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู 



            มนุษย เปนมาณพรับใชสอยของพระเจาปายาสิ ไดทรัพยมาแลว ได 
            กระทําการแจกจาย อนึ่ง ทานผูมีศีลท้ังหลาย เปนท่ีรักของขาพเจา 
            ขาพเจามีจิตเลื่อมใส ไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลย โดยความ 
            เคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศอยางน้ี เพราะบุญนั้น. 
                       จบ อุตตรวิมานท่ี ๑๐ 
                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. อาคาริยวิมานท่ี ๑           ๒. อาคาริยวิมานท่ี ๒ 
            ๓. ผลทายกวิมาน              ๔. อุปสสยทายกวิมานท่ี ๑ 
            ๕. อุปสสยทายกวิมานท่ี ๒       ๖. ภิกขาทายกวิมาน 
            ๗. ยวปาลกวิมาน              ๘. กุณฑลีวิมานท่ี ๑ 
            ๙. กุณฑลีวิมานท่ี ๒            ๑๐. อุตตรวิมาน. 
                          จบ วรรคท่ี ๖ 
                         สุนิกขิตวรรคท่ี ๗ 
                        ๑. จิตตลดาวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในจิตตลดาวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๕]  สวนจิตลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ยอมสวางไสว 
            ฉันใด วิมานของทานน้ีก็มีอุปมาฉันนั้น ยอมสวางไสว ลอยอยูในอากาศ 
            ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก เมื่อครั้งทานเปนมนุษย 
            ไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู 
            มนุษย เปนคนขัดสน ไมมีท่ีพึ่ง เปนคนกําพรา เปนกรรมกร เลี้ยงดู 
            มารดาบิดาผูแกเฒา อนึ่ง ทานผูมีศีลเปนท่ีรักของขาพเจา ขาพเจามีจิต 
            เลื่อมใสไดถวายขาวและน้ําเปนทานอันไพบูลย โดยความเคารพ ขาพเจา 
            มีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            อยางนี้ เพราะบุญนั้น. 
                       จบ จิตตลดาวิมานท่ี ๑ 
                         ๒. นันทนวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในนันทนวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๖]  สวนจิตลดา เปนสวนประเสริฐสูงสุดของชาวไตรทศ ฯลฯ ทานมีอานุภาพ 



            อันรุงเรอืง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน 
            หมูมนุษย เปนคนขัดสน ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ 
            เพราะบุญนั้น. 
                        จบ นันทนวิมานท่ี ๒ 
                         ๓. มณิถูณวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในมณิถูณวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๗]  วิมานแกวมณีของทานน้ีสูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
            ลวนแลวดวยแกวไพฑรูย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคําอันงามยิ่ง ทานอยู 
            ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานน้ัน อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงไพเราะ 
            ก็พากันมาบรรเลงพิณทิพย เบญจกามคุณมีรสอันเปนทิพยก็มีอยูในวมิาน 
            นี้ ท้ังเหลาเทพนารีผูประดับประดาดวยเครื่องทองคํา พากันมาฟอนราํอยู 
            ทานมีวรรณะงามเชนนี้ เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูในหมู 
            มนุษย ไดสรางท่ีจงกรมไวใกลทางในปาใหญ และปลูกตนไมอันนา 
            รื่นรมย อนึ่ง ทานผูมีศีลเปนท่ีนารักของขาพเจา ขาพเจามีจิตเลื่อมใส 
            ไดถวายขาวนํ้ามากมายเปนทานโดยความเคารพ ขาพเจามีวรรณะงามเชนนี้ 
            เพราะบุญนั้น ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญนั้น. 
                        จบ มณิถูณวิมานท่ี ๓ 
                         ๔. สุวรรณวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุวรรณวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๘]  วิมานของทานสวางไสวทุกสวน ปกคลุมดวยขายทองคํา ผูกขึงขายกระดึง 
            ต้ังอยูบนภูเขาทอง เสาทุกตนของวิมานน้ันแปดเหลี่ยม อันบุญกรรม 
            ทําดีแลว สําเร็จดวยแกวไพฑูรยท่ีเหลีย่มหน่ึงๆ มีรตนะ ๗ ประการ 
            อันบุญกรรมเนรมิตแลว มีพื้นอันนารืน่รมยใจ วิจิตรดวยแกวไพฑรูย 
            ทองคํา แกวผลึก รูปยะ มรกต มุกดา ทับทิม และแกวมณี วิมาน 
            นั้นไมมีธุลีพุงข้ึน หมูกลอนท้ังหลายมีสีเหลือง อันบุญกรรมเนรมิตแลว 
            ทรงไวซึ่งชอฟา บุญกรรมเนรมิตบันได ๔ บันไดในทิศท้ัง ๔ มีหอง 
            สําเร็จดวยรตนะตางๆ รุงเรอืงสวางไสวดุจพระอาทิตย มีอัฒจันท ๔ 



            จําแนกออกเปนสวนๆ รุงเรืองสวางไสวไปตลอดท่ัวทิศท้ัง ๔ โดยรอบ 
            ทานมีรัศมีรุงเรืองลวงเหลาเทพบุตรผูมีรัศมีมาก ในวิมานอันประเสริฐน้ัน 
            ดุจพระอาทิตยอุทัย นี้เปนผลแหงทาน ศีล หรืออัญชลีกรรมของทาน 
            อาตมาถามแลว ขอทานจงบอกผลกรรมน้ันแกอาตมา? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนมนุษยอยูใน 
            เมืองอันธกวินทะ มีจิตเลื่อมใสไดสรางวิหารถวายพระศาสดาผูเปน 
            พระพุทธเจาเผาพันธุพระอาทิตย ดวยมือของตน ขาพเจามีใจผองใส 
            ไดบูชาดวยของหอม ดอกไม ปจจัย และเครื่องลูบไล แดพระศาสดา 
            ผูอยูในวิหารน้ัน เพราะบุญน้ัน ขาพเจาจึงไดผลนี้มีอํานาจปกครอง 
            นันทนอุทยาน อันหมูนางอัปสรฟอนรําขับรองหอมลอม รื่นรมยอยูใน 
            สวนนันทวันอันประเสริฐ เปนท่ีรื่นรมยเกลื่อนไปดวยหมูนกตางๆ พรรณ. 
                       จบ สุวรรณวิมานท่ี ๔ 
                          ๕. อัมพวิมาน 
                 วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอัมพวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๗๙] วิมานแกวมณีของทานน้ีสูง ๑๒ โยชน โดยรอบมีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
            ลวนแลวดวยแกวไพฑรูย ปูลาดดวยเครื่องลาดทองคําอันงามยิ่ง ตัวของ 
            ทานก็อยู ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานน้ัน อนึง่ เทพบุตรผูมี 
            เสียงอันไพเราะ พากันมาบรรเลงเพลงพิณทิพยใหฟง เบญจกามคุณซ่ึงมี 
            รสอันเปนทิพยมีอยูพรั่งพรอมในวิมานน้ี ท้ังเหลาเทพนารีมีรางอัน 
            ประดับดวยเครื่องทองคํา พากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะงามเชนนี้ 
            เพราะบุญอะไร ฯลฯ และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญ 
            อะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนบุรุษรับจางของ 
            ชนเหลาอื่น เมื่อพระอาทิตยกําลังแผดแสงในเดือนทายแหงฤดูรอน 
            ไดตักน้ํารดสวนมะมวงอยู ครั้งน้ันภิกษุปรากฏช่ือวา สารีบุตร ลําบากกาย 
            ไมลําบากใจไดมาทางสวนมะมวงน้ัน ครั้งน้ัน ขาพเจาเปนคนรดนํ้าตน 
            มะมวง ไดเห็นทานพระสารีบุตรกําลังเดินมา จึงไดกลาววา ขาแตทาน 
            ผูเจริญ ขอโอกาสเถิด ขอนิมนตทานสรงนํ้า ขอนั้นจะพึงนําความสุข 
            มาใหแกขาพเจา ทานพระสารีบุตรวางบาตรและจีวรไว เหลือแตจวีร 
            ตัวเดียวนั่งท่ีรมโคนตนไม เพื่ออนุเคราะหแกขาพเจา ขาพเจามีใจ 
            เลื่อมใส เอาน้ําอันใสสรงพระเถระผูมีจีวรตัวเดียว นั่งอยูท่ีรม ณ โคน 



            ตนไม ตนมะมวง ขาพเจาไดรดน้ําแลว และสมณะขาพเจาไดสรงน้ํา 
            แลว ขาพเจาไดประสบบุญมีประมาณมิใชนอย บุรุษน้ันยอมซาบซาน 
            ไปท่ัวกายของตนดวยความปติดวยคิดวา เราไดทํากรรมมีประมาณเทาน้ี 
            ในชาตินั้น ละรางมนุษยแลว ไดมาบังเกิดในสวนนันทวัน ขาพเจาอัน 
            นางเทพอัปสรพากันฟอนรําขับรองหอมลอม รื่นรมยอยูในสวนนนัทวัน 
            อันประเสริฐ เปนสถานอันรื่นรมยเกลื่อนไปดวยหมูนกนานาพรรณ. 
                        จบ อัมพวิมานท่ี ๕. 
                         ๖. โคปาลวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในโคปาลวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๘๐]  ภิกษุเห็นขาพเจาแลวไดถามวา ทานมีมือสวมเครือ่งประดับเรืองยศ 
            รุงโรจนอยูในวิมานอนัสูง อันต้ังอยูสิ้นกาลนาน ดุจพระจันทร รุงโรจน 
            อยูในทิพยวิมานฉะน้ัน อนึ่ง เทพบุตรผูมีเสียงอันไพเราะพากันมาบรร- 
            เลงพิณทิพยใหฟง ในปราสาทหลังหน่ึงๆ มีนางเทพอัปสร ๖ หมื่นนาง 
            ลวนไดศึกษาแลวมีรูปงามยิ่ง เท่ียวไปในไตรทศ พากันมาฟอนรําขับรอง 
            ใหทานบันเทิงใจ ทานถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีอานุภาพมาก เมื่อ 
            ทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพรุงเรอืง และมีรัศมีสวาง 
            ไสวไปท่ัวทุกทิศ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเกิดเปนมนุษยอยู 
            ในมนุษย ไดรับจางรักษาแมโคนมของชนเหลาอื่น ภายหลังมีสมณะ 
            มายังสํานักของขาพเจา แมโคท้ังหลาย ไดไปเพ่ือจะกินถั่วราชมาส และ 
            ขาพเจาไดทํากิจสองอยางในวันนี้ ขาแตทานผูเจริญ ครั้งน้ัน ขาพเจา 
            ไดคิดอยูอยางนั้น ภายหลังกลับไดสญัญาโดยอุบายอันแยบคาย จึงวาง- 
            ขนมกุมมาสลงในมือของพระเถระ พรอมกับกลาววา ขาแตทานผูเจริญ 
            ขอจงใหโอกาส ขาพเจาไดรีบเขาไปสูไรถั่วราชมาสกอนกวาเจาของไร 
            ท่ีหมูโคหักรานทรัพยนัน้ งูเหาท่ีมีพิษมากไดกัดเทาของขาพเจาผูรีบไปใน 
            ไรถั่วราชมาสน้ัน ขาพเจาผูอันทุกขบีบค้ันแลว เปนผูอึดอัดใจ ภิกษุฉัน 
            ขนมกุมมาสน้ันเองแลวไดใหขนมกุมมาสเพ่ืออนุเคราะหขาพเจา ขาพเจา 
            กระทํากาละ จุติจากอัตภาพนั้น แลวไปบังเกิดเปนเทวดา กุศลกรรม 
            เพียงเทาน้ัน อันขาพเจากระทําแลว ขาพเจาไดเสวยกรรมอันเปนสุข 
            ดวยตนเอง ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปนผูอันพระคุณเจาอนุเคราะห 
            แลวอยางยิ่ง ขออภวิาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู มุนีอื่นในโลก 
            พรอมเทวโลก มารโลก เปนผูอนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจามิไดมี ขาแต 



            ทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปนผูอันพระคุณเจาอนุเคราะหแลวอยางยิ่ง ขออภ-ิ 
            วาทพระคุณเจาดวยความเปนผูกตัญู มุนีอื่นในโลกน้ีหรือในโลกหนา 
            เปนผูอนุเคราะหยิ่งกวาพระคุณเจา มิไดมี ขาแตทานผูเจริญ ก็ขาพเจาเปน 
            ผูอันพระคุณเจาอนุเคราะหแลวอยางยิง่ ขออภวิาทพระคุณเจาดวยความ 
            เปนผูกตัญู. 
                       จบ โคปาลวิมานท่ี ๖. 
                         ๗. กัณฐกวิมาน 
                วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในกัณฐกวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๘๑]  พระจันทรในวันเพ็ญ อันหมูดาวนักษัตรแวดลอมแลว เปนใหญกวา 
            หมูดาว มีรูปกระตาย ยอมหมุนเวยีนไปโดยรอบฉันใด วิมานของทาน 
            นี้ก็มีอุปไมยฉันนั้น ยอมไพโรจนยิ่งดวยรัศมี อยูในเทพบุรี ดุลพระ- 
            อาทิตยอุทัยฉะนั้น พื้นวิมานของทานนารื่นรมยใจ วจิิตรแลวดวยไพฑูรย 
            ทองคํา แกวผลึก รูปยะ มรกต มุกดา และแกวทับทิม ลาดดวยแกว 
            ไพฑูรย ปราสาทท้ังหลายของทานงามนารื่นรมย ปราสาทของทาน 
            อันบุญกรรมเนรมิตดีแลว อนึ่ง สระโบกขรณีของทาน เปนสถานนา 
            รื่นรมยกวางขวาง อันหมูปลาเปนอันมาก อาศัยแลว มีน้ําใสสะอาด 
            พื้นลาดดวยทรายทอง ดารดาษดวยปทุมชาตินานา เปนท่ีรวมอยูแหง- 
            บัวขาบ ครั้นลมรําเพยพดั กลิ่นหอมฟุงช่ืนใจ ท่ีสองขางแหงสระโบก 
            ขรณีของทานน้ัน มีพุมไมอันบุญกรรมเนรมิตไวใหเปนอยางดี ประกอบ 
            ดวยหมูไมดอกและไมผล หมูนางเทพอัปสรปกคลุมดวยสรรพาภรณ 
            ทัดทรงมาลาตางๆ พากันมาบํารุง ทานผูมีฤทธ์ิมาก ผูนั่งบนบัลลังก 
            เชิงทองคํา ออนนุม อันบุญกรรมลาดแลวดวยผาโกเชาว ใหรื่นรมยใจ 
            ดุจทาววสวดีเทวราช ทานสมบูรณดวยความยินดีในการฟอนรํา ขับรอง 
            และการประโคม รื่นเริงดวยกลอง สังข ตะโพน พิณ และบัณเฑาะว 
            รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันเปนทิพยอันทานประสงคแลว 
            นารื่นรมยใจ มีอยูพรอมในวิมานของทาน ทานมีรัศมีรุงเรอืงยิง่กวา 
            เทพบุตรผูมีรัศมีรุงเรอืงในวิมาน อันประเสริฐน้ัน ดุจพระอาทิตยอุทัย 
            นี้เปนผลแหงทาน ศีลหรืออัญชลีกรรมของทาน อาตมาถามแลว ขอจง 
            บอกผลน้ัน แกอาตมา? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญญาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาพเจาเปนพญามาช่ือ 
            กัณฐกะ เปนสหชาติของพระโอรส ของพระเจาสุทโธทนะ ผูเปนใหญ 
            กวาเจาศากยะท้ังหลายในกรุงกบิลพัสดุ เมื่อพระราชโอรสน้ัน เสด็จออก 



            มหาภิเนษกรมณในมัชฌิมยามเพ่ือความตรัสรู เอาฝาพระหัตถอันออน 
            เล็บแดงจางสุกใส ตบอกขาพเจาเบาๆ แลวตรัสกะขาพเจาวา จงพา 
            ฉันไปเถิดสหาย ฉันไดบรรลุพระโพธิญาณอันอุดมแลว จักยังโลกให 
            ขามพนจากหวงน้ําใหญคือสงสาร เมื่อขาพเจาฟงพระดํารัสนั้นแลว ได 
            มีความราเริงยินดีเบิกบาน บันเทิงใจเปนอันมาก ขาพเจาจึงไดรับคําของ 
            ทานโดยความเคารพ ครั้นขาพเจารูวา พระมหาบุรุษผูเปนพระโอรสแหง 
            ศากยราชผูเรืองยศ ประทับนั่งบนหลังของขาพเจาแลว มีจิตเบิกบาน 
            บันเทิงใจ นําพระมหาบุรุษออกไปจากพระนคร ไปจนถึงแวนแควนของ 
            กษัตริยเหลาอื่น เมื่อพระอาทิตยข้ึนแลว พระมหาบุรุษมิไดมีความอาลัย 
            ละท้ิงขาพเจากับฉันนะอํามาตยไว ทรงหลีกไป ขาพเจาไดเลียพระบาท 
            ท้ัง ๒ ของพระองค ซึ่งมีเล็บอันแดง ดวยลิ้น รองไห แลดูพระลูกเจา 
            ผูมีความเพียรอันยิ่งใหญเสด็จไปอยู ขาพเจาปวยอยางหนักเพราะมิไดเห็น 
            พระมหาบุรุษศากโยรส ผูมีศิริพระองคนั้น ขาพเจาไดตายลงอยางรวดเร็ว 
            ดวยอานุภาพแหงปติและโสมนัสนั้น ขาพเจาจึงไดมาอยูยังมานน้ี อัน 
            ประกอบดวยกามคุณอันเปนทิพย ดุจทาวสักกเทวราชผูเปนใหญในเทพบุรี 
            ฉะนั้น ความยินดีและความราเริงไดเกิดมีแกขาพเจา เพราะไดฟงเสียง 
            วา เพื่อพระโพธิญาณกอนกวาส่ิงอื่นๆ ฉักจักบรรลุความส้ินไปแหง 
            อาสวะ เพราะกุศลกรรมน้ันนั่นแล ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ถาพระคุณ 
            เจาพึงไปในสํานักของพระพุทธเจาผูศาสดาไซร ขอบพระคุณเจาจงทูลถึง 
            การถวายบังคมดวยเศียรเกลากะพระองคตามคําของขาพเจา แมขาพเจา 
            ก็จักไปเฝาพระชินเจาผูหาบุคคลอื่นเปรียบมิได การไดเห็นพระโลก- 
            นาถเจาเชนนั้น หาไดยาก. 
      พระสังคีติกาจารยไดรจนาคาถาไว ๒ คาถา ความวา 
            ก็กัณฐกเทพบุตรน้ัน เปนผูกตัญูกตเวที ไดเขาเฝาพระศาสดาฟงพระ- 
            ดํารัสของพระศาสดาผูมีพระจักษุแลว ไดบรรลุธรรมจักษุกลาวคือโสดา 
            ปตติผล ไดชําระทิฏฐิและวิจิกิจฉา สีลพัพตปรามาสของตนใหบริสุทธ์ิ 
            ถวายบังคมพระบาทท้ังสองของพระศาสดา แลวอันตรธานไปในท่ีนั้น 
            นั่นเอง. 
                       จบ กัณฐกวิมานท่ี ๗. 
                        ๘. อเนกวัณณวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในอเนกวัณณวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๘๒] ทานอันหมูนางเทพอัปสรแวดลอมแลว ข้ึนสูวิมานอันมีรัศมีตางๆ เปน 
            ท่ีระงับความกระวนกระวาย และความเศราโศกมีรูปอันวิจิตรตางๆ อัน 



            บุญกรรมตบแตงดีแลว บันเทิงอยูดุจทาวสุนิมมิตเทวราชผูเปนใหญกวา 
            เทวดา ไมมีผูจะเสมอเหมือนทาน ไมมีใครแมท่ีไหนย่ิงไปกวาทานดวยยศ 
            บุญและฤทธิ์ เทพเจาท้ังหมด และเทพเจาช้ันไตรทศก็พากันมาประชุม 
            ไหวทาน ดุจมนุษยและเทวดาไหวพระจันทร ซึ่งปรากฏในวันเพ็ญ 
            ฉะนั้น เทพบุตรและนางเทพอัปสรเหลาน้ี พากันมาฟอนรําขับรองอยู 
            โดยรอบเพ่ือใหทานเบิกบานใจ ทานเปนผูถึงความเปนเทพเจาผูมีฤทธ์ิ 
            ทานมีอานุภาพมาก เมื่อทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว ทานมีอานุภาพ 
            อันรุงเรอืง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวา ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอน 
            ขาพเจาเปนสาวกของพระชินเจาทรงพระนามวาสุเมธ เปนปุถุชนยังไมได 
            ตรัสรูมรรคผล บวชอยู ๗ พรรษา เมื่อพระศาสดาทรงพระนามวาสุเมธ 
            ผูชนะมาร มีโอฆะอันขามไดแลว ผูคงท่ี ปรินิพพานแลว ขาพเจาน้ันได 
            ไหวรัตนเจดียอันหุมดวยขายทองคํา ยังใจใหเลื่อมใสในพระสถูปนั้น 
            ขาพเจาไมมีการใหทาน เพราะขาพเจาไมมีไทยวัตถุให แตไดชักชวนชน 
            เหลาอื่นในการใหทานนั้นวา ทานท้ังหลายจงบูชาพระธาตุของพระพุทธ- 
            เจาผูควรบูชาเถิด ไดยินวาพวกทานจักไปสูสวรรค เพราะการบูชา 
            พระบรมธาตุอยางนี้ กุศลกรรมเทาน้ันอันขาพเจาไดกระทําแลว ขาพเจา 
            จึงไดเสวยสุขอันเปนทิพยดวยตนเอง บันเทิงใจอยูในทามกลางหมูเทพ- 
            เจาชาวไตรทศ ขาพเจายังไมถึงความส้ินไปแหงบุญนั้น. 
                      จบ อเนกวัณณวิมานท่ี ๘. 
                        ๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในมัฏฐกุณฑลีวิมาน 
      [๘๓] พราหมณถามเทพบุตรน้ันวา 
            ทานประดับแลว มีตางหูอันเกลี้ยง ทัดทรงดอกไม มีตัวลูบไลดวย 
            จันทนแดง ประคองแขนท้ังสองขางคร่ําครวญอยูในปาชา ทานเปน 
            ทุกขถึงอะไรเลา? 
      มัฏฐกุณฑลีเทพบุตรตอบวา 
            เรือนรถทําดวยทองคํางามผุดผอง เกิดข้ึนแลวแกขาพเจา ขาพเจาหาคูลอ 
            ของรถนั้นยังไมได ขาพเจาจักสละชีวิตเพราะความทุกขนั้น. 
      พราหมณกลาววา 
            ดูกรมาณพผูเจริญ ทานอยากไดคูลอทําดวยทองคํา ทําดวยแกว ทําดวย 
            ทองแดง หรือทําดวยเงนิ ขอจงบอกแกขาพเจา ขาพเจาจะใหทานไดคู 
            ลอนั้น. 



      มาณพตอบแกพราหมณนั้นวา 
            พระจันทรอาทิตย ยอมปรากฏในวิถีท้ังสอง รถของขาพเจาทําดวยทองคํา 
            ยอมงามดวยคูลอนั้น. 
      พราหมณกลาววา 
            ดูกรมาณพ ทานเปนคนโง ท่ีทานมาปรารถนา สิ่งท่ีไมควรปรารถนา 
            ขาพเจาเขาใจวาทานจักตาย จักไมไดพระจันทร และพระอาทิตยท้ังสอง 
            เลย. 
      มาณพกลาววา 
            แมการไปและการมาของพระจันทร และพระอาทิตยยังปรากฏอยู รศัมี 
            ของพระจันทรและพระอาทิตยนั้น ยังปรากฏอยูในวิถีท้ังสอง สวนคน 
            ท่ีตายลวงลับไปแลวยอมไมปรากฏ เราท้ังสองคร่ําครวญอยูในท่ีนี้ ใครจะ 
            โงกวากัน. 
      พราหมณกลาววา 
            ดูกรมาณพ ทานพูดจริง เราท้ังสองคนผูคร่ําครวญอยู ขาพเจาเองเปน 
            คนโงกวา เพราะขาพเจาอยากไดบุตรท่ีตายไปแลว เหมือนทารกรองไห 
            อยากไดพระจันทรฉะนั้น ทานมารดขาพเจาผูเรารอนใหสงบ ยังความกระ- 
            วนกระวายท้ังปวงใหดับเหมือนบุคคลดับไฟ ท่ีลาดเปรียงดวยน้ําฉะนั้น 
            ลูกศรคือความโศกอันเสียบแทงหทัยของขาพเจา อันทานผูบรรเทาความ 
            โศกถึงบุตรแกขาพเจา ผูถูกความโศกครอบงําแลว ถอนข้ึนแลว ดูกร- 
            มาณพ ขาพเจาเปนผูมีลูกศรคือความโศก อันทานถอนข้ึนแลว เปน 
            ผูเย็น ดับสนิท จะไมเศราโศก ไมรองไห เพราะฟงคําของทาน ทาน 
            เปนเทวดา เปนคนธรรพ หรือเปนทาวสักกปุรินททะ ทานเปนใคร 
            หรือเปนบุตรของใคร ไฉนขาพเจาจะรูจักทานเลา? 
      มาณพกลาววา 
            ทานเผาบุตรท่ีปาชาเองแลว คร่ําครวญรองไหถึงบุตรคนใดบุตรคนน้ันคือ 
            ขาพเจา ทํากุศลกรรมแลว ถึงความเปนสหายของเทพเจาชาวไตรทศ. 
      พราหมณถามวา 
            เมื่อทานใหทานนอยหรือมากในเรือนของตน หรือรักษาอุโบสถกรรม- 
            เชนนั้น ขาพเจาไมเคยเห็น ทานไปสูเทวโลกไดเพราะกรรมอะไร? 
      มาณพกลาววา 
            เมื่อขาพเจาปวยเปนไขไดรับทุกข มีกายกระสับกระสายอยูในท่ีอยูของ- 
            ตน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากกิเลสธุลี ผูขามพนความสงสัย 
            ผูเสด็จไปดีแลว มีพระปญญาไมทราม ขาพเจามีใจเบิกบานเลื่อมใส ได 
            ทําอัญชลีแดพระตถาคต ขาพเจาถึงความเปนสหายของเทวดาชาวไตรทศ 



            เพราะทํากุศลกรรมนั้น. 
      พราหมณกลาววา 
            นาอัศจรรยหนอ ไมเคยมีมาแลวหนอ ผลของอัชลีกรรมเปนไดถึงเชนนี้ 
            ถึงขาพเจาก็มีใจเบิกบานเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจาวาเปนท่ีพึ่งในวันนี้ 
            ทีเดียว. 
      มาณพกลาววา 
            ขอทานจงมีจิตเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆวาเปน 
            ท่ีพึ่งในวันนี้ทีเดียว อนึง่ ทานจงสมาทานสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและ 
            ดางพรอย คือ จงงดเวนจากการฆาสัตวโดยพลัน จงเวนการถือเอาส่ิงของ 
            ท่ีเขามิไดใหในโลก จงยินดีดวยภรรยาของตน อยากลาวเท็จ อยาด่ืม 
            น้ําเมา. 
      พราหมณกลาววา 
            ดูกรเทวดาผูควรบูชา ทานเปนผูปรารถนาประโยชน ปรารถนาสิ่งเก้ือกูล 
            แกขาพเจา ขาพเจาจะทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของขาพเจา 
            ขาพเจาขอถึงพระพุทธเจา พระธรรมอนัยอดเยี่ยม และพระสงฆสาวก 
            ของพระพุทธเจาผูเปนนรเทพวาเปนท่ีพึ่ง ขาพเจาของดเวนจากการฆาสัตว 
            โดยพลัน ของดเวนการถือเอาส่ิงของท่ีเขามิไดใหในโลก ยินดีในภรรยา 
            ของตน ไมกลาวเท็จ และไมดื่มน้ําเมา. 
                      จบ มัฏฐกุณฑลีวิมานท่ี ๙. 
                        ๑๐. เสริสสกวมิาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในเสริสสกวิมาน 
      [๘๔] ทานพระควัมปติกลาววา 
            ขอทานท้ังหลายจงฟงคําเทวดา และพวกพอคามาพบกัน ในเวลาท่ีพวก 
            พอคาหลงทางในทะเลทราย อนึ่ง ถอยคําท่ีพวกเทวดาและพวกพอคา 
            โตตอบกัน ฉันใด ขอทานท้ังหลายจงฟงคําน่ัน ฉันนั้นเถิด ยังมี 
            พระราชาทรงพระนามวาปายาสิ มียศ ถึงความเปนสหายของภุมมเทวดา 
            บันเทิงอยูในวิมานของตนเปนเทวดาแตไดมาปราศรัยกับพวกมนุษย. 
            เสริสสกเทพบุตรถามพวกพอคาดวยคาถาวา 
            มนุษยท้ังหลายผูกลัวทางคด หลงทางแลวมาทําไมในปาท่ีนารังเกียจ เปน 
            ท่ีสัญจรไปแหงอมนุษย เปนท่ีกันดารไมมีน้ํา ไมมีอาหาร เดินไป 
            แสนยาก เปนทามกลางแหงทะเลทราย ในทะเลทรายน้ี ไมมีผลไม 
            ไมมีเผือกมัน หาเช้ือมไิด จักมีอาหารแตท่ีไหน นอกจากฝุนและทราย 
            อันรอนทารุณดังไฟเผา ท่ีนี้มีภาคพื้นอันแข็ง รอนดังแผนเหล็กแดง 
            หาความสุขมีได เทากับนรก สถานท่ีนี้เปนท่ีอยูดั้งเดิมของพวกหยาบชา 



            มีปศาจเปนตน เปนเหมือนภูมิประเทศถูกสาปแชงไว เออก็พวกทาน 
            หวังประโยชนอะไร ไมทันพิจารณาคุณและโทษ พากันหลงทางเขามา 
            ยังประเทศนี้ เพราะเหตุอะไร เพราะความโลภหรอืความกลัวหรือเพราะ 
            ความหลง. 
      พวกพอคาตอบวา 
            พวกขาพเจาเปนพอคาเกวียนอยูในแควนมคธ และแควนอังคะ บรรทุก 
            สินคามามาก ขาพเจาท้ังหลายมีความตองการทรัพย ปรารถนาอดิเรกลาภ 
            เพิ่มพูน จึงพากันไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ ขาพเจาทุกคน 
            ไมอาจจะอดกลั้นความกระหายในเวลากลางวัน และหมายจะอนุเคราะห 
            โคท้ังหลาย จึงไดพากันรีบเดินทางมาในราตรี อันเปนเวลาคํ่าคืน 
            ขาพเจาท้ังหลายจึงไดพลัดจากทางไปสูทางผิดมืดมนดุจคนบอด หลงเขา 
            ไปในปาท่ีไปไดแสนยาก อันเปนทามกลางทะเลทราย มีจิตงงงวย ไม 
            อาจกําหนดทิศได ดูกรเทพเจาผูควรบูชา พวกขาพเจาไดเห็นวิมานอัน 
            ประเสริฐของทานน้ีกับตัวทาน ซึ่งไมเคยเห็นมากอนจึงหวงัวาจะรอด 
            ชีวิตไดยิ่งกวากอน เพราะเห็นวิมานของทาน กับตัวทาน พวกขาพเจามี 
            ความดีใจราเริง ขนลุกขนพอง. 
      เสริสสกเทพบุตรกลาววา 
            ดูกรพอคาท้ังหลาย ทานท้ังหลายเท่ียวไปสูฝงทะเลทรายขางนี้ จดฝง- 
            ทะเลทรายขางโนน และไปสูทางอันเปนทางไปยาก ประกอบดวย 
            เซิงหวายและหลักตอ ขามแมน้ําและภูเขาท้ังหลายไปสูทิศตางๆ เปน 
            อันมาก เพราะเหตุอยากไดโภคทรัพย เมื่อพวกทานไปสูแวนแควนของ 
            พระราชาเหลาอื่น ทานไปเห็นมนุษยในตางประเทศ เราจะขอฟงส่ิง 
            อัศจรรยท่ีทานท้ังหลายไดฟง หรือไดเห็นแลว ในสํานักของทาน 
            ท้ังหลายฯ 
      พวกพอคาตอบวา 
            ดูกรกุมาร พวกขาพเจาไมเคยไดยินหรอืไดเห็นสมบัติมนุษย ในประเทศ 
            อื่นท้ังหมด ท่ีนาอัศจรรยยิ่งไปกวาสมบัติในวิมานของทานน้ี พวก 
            ขาพเจาไดเห็นวิมานของทาน อันมีรัศมีไมทราม อันเลื่อนลอยไปไดใน 
            อากาศ จึงอิ่มใจนัก ในวิมานของทานน้ี มีท้ังสระโบกขรณี พวงมาลา 
            บัวขาบมากมาย มีหมูรุกชาติอันเผล็ดดอกออกผลอยูเปนนิจนิรันดร สง 
            กลิ่นหอมฟุงขจรไป ในวิมานน้ี มีเสาแกวไพฑูรยสงูรอยศอก ประดับ 
            ดวยแกวผลึก แกวประพาฬ บุษราคัม และแกวมณีมีเหลี่ยมกวาง ม ี
            รัศมีแผซานไป วิมานของทานน้ีงามดีมีเสาพันหนึ่ง มีอานุภาพหาท่ีเปรียบ 
            มิได เสาเหลาน้ันมีวิมานอันงาม แวดลอมดวยกําแพงทอง ดวยแกว 



            ตางๆ มีหลังคาอันมุงแลวดวยแกวตางๆ ชนิด วิมานของทานน้ีมีแสง 
            แหงทองชมพูนุท ทอแสงข้ึนในเบ้ืองบน ประกอบดวยปราสาท บันได 
            และแผนกระดานอันเกลี้ยง งามดี มั่นคงและทรวดทรงงดงาม สม่ําเสมอ 
            อันบุญกรรมปรุงดีแลว นาดูนาชม นารื่นรมยใจยิ่งนัก ภายในวิมาน 
            แกวนั้น มีขาวและน้ําอันสมบูรณ ทานเองก็แวดลอมดวยหมูนางเทพ- 
            อัปสรเสียงกึกกองดวยตะโพน เปงมาง และดุริยางคเปนนิจ ทานเปนผู 
            อันหมูเทพยดานอบนบแลวดวยการชมเชย และกราบไหว ปลาบปล้ืม 
            อยูดวยหมูเทพนารี บันเทิงใจอยูในวิมาน และปราสาทอันประเสริฐนา 
            รื่นรมยใจ มีอานุภาพเปนอจินไตย ประกอบไปดวยคุณท้ังปวง ดุจทาว 
            เวสสุวรรณผูเปนใหญ ทานเปนเทวดาหรือเปนยักษ เปนทาวสักกะ 
            จอมเทพหรือเปนมนุษย พวกพอคาเกวียนถามทาน ขอทานจงบอกวา 
            ทานเปนเทวดาช่ืออะไร? 
      เสริสสกเทพบุตรตอบวา 
            ขาพเจาเปนเทวดาช่ือวาเสริสสกะ เปนผูรักษาทางกันดารเปนเจาทะเล- 
            ทราย ทําตามคําส่ังของทาวเวสสุวรรณ รักษาประเทศน้ีอยู. 
      พวกพอคาถามวา 
            วิมานน้ีทานไดตามความปรารถนา หรอืเกิดในกาลบางคราว ทานทําเอง 
            หรือเทวดาท้ังหลายมอบให พอคาเกวียนท้ังหลายถามทาน วิมานอันเปนท่ี 
            ชอบใจน้ีทานไดมาอยางไร? 
      เสริสสกเทพบุตรตอบวา 
            วิมานอันเปนท่ีชอบใจน้ี มิใชขาพเจาไดตามความปรารถนา มิใชเกิดข้ึน 
            ในกาลบางคราว ขาพเจามิไดทําเอง และเทวดาท้ังหลายก็มิไดมอบให 
            วิมานอันเปนท่ีชอบใจน้ี ขาพเจาไดมาเพราะบุญกรรมอันดีงามของตน. 
      พวกพอคาถามวา 
            อะไรเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของทาน นี้เปนวิบากแหงบุญอะไร 
            ท่ีทานส่ังสมไวแลว พอคาเกวียนท้ังหลาย ถามทาน วิมานนี้ทานไดมา 
            อยางไร? 
      เสริสสกเทพบุตรตอบวา 
            ขาพเจามีนามวาปายาสิ เมื่อครั้งขาพเจาเสวยสมบัติในแควนโกศล 
            ขาพเจามีความเห็นผิดวาไมมี มีความตระหน่ีเหน่ียวแนน มีธรรมอนั 
            ลามกมีปรกติกลาววาขาดสูญ มีสมณะนามวา กุมารกัสสป เปนพหูสูต 
            เปนผูเลิศในทางมีถอยคําอันวิจิตร ครัง้น้ันทานไดแสดงธรรมกถาแก 
            ขาพเจา ไดบรรเทาทิฏฐิผิดของขาพเจา ขาพเจาไดฟงธรรมกถาของ 
            ทานน้ันแลว ไดประกาศตนเปนอุบาสก งดเวนจากปาณาติบาต จาก 



            อทินนาทาน สันโดษยินดีดวยภรรยาของตน ไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา 
            ขอนั้นเปนวัตรและเปนพรหมจรรยของขาพเจา นี้เปนวิบากแหงบุญท่ี 
            ขาพเจาไดสั่งสมไว วิมานน้ีขาพเจาไดมาเพราะบุญกรรมอันดีงามนั้น 
            นั่นแล. 
      พวกพอคาถามวา 
            ไดยินวา ถอยคําของนรชนผูมีปญญา เปนบัณฑิต ท่ีไดพูดไวเปนคําจริง 
            ไมกลับกลายเปนอยางอื่นวา บุคคลผูทําบุญจะไปในท่ีใดๆ ยอมไดตาม 
            ความปรารถนา บันเทิงใจในท่ีนั้นๆ ความเศราโศก ความร่ําไร การ 
            เบียดเบียน การจองจํา ความเศราหมอง มีอยูในท่ีใดๆ คนทําบาป 
            ยอมไมพนจากทุคติในกาลไหนๆ ดูกรกุมาร เพราะเหตุใดหนอ ความ 
            โทมนัสจึงไดบังเกิดแกเทวดาผูเปนบริวารของทานน้ีและแกทาน ดุจคน 
            ผูหลงใหลฟนเฟอน และดุจน้ําอันขุนในครูเดียวนี้. 
      เสริสสกเทพบุตรตอบวา 
            แนะพอท้ังหลาย ปาไมซึกเหลาน้ีเปนทิพยมีกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปท่ัว 
            วิมานน้ี ใชแตเทาน้ัน ปาไมซึกนี้ยังกําจัดความมืดไดท้ังกลางวันและ 
            กลางคืน ลวงไปรอยป เปลือกฝกแหงตนซึกนี้จึงจะสุกหลนลงครั้งหนึ่งๆ 
            เปนอันรูวารอยปของมนุษยลวงไปแลว ดูกรพอท้ังหลาย ต้ังแตขาพเจา 
            เกิดในเทพนิกายน้ีจักต้ังอยูในวิมานน้ีตลอด ๕๐๐ ปทิพย แลวจึงจุติ 
            เพราะสิ้นอายุ เพราะสิ้นบุญ ขาพเจาสยบซบเซา เพราะความเศราโศก 
            นั้นนั่นแล. 
      พวกพอคากลาววา 
            ทานไดวิมานน้ีมานาน จะนับประมาณมิได เมื่อทานเปนเชนนั้น 
            จะเศราโศกไปทําไมเลา ก็แหละคนท่ีมีบุญนอย เขาอยูวิมานน้ีนิดหนอย 
            ควรเศราโศกแนแท แตทานมีอายุถึง ๙ ลานปของมนุษย จะเศราโศก 
            ไปทําไมเลา ทานอยาเศราโศกไปเลย. 
      เสริสสกเทพบุตรกลาววา 
            ดูกรทานท้ังหลาย การท่ีทานท้ังหลายกลาวตักเตือนขาพเจาดวยวาจาอัน 
            เปนท่ีรักนั้น สมควรแกขาพเจา ขาพเจาจะตามรักษาพวกทาน ทาน 
            ท้ังหลายจงไปโดยสวสัดี ยังท่ีท่ีทานท้ังหลายปรารถนาเถิด. 
      พวกพอคากลาววา 
            ขาพเจาท้ังหลายมีความตองการทรัพยปรารถนาอดิเรกลาภเพิ่มพูน จึงไป 
            สูสินธุประเทศและโสวีระประเทศ บัดนี้ พวกขาพเจาขอบวงสรวงทาน 
            ขอใหปฏิญาณไวแกทาน ถาพวกขาพเจาไดทรัพยสมความปรารถนาแลว 
            จักทําการบูชาเสริสสกเทพบุตรใหยิ่ง. 



      เสริสสกเทพบุตรกลาววา 
            ทานท้ังหลายอยาไดทําการบูชาแกเสริสสกเทพบุตรเลย สิ่งท่ีทานพูดถึง 
            ท้ังหมด จักเปนของทาน ขอพวกทานจงงดเวนกรรมท้ังหลายอันเปนบาป 
            และจงอธิษฐานการประกอบตามซ่ึงธรรม ในหมูพอคาเกวียนนี้ มีอุบาสก 
            ผูเปนพหูสูต สมบูรณดวยศีลและวัตร มีศรัทธา มีปกติบริจาค มีศีลเปน 
            ท่ีรัก มีปญญาเครื่องพิจารณา เปนผูสันโดษ เปนผูรู เมื่อรูสึกอยูไม 
            พูดมุสา ไมคิดเพื่อเบียดเบียนผูอื่น ไมพึงกลาวคําสอเสียดใหเขาแตก 
            กัน พูดแตวาจาออนหวานละมุนละมอม มีความเคารพ ยําเกรง 
            ออนนอม ไมเปนคนทําบาป หมดจดในอธิศีล เปนคนเลี้ยงมารดา 
            และบิดาโดยธรรม มีความประพฤติบริสุทธ์ิ แสวงหาโภคะทั้งหลาย 
            เพราะเหตุแหงมารดาและบิดา ไมใชเพราะเหตุแหงตน เมื่อมารดาบิดา 
            ลวงลับไปแลว มีจิตนอมไปในเนกขัมมะ จักประพฤติพรหมจรรย เปน 
            คนตรง ไมคดโกง ไมโออวด ไมมีมารยา ไมพูดโยดวยอางเลศ 
            อุบาสกผูทํางานอันบริสุทธ์ิต้ังอยูในธรรม เชนนี้ จะพึงไดทุกขอยางไร 
            เลา เพราะอุบาสกน้ันเปนเหตุขาพเจาจึงมาแสดงตนใหปรากฏ ดูกรพอ 
            คาท้ังหลาย เพราะฉะนั้น พวกทานจึงไดเห็นขาพเจา ก็ถาเวนอุบาสก 
            นั้นเสีย พวกทานก็จักมืดมน ดุจคนตาบอด หลงเขาไปในปา จักเปน 
            เถาถานไป อันคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนั้น เปนการกระทําไดงาย การ 
            สมาคมดวยสัปบุรุษ นํามาซึ่งความสุข. 
      พวกพอคาถามวา 
            อุบาสกน้ันช่ืออะไร ทํากรรมอะไร มีช่ืออยางไร มีโคตรอยางไร ดูกร 
            เทพเจาผูควรบูชา ทานมาในท่ีนี้เพื่ออนุเคราะหอุบาสกคนใด แมพวก 
            ขาพเจาก็ตองการจะเหน็อุบาสกน้ัน แมทานรักอุบาสกคนใด ก็เปนลาภ 
            ของอุบาสกคนน้ัน. 
      เสริสสกเทพบุตรกลาววา 
            บุรุษใดเปนกัลบกมีช่ือวา สัมภวะเปนคนรับใชสอยของพวกทาน 
            อาศัยการตัดผมเลี้ยงชีพ ทานท้ังหลายจงรูบุรุษน้ันวาเปนอุบาสก ทาน 
            ท้ังหลายอยาไดดูหมิ่นอุบาสกน้ัน ดวยวาอุบาสกน้ันผูมีศีลเปนท่ีรัก. 
      พวกพอคากลาววา 
            ดูกรเทพเจาผูควรบูชา ทานพูดถึงชางตัดผมคนใด ขาพเจาท้ังหลายรูจัก 
            แลว แตกอนขาพเจาท้ังหลายไมรูจักวาเปนเชนนี้เลย เพราะฟงคํา 
            ของทาน แมขาพเจาท้ังหลายก็จักบูชาอุบาสกน้ันเปนอยางยิ่ง. 
      เสริสสกเทพบุตรกลาววา 
            มนุษยท้ังหมดในโลกน้ี เปนหนุม แกหรือปานกลาง มนุษยเหลานั้น 



            ท้ังหมดจงข้ึนสูวิมานน้ีแลว จงดูผลบุญของคนตระหนี่. 
      พระธรรมสังคีตีกาจารยไดรจนาคาถาเหลาน้ีไวในท่ีสุดวา 
            พวกพอคาเหลาน้ันท้ังหมดในท่ีนั้น พากันหอมลอมชางกัลบกน้ันข้ึนสู 
            วิมาน ดุจวิมานแหงทาววาสะ ดวยการกลาววาเรากอนๆ พวกพอคา 
            ท้ังหมดนั้น ไดประกาศความเปนอุบาสกวา เรากอนๆ ดังน้ี เปนผูงด 
            เวนจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน ยินดีดวยภรรยาของตน ไมพูดเท็จ 
            และไมดื่มน้ําเมา พวกพอคาท้ังหมดน้ัน ครั้นประกาศความเปนอุบาสก 
            แลว ผูอันเสริสสกเทพบุตรบอกแลว บันเทิงอยูดวยเทวฤทธิ์บอยๆ 
            แลวหลีกไป พวกพอคาเหลาน้ันมีความตองการดวยทรัพย ปรารถนา 
            อดิเรกลาภเพิ่มพูน ไดไปยังสินธุประเทศและโสวีระประเทศ พยายาม 
            ทําตามความปรารถนาของตน ไดทรัพยบริบูรณตามความปรารถนา กลับ 
            มาสูปาตลีบุตรดังเดิม หาอันตรายมิได มีความสวัสดี ไปสูเรือนของตน 
            พรั่งพรอมดวยบุตรและภรรยา มีจิตยนิดีโสมนัสปลาบปลื้ม ไดทําการ 
            บูชาอยางยิ่งแกเสริสสกเทพบุตร ใหสรางเทวาลัยช่ือวาเสริสสกะ การ 
            คบหาดวยสัปบุรุษยังประโยชนใหสําเร็จอยางน้ี การคบหาบุคคลผูมี 
            คุณธรรม มีประโยชนมาก สัตวท้ังปวงยอมไดรับประโยชน และมีความ 
            สุข เพราะคบหาอุบาสกคนหน่ึงๆ 
                      จบ เสริสสกวิมานท่ี ๑๐ 
                        ๑๑. สุนิกขิตตวิมาน 
               วาดวยผลบุญท่ีทําใหไปเกิดในสุนิกขิตตวิมาน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๘๕] วิมานแกวมณีของทานน้ี สูง ๑๒ โยชนโดยรอบ มีปราสาท ๗๐๐ มีเสา 
            ลวนแลวไปดวยแกวไพฑูรย ปูลาดดวยเครื่องลาดอนังามยิ่ง ทานอยู 
            ดื่ม และบริโภคสุธาโภชนในวิมานน้ี อนึ่ง เทพบุตรผูนี้มีเสียงอัน 
            ไพเราะพากันมาบรรเลงพิณทิพย เบญจกามคุณซ่ึงมีรสเปนทิพยก็มีอยู 
            พรอมในวิมานน้ี ท้ังเหลาเทพนารีปกคลุมดวยเครือ่งประดับทองคํา 
            พากันมาฟอนรําอยู ทานมีวรรณะเชนนี้เพราะบุญอะไร อิฏฐผลยอม 
            สําเร็จแกทานในวิมานน้ี และโภคสมบัติอันเปนท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุก 
            อยาง ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะบุญอะไร ดูกรเทพเจาผูมีอานุภาพมาก 
            อาตมาขอถามทาน ทานเปนมนุษยไดทําบุญอะไร ทานมีอานุภาพอันรุงเรอืง 
            และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
            เทพบุตรน้ัน อันพระมหาโมคคัลลานเถระถามแลว มคีวามปลาบปลื้มใจ 
            จึงพยากรณปญหาแหงผลกรรมท่ีถูกถามนั้นวาขาพเจาไดจัดดอกไม อัน 
            มหาชนจัดไวแลวไมเรยีบรอย แลวไดประดิษฐานไวท่ีพระสถูปของพระ 



            สุคตเจา จึงเปนผูมีฤทธ์ิมากและมีอานุภาพมาก พรั่งพรอมดวยกามคุณ 
            อันเปนทิพย ขาพเจามีวรรณะเชนนี้เพราะบุญนั้น อิฏฐผลสมบัติอันเปน 
            ท่ีรักแหงใจทุกสิ่งทุกอยาง ยอมเกิดแกขาพเจาเพราะบุญนั้น ขาพเจามี 
            อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะ 
            บุญนั้นๆ. 
                      จบ สุนิกขิตตวิมานท่ี ๑๑ 
                      จบ สุนิกขิตตวรรคท่ี ๗. 
                    --------------------- 
                     รวมวิมานท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. จิตตลดาวิมาน                 ๒. นันทนวิมาน 
      ๓. มณิถูณวิมาน                   ๔. สุวรรณวิมาน 
      ๕. อัมพวิมาน                    ๖. โคปาลวิมาน 
      ๗. กัณฐกวิมาน                   ๘. อเนกวรรณวิมาน 
      ๙. มัฏฐกุณฑลีวิมาน               ๑๐. เสริสสกวิมาน 
     ๑๑. สุนิกขิตตวิมาน. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๔. 
                            เปตวัตถุ 
                       ๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ 
                  วาดวยพระอรหันตเปรียบเหมือนนา 
      พระผูมีพระภาคไดตรัสพระคาถาเหลาน้ีความวา 
      [๘๖] พระอรหันตท้ังหลายเปรียบดวยนา ทายกท้ังหลายเปรียบดวยชาวนา 
            ไทยธรรมเปรียบดวยพชื ผลทานยอมเกิดแตการบริจาคไทยธรรมของ 
            ทายกและปฏิคคาหกผูรับ พืชท่ีบุคคลหวานลงในนาน้ัน ยอมเกิดผลแก 
            เปรตท้ังหลายและทายกเปรตท้ังหลายยอมบริโภคผลนั้น ทายกยอมเจริญ 
            ดวยบุญ ทายกทํากุศลในโลกนี้แลว อทิุศใหเปรตท้ังหลาย ครั้นทํากรรม 
            ดีแลวยอมไปสวรรค. 
                      จบ เขตตูปมาวัตถุท่ี ๑. 
                         ๒. สูกรเปตวัตถุ 
                   วาดวยบุพกรรมของเปรตปากหมู 
      ทานพระนารทะถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๘๗] กายของทานมีสีเหมือนทองคําท่ัวท้ังกาย รัศมีกายของทานสวางไสวไป 
            ท่ัวทุกทิศ แตปากของทานเหมือนปากสุกร เมื่อกอนทานไดทํากรรม 
            อะไรไว? 
      เปรตน้ันตอบวา 



            ขาแตพระนารทะ เมื่อกอนขาพเจาไดสํารวมกาย แตไมไดสํารวมวาจา 
            เพราะเหตุนั้นรัศมีกายของขาพเจาจึงเปนเชนกับท่ีทานเห็นอยูนั้น เพราะ 
            เหตุนั้น ขาพเจาขอกลาวกะทาน สรีระของขาพเจาทานเห็นเองแลว ขอ 
            ทานอยาทําบาปดวยปาก อยาใหปากสุกรเกิดมีแกทาน. 
                         จบ สูกรเปตวัตถุ. 
                        ๓. ปูตีมุขเปตวัตถุ 
                   วาดวยบุพกรรมของเปรตปากเนา 
      ทานพระนารทะถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๘๘] ทานมีผิวพรรณงามดังทิพย ยืนอยูในอากาศ แตปากของทานมีกลิ่น 
            เหม็น หมูหนอนพากนัมาไชชอนอยู เมื่อกอนทานทํากรรมอะไรไว? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            เมื่อกอนขาพเจาเปนสมณะลามก มีวาจาช่ัว สํารวมกายเปนปกติ ไม 
            สํารวมปาก ผิวพรรณดังทองขาพเจาไดแลว เพราะพรหมจรรยนั้น แต 
            ปากของขาพเจาเหม็นเนาเพราะกลาววาจาสอเสียด ขาแตทานพระนารทะ 
            รูปของขาพเจาน้ีทานเห็นเองแลว ทานผูฉลาดอนุเคราะหกลาวไววา 
            ทานอยาพูดสอเสียดและอยาพูดมุสา ถาทานละคําสอเสียดและคํามุสา 
            แลว สํารวมดวยวาจา ทานจักเปนเทพเจาผูสมบูรณดวยสิ่งท่ีนาใคร. 
                      จบ ปูติมุขเปตวัตถุท่ี ๓. 
                       ๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ 
                    วาดวยการทําบุญอุทิศใหเปรต 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
      [๘๙] บุคคลผูไมตะหน่ี ควรทําเหตุอยางใดอยางหน่ึง คือปรารภถึงบุรพเปตชน 
            เทวดาผูสิงอยูในเรอืน หรือทาวมหาราชท้ัง ๔ ผูรักษาโลก ผูมียศ คือ 
            ทาวธตรัฐ ๑ ทาววิรุฬหก ๑ ทาววิรูปกษ ๑ ทาวกุเวร ๑ ใหเปนอารมณ 
            และพึงใหทาน ทานเหลาน้ันเปนผูอันบุคคลไดบูชาแลว และทายกก็ไม 
            ไรผล ความรองไห ความเศราโศก หรือความร่ําไหอยางอื่น ไมควรทํา 
            เลย เพราะความรองไหเปนตนนั้น ยอมไมเปนประโยชนแกผูท่ีลวงลับ 
            ไปแลว ญาติท้ังหลายคงต้ังอยูตามธรรมดาของตนๆ อันทักษิณาทานน้ี 
            ท่ีทานเขาไปต้ังไวดีแลวในสงฆใหแลว ยอมสําเรจ็ประโยชนแกบุรพเปต- 
            ชนโดยทันที สิ้นกาลนาน. 
                     จบ ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุท่ี ๔. 
                       ๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ 
              วาดวยบุพกรรมของเปรตญาติพระเจาพิมพิสาร 
      พระผูมีพระภาคตรัสกะพระเจาพิมพิสารวา 



      [๙๐] เปรตท้ังหลายพากันมาสูเรือนของตนแลว ยืนอยูภายนอกฝาท่ีตรอก 
            กําแพง และทาง ๓ แพรง และยืนอยูท่ีใกลบานประตู เมื่อขาว น้ํา 
            ของกิน ของบริโภคเปนอันมากเขาเขาไปต้ังไวแลว แตญาติไรๆ ของ 
            สัตวเหลาน้ันระลึกไมได เพราะกรรมเปนปจจัย เหลาชนผูอนุเคราะห 
            ยอมใหน้ําและโภชนะอันสะอาด ประณีตสมควรแกญาติท้ังหลายตามกาล 
            ดุจทานท่ีมหาบพิตรทรงถวายแลวฉะนั้น ดวยเจตนาอทิุศวา ขอทานนี้แล 
            จงสําเร็จผลแกญาติท้ังหลายของเรา ขอญาติท้ังหลายของเราจงเปนสขุ 
            เถิด สวนเปรตผูเปนญาติเหลาน้ัน พากันมาชุมในท่ีนั้น เมื่อขาว 
            และน้ํามีอยูบริบูรณ ยอมอนุโมทนาโดยเคารพวา เราไดสมบัติเพราะ 
            เหตุแหงญาติเหลาใด ขอญาติของเราเหลานั้น จงมีชีวติอยูยืนนาน 
            การบูชาเปนอันพวกญาติไดทําแลวแกเราท้ังหลาย และญาติท้ังหลายผูให 
            ก็ไมไรผล เพราะในเปรตวิสัยน้ัน ไมมีกสิกรรม ไมมีโครักขกรรม ไม 
            มีการคาขายเชนนั้น ไมมีการซ้ือการขายดวยเงิน เปรตท้ังหลายผูไปใน 
            ปตติวิสัย ยอมเยียวยาอตัภาพดวยทานท่ีญาติหรือมิตรใหแลวแตมนุษย- 
            โลกนี้ น้ําฝนอันตกลงในท่ีดอน ยอมไหลไปสูท่ีลุม ฉันใด ทานอัน 
            ญาติหรือมิตรใหแลวในมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผลแกเปรตท้ังหลาย 
            ฉันนั้นเหมือนกัน หวงน้ําใหญเต็มแลว ยอมยงัสาครใหเต็มเปยม 
            ฉันใด ทานอันญาติหรือมิตรใหแลว แตมนุษยโลกนี้ ยอมสําเร็จผล 
            แกเปรตท้ังหลาย ฉันนั้นเหมือนกัน กุลบุตรเมื่อระลกึถึงอุปการะท่ีทาน 
            ทําแลวในกาลกอนวา ญาติมิตรและสหายไดใหสิ่งของแกเรา ไดชวย 
            ทํากิจของเรา ดังน้ี พึงใหทักษิณาแกเปรตท้ังหลาย ความเศราโศก 
            หรือความร่ําไรอยางอืน่ ไมควรทําเลย เพราะความรองไหเปนตนนั้น 
            ไมเปนประโยชนแกเปรตท้ังหลาย ญาติท้ังหลายยอมดํารงอยูโดยปกติ 
            ธรรมดา อันทักษิณาน้ีแลท่ีทานเขาไปต้ังไวดีแลวในสงฆ ใหแลว ยอม 
            สําเร็จประโยชนแกเปรตน้ันโดยพลัน สิ้นกาลนาน ญาติธรรมมหาพติร 
            ไดแสดงใหปรากฏแลว การบูชาอันยิ่งเพ่ือเปรตท้ังหลาย มหาพิตรทรง 
            ทําแลว และกําลังกายมหาบพิตรไดเพิ่มใหแกภิกษุท้ังหลายแลว บุญมี 
            ประมาณไมนอยมหาบพิตรไดทรงขวนขวายแลว. 
                     จบ ติโรกุฑฑเปตวัตถุท่ี ๕. 
                     ๖. ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถุ 
               วาดวยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๕ คน 
      พระสังฆเถระถามวา 
      [๙๑] ทานเปลือยกาย มีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลง 
            วันพากันตอมเกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอมายืนอยูในท่ีนี้? 



      หญิงเปรตน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะทํา 
            กรรมอันลามกจึงตองจากโลกน้ีไปสูเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๕ คน 
            เวลาเย็นอีก ๕ ตน แลวกินลูกเหลาน้ันหมด ถึงบุตร ๑๐ คนเหลาน้ัน 
            ก็ยังไมอาจบรรเทาความหิวของดิฉัน หัวใจของดิฉันเรารอนอยูเปนนิจ 
            เพราะความหิวดิฉันไมไดดื่มน้ําท่ีควรด่ืม ขอทานจงดูดิฉันผูถึงความ 
            พินาศเชนนี้เถิด. 
      พระเถระถามวา 
            เมื่อกอน ทานไดทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือทานกินเนื้อ 
            บุตรท้ังหลาย เพราะวิบากแหงกรรมอะไร? 
      หญิงเปรตน้ันตอบวา 
            เมื่อกอน หญิงรวมสามีของดิฉันคนหน่ึงมีครรภ ดิฉันคิดช่ัวตอเขา มีใจ 
            ประทุษราย ไดทําใหครรภตกไป เขามีครรภ ๒ เดือนเทาน้ัน ไหลออก 
            เปนโลหิต ครั้งน้ัน มารดาของเขาโกรธ เชิญพวกญาติของดิฉันมา 
            ประชุมซักถาม ใหดิฉันทําการสบถและขูเข็ญใหกลัว ดิฉันไดกลาวคํา 
            สบถและมุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําช่ัวอยางนี้ ขอใหดิฉันกินเนื้อ 
            บุตรเถิด ฉันมีกายอันเปอนดวยหนองและโลหิต กินเนื้อบุตรท้ังหลาย 
            เพราะวิบากแหงกรรม คือ การทําใหครรภตกและการพูดมุสาท้ังสองน้ัน 
                   จบ ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถุท่ี ๖. 
                     ๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ 
               วาดวยบุพกรรมของเปรตกินลูกคราวละ ๗ ตน 
      พระเถระถามหญิงเปรตตนหนึ่งวา 
      [๙๒] ทานเปลือยกายมีผิวพรรณเลวทราม มีกลิ่นเหม็นเนาฟุงไป หมูแมลงวัน 
            พากันตอมเกลื่อนกลน ทานเปนใครหนอมายืนอยูท่ีนี?้ 
      หญิงเปรตน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ถึงทุคติ เกิดในยมโลก เพราะทํา 
            กรรมอันลามกจึงตองจากโลกน้ันไปสูเปตโลก เวลาเชาคลอดบุตร ๗ ตน 
            เวลาเย็นอีก ๗ ตน แลวกินบุตรเหลานั้นหมด ถึงบุตร ๑๔ คนนั้นก็ยัง 
            ไมอาจบรรเทาความหิวของดิฉันได หัวใจของดิฉันยอมเรารอนอยูเปน 
            นิจเพราะความหิว ดิฉันเปนดุจถูกเผาดวยไฟในท่ีอันรอนยิ่ง ไมได 
            ประสบความเย็นเลย. 
      พระเถระถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือทานกินเนื้อบุตรเพราะ 
            วิบากแหงกรรมอะไร? 



      หญิงเปรตน้ันตอบวา 
            เมื่อกอนดิฉันมีบุตร ๒ คน บุตร ๒ คนน้ันกําลังหนุมแนน ดิฉันเปน 
            ผูเขาถึงกําลังคือบุตร (ถือตัววามีบุตร) จึงไดดูหมิ่นสามีของตน ภาย 
            หลังสามีของดิฉันโกรธ จึงไดหาภรรยามาใหม ก็ภรรยาใหมนั้นมีครรภ 
            ดิฉันคิดช่ัวตอเขา มีใจประทุษราย ไดทําใหครรภตกไป ภรรยาใหมมี 
            ครรภ ๓ เดือนเทาน้ัน ตกเปนโลหิตเนา มารดาของเขาโกรธแลวเชิญ 
            พวกญาติของดิฉันมาประชุมซักถาม ใหดิฉันทําการสบถและขูเข็ญดิฉัน 
            ใหกลัว ดิฉันไดกลาวคําสบถและมุสาวาทอยางแรงวา ถาดิฉันทําช่ัว 
            อยางนี้ ขอใหดิฉันกินเนื้อบุตรเถิด ดิฉันมีกายเปอนหนองและโลหิต 
            กินเนื้อบุตรท้ังหลาย เพราะวิบากแหงกรรม คือ การทําครรภใหตกไป 
            และมุสาวาทท้ังสองน้ัน. 
                   จบ สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุท่ี ๗. 
                         ๘. โคณเปตวัตถุ 
                         วาดวยลูกสอนพอ 
      กุฎมพีผูเปนบิดาถามสุชาตกุมารวา 
      [๙๓] เจาเปนบาไปแลวหรือ จึงเก่ียวหญาอันเขียวสดแลวบังคับโคแกอันเปน 
            สัตวตายแลววา จงกิน จงกิน อันโคตายแลวยอมไมลกุข้ึนกินหญา 
            และน้ํามิใชหรือ เจาเปนท้ังคนพาลท้ังมีปญญาทรามเหมือนคนอื่น ท่ีมี 
            ปญญาทรามฉะนั้น? 
      สุชาตกุมารตอบวา 
            โคตัวนี้ยังมีเทาท้ัง ๔ มีศีรษะ มีตัวพรอมท้ังหาง นัยนตาก็มีอยูตามเดิม 
            ขาพเจาคิดวาโคตัวนี้พึงลุกข้ึนกินหญาสักวันหนึ่ง สวนมือ เทา กาย 
            และศีรษะของปูไมปรากฏ แตคุณพอมารองไหถึงกระดูกของปูท่ีบรรจุไว 
            ในสถูปดิน ไมเปนคนโงหรือ. 
      กุฎมพีไดฟงคําน้ันแลว จึงกลาวสรรเสริญสุชาตกุมารวา 
            เจาดับความกระวนกระวายท้ังปวงของเรา ผูเรารอนอยูใหหาย เหมือน 
            บุคคลดับไฟอันลาดดวยนํ้ามัน ดวยน้ําฉะนั้น ไดถอนข้ึนแลวหนอ 
            ซึ่งลูกศรคือความโศก อันเสียบแลวท่ีหทัยของบิดา บิดาผูมีลูกศรอัน 
            เจาถอนข้ึนแลว เปนผูเย็นสงบแลว ดูกรมาณพ ตอไปนี้บิดาจะไม 
            เศราโศกจะไมรองไห เพราะฟงคําของเจา ชนเหลาใดท่ีมีปญญามีความ 
            อนุเคราะหตอมารดาบิดา ชนเหลาน้ันยอมทําอยางนี้ ยอมยังมารดาบิดา 
            ใหหายจากความเศราโศก ฉะนั้น. 
                       จบ โคณเปตวัตถุท่ี ๘. 
                      ๙. มหาเปสการเปตวัตถุ 



                  วาดวยบุพกรรมของเปรตกินมูตรคูถ 
      ภิกษุรูปหน่ึงถามเทพบุตรตนหนึ่งวา 
      [๙๔] หญิงเปรตนี้กินคูถ มูตร โลหิต และหนอง นี้เปนวบิากแหงกรรมอะไร 
            หญิงเปรตนี้ เมื่อกอนไดทํากรรมอะไรไว จึงมีเลอืดและหนองเปนภักษา 
            เปนนิจ ผาท้ังหลายอันใหมและงาม ออนนุม บริสุทธ์ิ มีขนออน 
            อันทานใหแลวแกหญิงเปรตนี้ ยอมกลายเปนเหล็กไป เมื่อกอนหญิง 
            เปรตน้ีไดทํากรรมอะไรไวหนอ? 
      เทพบุตรน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ เมื่อกอน หญิงเปรตนี้เปนภรรยาของขาพเจา มีความ 
            ตระหน่ีเหนียวแนน ไมใหทาน นางไดดาและบริภาษขาพเจาผูกําลังให 
            ทานแกสมณพราหมณท้ังหลายวา จงกินคูถ มูตร เลือด และหนอง 
            อันไมสะอาดตลอดกาลทุกเมื่อ คูถ มูตร เลือด และหนอง จงเปน 
            อาหารของทานในปรโลก แผนเหล็กจงเปนผาของทาน นางมาเกิดใน 
            ท่ีนี้กินแตคูถและมูตรเปนตนตลอดกาลนาน เพราะประพฤติช่ัวเชนนี้. 
                    จบ มหาเปสการเปตวัตถุท่ี ๙. 
                       ๑๐. ขลาตยเปตวัตถ ุ
                   วาดวยบุพกรรมของเปรตเปลือย 
      หัวหนาพอคาถามหญิงเปรตตนหน่ึงวา 
      [๙๕]  ทานเปนใครหนออยูภายในวิมานน้ี ไมออกจากวิมานเลย ดูกรนางผูเจริญ 
            เชิญทานออกมาเถิด ขาพเจาจะขอดูทานผูมีฤทธ์ิ? 
      นางเวมานิกเปรตฟงคําถามดังน้ันแลว จึงกลาววา 
            ดิฉันเปนหญิงเปลือยกาย มีแตผมปดบังไว กระดากอายท่ีจะออกภายนอก 
            ดิฉันไดทําบุญไวนอยนกั. 
      พอคากลาววา 
            ดูกรนางผูมีรูปงาม เอาเถอะ ขาพเจาจะใหผาเน้ือดีแกทาน เชิญทาน 
            นุงผาน้ี แลวจงออกมาภายนอก เชิญออกมาภายนอกวิมานเถิด ขาพเจา 
            จะขอดูผูมีฤทธ์ิมาก. 
      นางเวนิกเปรตตอบวา 
            ผาน้ันถึงทานจะใหท่ีมือของดิฉันเอง ก็ไมสําเร็จแกดิฉัน ถาในหมูชนนี้ 
            มีอุบาสกผูมีศรัทธา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ขอทานจงให 
            อุบาสกน้ันนุงหมผาท่ีทานจะใหดิฉันแลวอุทิศสวนกุศลใหดิฉัน เมื่อ 
            ทานทําอยางนั้น ดิฉันจงึจะไดนุงหมผาน้ีตามปรารถนา ถึงซ่ึงความสุข. 
      พอคาท้ังหลายไดฟงดังน้ันแลว จึงใหอุบาสกนั้นอาบนํ้า ลูบไลแลวใหนุงหมผา แลว 
 อุทิศสวนกุศลใหนางเวมานิกเปรตน้ัน พระสังคีติกาจารยเมื่อจะประกาศเน้ือความนั้น ไดกลาว 



 คาถา ๓ คาถา ความวา 
            ก็พอคาเหลาน้ันยังอุบาสกน้ันใหอาบน้ํา ลูบไลดวยของหอมแลวใหนุง 
            หมผา แลวอุทิศสวนกุศลไปใหนางเวมานิกเปรตน้ัน ในทันตาเห็นนั้น 
            เอง วิบากยอมบังเกิดข้ึนแกนางเวมานิกเปรตน้ัน โภชนะ เครื่องนุงหม 
            และน้ําด่ืม ยอมบังเกิดข้ึน นี้เปนผลแหงทักษิณา ลําดับนั้น นางมี 
            สรีระบริสุทธ์ิ นุงหมผาสะอาด งามดีกวาแควนกาสี เดินยิ้มออกมาจาก 
            วิมานประกาศวา นี้เปนผลแหงทักษิณา. 
      พอคาเหลาน้ันถามวา 
            วิมานของทานงดงาม มีรูปภาพวิจิตรดี สวางไสว ดูกรนางเทพธิดา 
            พวกขาพเจาถามแลวขอทานจงบอก นี้เปนผลแหงกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            เมื่อดิฉันเปนมนุษยอยูนั้น มีจิตเลื่อมใส ไดถวายแปงค่ัวอันเจือดวย 
            น้ํามัน แกภิกษุผูเท่ียวบิณฑบาต มีจิตซ่ือตรง ดิฉันเสวยวิบากแหง 
            กุศลกรรมนั้นในวิมานน้ีสิ้นกาลนาน ก็ผลบุญนั้น เดี๋ยวนี้ยังเหลือ 
            นิดหนอย พน ๔ เดือนไปแลว ดิฉันจักจุติจากวิมานน้ี จักไปตกนรก 
            อันเรารอนสาหัส มี ๔ เหลี่ยม มี ๔ ประตู จําแนกเปนหองๆ ลอม 
            ดวยกําแพงเหล็ก ครอบดวยแผนเหลก็ พื้นนรกนั้นลวนเปนเหล็กแดง 
            ลุกเปนเปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน แผไปตลอดรอยโยชน 
            โดยรอบ ต้ังอยูทุกเมื่อ ดิฉันจักตองเสวยทุกขเวทนาในนรกนั้นตลอด 
            กาลนาน ก็การเสวยทุกขเชนนี้เปนผลแหงกรรมช่ัว เพราะฉะนั้น ดิฉัน 
            จึงเศราโศกท่ีจะไปเกิดในนรกนั้น. 
                     จบ ขลาตยเปตวัตถุท่ี ๑๐. 
                        ๑๑. นาคเปตวัตถุ 
               วาดวยบุพกรรมของเปรตกินน้ําเลือดนํ้าหนอง 
      สามเณรถามวา 
      [๙๖]  คนหน่ึงข่ีชางเผือกไปขางหนา คนหน่ึงข่ีรถเทียมดวยมาอัสดรไปทามกลาง 
            นางสาวนอยข้ึนวอไปขางหลัง เปลงรศัมีสวางไสวไปท่ัวทศทิศ สวน 
            ทานท้ังหลายมือถอืฆอนเดินรองไห มีหนาชุมไปดวยน้ําตา มีตัวเปน 
            แผลแตกพัง ทานเกิดเปนมนุษยไดทําบาปอะไรไว ทานท้ังหลายด่ืมกิน 
            โลหิตของกันและกัน เพราะกรรมอะไร? 
      เปรตท้ังสองไดฟงสามเณรถามจึงตอบวา 
            ผูใดข่ีชางเผือกชาติกุญชรมี ๔ เทาไปขางหนา คนนั้นเปนบุตรหัวปของ 
            ขาพเจาท้ังสอง เมื่อเปนมนุษยเขาไดถวายทานแกสงฆ จึงไดรับความสุข 
            บันเทิงใจ ผูใดข่ีรถเทียมดวยมาอัสดร ๔ มา แลนเรียบไปทามกลาง 



            ผูนั้นเปนบุตรคนกลางของขาพเจาท้ังสอง เมื่อเขาเปนมนุษยเปนคนไม 
            ตระหน่ี เปนทานบดีรุงโรจนอยู นารีท่ีมีปญญา ดวงตากลมงาม 
            รุงเรืองดุจตาเน้ือ ข้ึนวอมาขางหลัง ผูนั้นเปนธิดาคนสุดทายของขาพเจา 
            ท้ังสอง นางมีความสุขเบิกบานใจ เพราะสวนแหงทานก่ึงสวน เมื่อ 
            กอนเขาท้ังสามมีจิตเลื่อมใส ไดใหทานแกสมณพราหมณท้ังหลาย สวน 
            ขาพเจาท้ังสองเปนคนตระหน่ี บริภาษสมณพราหมณท้ังหลาย เขาท้ัง 
            สามน้ีถวายทานแลว บํารุงบําเรอดวยกามคุณอันเปนทิพย สวนขาพเจา 
            ท้ังสองซูบซีดอยู ดุจไมอออันไฟไหม ฉะนั้น. 
      สามเณรถามวา 
            อะไรเปนโภชนะของทาน อะไรเปนท่ีนอนของทาน และทานมีบาปธรรม 
            อยางยิ่ง ยังอัตภาพใหเปนไปอยางไร เมื่อโภคะเปนอนัมากมีอยูไมนอย 
            ทานหนายสุข ไดเสวยทุกขในวันนี้? 
      เปรตท้ังสองตอบวา 
            ขาพเจาท้ังสองดีซึ่งกันและกัน แลวกินหนองและเลอืดของกันและกัน 
            ไดดื่มหนองและเลือดเปนอันมาก ก็ยังไมหายอยาก มคีวามหิวอยูเปน 
            นิจ สัตวท้ังหลายไมใหทาน ละไปแลว เกิดในยมโลก ยอมร่ําไรอยู 
            เหมือนขาพเจาท้ังสองฉะน้ัน สัตวเหลาใด ไดประสบโภคะตางๆ แลว 
            ไมใชสอยเอง ท้ังไมทําบุญ สัตวเหลานั้นจักตองหวิกระหายในปรโลก 
            ภายหลังถูกความหิวแผดเผาไหมอยูสิน้กาลนาน ครั้นทํากรรมท้ังหลาย 
            มีผลเผ็ดรอน มีทุกขเปนกําไรแลว ยอมไดเสวยทุกข ก็บัณฑิตท้ังหลาย 
            รูทรัพยและขาวเปลือกเปนอยางหน่ึง รูชีวิตของสัตวท้ังหลายในมนุษย 
            โลกนี้เปนอยางหน่ึง รูทรัพยและขาวเปลือกและชีวิตมนุษยเปนอีกอยาง 
            หนึ่ง จากสิ่งนอกน้ีแลว พึงทําท่ีพึ่งของตน ชนเหลาใดเปนผูฉลาด 
            ในธรรม ฟงคําของพระอรหันตท้ังหลายแลว มารูชัดอยางนี้ ชนเหลา 
            นั้นยอมไมประมาทในทาน. 
                      จบ นาคเปตวัตถุท่ี ๑๑. 
                        ๑๒. อุรคเปตวัตถุ 
                    วาดวยการไมรองไหถึงผูตาย 
      พราหมณไดฟงดังน้ันแลว เมื่อจะบอกเหตุแหงการไมเศราโศก จึงกลาวคาถา ๒ คาถา 
 ความวา 
      [๙๗]  บุตรของเรา ละสรีระอันคร่ําคราของตนไป เหมือนงูลอกคราบฉะนั้น 
            เมื่อสรีระแหงบุตรของเรา ใชสอยไมได ละไปแลว มีกาละอันกระทํา 
            แลวอยางนี้ บุตรของเราเมื่อญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถงึความร่ําไรของ 
            ญาติท้ังหลาย เพราะฉะนั้น เราจึงไมเศราโศกถึงเขา คติของเขามี 



            อยางไร เขาไดไปสูคตินั้น. 
      นางพราหมณีกลาววา 
            บุตรของดิฉัน ดิฉันไมไดเชิญมา มาแลวจากปรโลก ดิฉันไมไดอนญุาต 
            ใหไป ก็ไปแลวจากมนุษยโลกนี้ เขามาอยางไร เขาก็ไปอยางนั้น 
            ทําไมจะตองไปร่ําไรในการไปจากโลกน้ีของเขาเลา บุตรของดิฉันเมื่อ 
            พวกญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของหมูญาติ เพราะฉะนั้น 
            ดิฉันจึงไมรองไหถึงบุตรน้ัน คติของเขามีอยางไร เขาไดไปสูคตินั้นแลว. 
      นองสาวกลาววา 
            ถาดิฉันรองไห ก็จะเปนผูซูบผอม ผลอะไรจะพึงมีแกดิฉัน ในการ 
            รองไหนั้น ความไมสบายใจก็จะพึงมีแกญาติและมิตรสหายท้ังหลายโดย 
            ยิ่ง พี่ชายของดิฉันอันญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของญาติ 
            ท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงพ่ีชายของดิฉันนั้น คติ 
            ของเขามีอยางไร เขาไดไปสูคตินั้นแลว. 
      สวนภรรยาของเขากลาววา 
            ผูใดเศราโศกถึงคนท่ีลวงลับไปแลว ผูนั้นก็เปรียบเหมือนทารกรองไหถึง 
            พระจันทร อันลอยอยูในอากาศฉะน้ัน สามีของดิฉันอนัญาติเผาอยู 
            ยอมไมรูสึกถึงความร่ําไรของพวกญาติ เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไห 
            ถึงเขา คติของเขามีอยางไร เขาไดไปแลวสูคตินั้น. 
      สวนนางทาสีกลาววา 
            ขาแตทานผูเปนวานเครือแหงพรหม หมอน้ําอันแตกแลวพึงประสานให 
            ติดอีกไมได ฉันใด ผูใดเศราโศกถึงผูลวงลับไปแลว ผูนั้นก็เปรียบ 
            เหมือนฉันนั้น นายของดิฉันอันพวกญาติเผาอยู ยอมไมรูสึกถึงความ 
            ร่ําไรของญาติท้ังหลาย เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงไมรองไหถึงทาน คติของ 
            ทานมีอยางไร ทานไดไปสูคตินั้นแลว. 
                      จบ อุรคเปตวัตถุท่ี ๑๒. 
                      ----------------- 
                     รวมเรือ่งในอุรควรรค คือ 
            ๑. เขตตูปมาเปตวัตถุ            ๒. สูกรเปตวัตถุ 
            ๓. ปูติมุขเปตวัตถุ               ๔. ปฏฐธีตลิกเปตวัตถุ 
            ๕. ติโรกุฑฑเปตวัตถุ             ๖. ปญจปุตตขาทิกเปตวัตถ ุ
            ๗. สัตตปุตตขาทิกเปตวัตถุ        ๘. โคณเปตวัตถุ 
            ๙. มหาเปสการเปตวัตถุ        ๑๐. ขลาตยเปตวัตถุ 
          ๑๑. นาคเปตวัตถุ               ๑๒. อุรคเปตวัตถุ. 
                        จบ อุรควรรคท่ี ๑. 



                         ----------- 
                         อุพพรีวรรคท่ี ๒ 
                      ๑. สังสารโมจกเปตวัตถุ 
                   วาดวยไมทําบุญไปเปนนางเปรต 
      ทานพระสารีบุตรเถระถามนางเปรตตนหน่ึงวา 
      [๙๘] ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม สะพรั่งไปดวย 
            เสนเอ็น ดูกรนางผูซูบผอมมีแตซี่โครง ทานเปนใครเลามายืนอยูในท่ีนี้? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต เขาถึงทุคติเกิดในยมโลก ไดทํากรรม 
            อันช่ัวไว จึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก. 
      พระเถระถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรดวยกาย วาจา ใจ เลา ทานไปจากมนุษยโลกนี ้
            สูเปตโลก เพราะวิบากแหงกรรมอะไร? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาใดเปนบิดาก็ดี มารดาก็ดี หรือแมเปนญาติ 
            ผูมีจิตเลื่อมใส พึงชักชวนดิฉันวา จงใหทานแกสมณพราหมณท้ังหลาย 
            ชนผูอนุเคราะหแกดิฉันเชนนั้นมิไดมี เพราะไมไดทํากุศลกรรมมีทาน 
            เปนตน ดิฉันจึงเปนเปรตเปลือยกาย ถูกความหิวและความกระหาย 
            เบียดเบียนเท่ียวไปเชนนี้ตลอด ๕๐๐ ป นี่เปนผลแหงบาปกรรมของ 
            ดิฉัน ขาแตพระผูเปนเจา ดิฉันมีจิตเลื่อมใสจะขอไหวทาน ขาแต 
            ทานผูแกลวกลา มีอานุภาพมาก ขอทานจงอนุเคราะหแกดิฉันเถิด ขอ 
            ทานจงใหทานอยางใดอยางหน่ึง แลวจงอุทิศกุศลมาใหดิฉันบาง ขอ 
            ทานจงเปลื้องดิฉันจากทุคติดวยเถิด. 
            ทานพระสารีบุตรเถระผูมีใจอนุเคราะห รับคําของนางเปรตนั้นแลว จึง 
            ถวายขาวคําหนึ่ง ผาประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง และน้ําด่ืมขันหนึ่ง แก 
            ภิกษุรูปหน่ึงแลว อุทิศสวนบุญไปใหนางเปรตนั้น พอทานพระสารีบุตร 
            เถระอุทิศสวนบุญให ขาวนํ้าและเครื่องนุงหม ก็บังเกิดข้ึนทันที นี่ 
            เปนผลแหงทักษิณา ภายหลังนางเปรตน้ันมีรางกายบริสุทธ์ิ นุงหมผา 
            อันสะอาด มีคามากยิ่งกวาผาแควนกาสี มีวัตถาภรณอันวิจิตรงดงาม 
            เขาไปหาทานพระสารีบุตรเถระ. 
      พระสารีบุตรเถระถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร 
            อิฏฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง 



            ทุกอยางอันเปนท่ีรักแหงใจ ยอมเกิดข้ึนแกทานเพราะกรรมอะไร ดกูร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก เราขอถามทาน ทานเกิดเปนมนุษยไดทํา 
            บุญอะไรไว อนึง่ ทานมีอานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัว 
            ทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            เมื่อกอนดิฉันเปนเปรต พระคุณเจาเปนมุนีมีความกรุณาในโลก ไดเห็น 
            ดิฉันซูบผอม ถูกความหิวแผดเผา เปลือยกาย มีหนังแตกเปนริ้วรอย 
            เสวยทุกขเวทนา ไดใหขาวคําหนึ่ง ผาประมาณเทาฝามือผืนหนึ่ง น้าํ 
            ขันหนึ่ง แกภิกษุ แลวอทิุศสวนกุศลไปใหดิฉัน ขอทานจงดูผลแหง 
            ขาวคําหน่ึงท่ีพระคุณเจาใหแลว ดิฉันเปนผูประกอบดวยกามท่ีนา 
            ปรารถนา บริโภคอาหารมีกับขาวมีรสหลายอยาง ต้ังพันๆ ป ขอพระ 
            คุณทานจงดูผลแหงการใหผาประมาณเทาฝามือ ดิฉันไดรับน้ีเถิด ขาแต 
            พระคุณเจาผูเจริญ ผาในแวนแควนของพระเจานันทราชมีประมาณ 
            เทาใด ผานุงผาหมของดิฉันมีมากกวาน้ันอีก คือ ผาไหม ผาขนสัตว 
            ผาปาน ผาฝาย ผาแมเหลานั้น ท้ังกวางท้ังยาว ท้ังมีคามาก หอยอยู 
            ในอากาศ ดิฉันเลือกเอาแตผืนท่ีพอใจนุงหม ขอพระคุณทานจงดูผล 
            แหงการใหน้ําขันหนึ่งซ่ึงดิฉันไดรับอยูนี้ สระโบกขรณี ๔ เหลี่ยมลึก 
            อันบุญกรรมสรางใหดีแลว มีน้ําใส มีทาราบเรียบ มีน้ําเย็น มีกลิ่นหอม 
            หาสิ่งเปรียบมิได ดาดาษไปดวยดอกปทุมและดอกอุบล เต็มไปดวยน้ํา 
            อันดาดาษไปดวยเกษรบัว ดิฉันปราศจากภัย ยอมรื่นรมย ช่ืนชม 
            บันเทิงใจ ขาแตพระคุณเจาผูเจริญ ดิฉันมาเพ่ือจะไหวพระคุณเจาผูเปน 
            ปราชญ มีความกรุณาในโลก. 
                    จบ สังสารโมจกเปตวัตถุท่ี ๑. 
                    ๒. สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุ 
               วาดวยนางเปรตเคยเปนมารดาพระสารีบุตร 
      พระสารีบุบุตรเถระถามหญิงเปรตตนหน่ึงวา 
      [๙๙] ดูกรนางเปรตผูผอมมแีตซี่โครง ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด 
            ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใครหรือ มายืนอยูในท่ีนี้? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            เมื่อกอนดิฉันเปนมารดาของทาน ในชาติเหลาอื่น ดิฉันเขาถึงเปรตวิสัย 
            เพรียบพรอมไปดวยความหิวและความกระหาย เมื่อถูกความหิวครอบงํา 
            แลว ยอมกินน้ําลาย น้ํามูก เสมหะอันเขาถมท้ิงแลว และกินมันเหลว 
            แหงซากศพท่ีเขาเผาอยูท่ีเชิงตะกอน กินโลหิตของหญิงท้ังหลายท่ีคลอด 
            บุตรและโลหิตแหงบุรษุท้ังหลายท่ีถูกตัดมือ เทา และศีรษะท่ีเปนแผล 



            กินเนื้อ เอ็น และขอมือขอเทาเปนตนของชายหญิง กินหนองและ 
            และเลือดแหงปศุสัตวและมนุษยท้ังหลาย ไมมีท่ีพึ่ง ไมมีท่ีอยูอาศัย 
            นอนบนเตียงของผูตาย ซึ่งเขาท้ิงไวในปาชา ลูกเอย ขอลูกจงใหทาน 
            แลวอุทิศสวนบุญมาใหแมบาง ไฉนหนอ แมจึงจะพนจากการกินหนอง 
            และเลือด. 
            ทานพระสารีบุตรเถระผูมีจิตอนุเคราะห ไดฟงคําของมารดาแลว จึง 
            ปรึกษากับทานพระมหาโมคคัลลานเถระ ทานพระอนุรุทธะ และทาน 
            พระกัปปนะ แลวใหสรางกุฎี ๔ หลัง ในทิศท้ัง ๔ แลวถวายกุฎ ี
            เหลานั้น ขาวและน้ําแกสงฆ อุทิศสวนกุศลไปใหมารดา ในทันใด 
            นั้นเอง ขาว น้ําและผา ก็บังเกิดเปนวิบาก นี้เปนผลแหงทักษิณา 
            ภายหลังนางมีรางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอันมคีายิ่งกวาผาแควนกาสี 
            ประดับดวยวัตถาภรณอันวิจิตรเขาไปหาทานพระมหาโมคคัลลานเถระ. 
      ทานพระมหาโมคคัลลานเถระจึงถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ เพราะกรรมอะไร 
            อิฐผลยอมสําเร็จแกทานในวิมานน้ี เพราะกรรมอะไร และโภคะทุกสิ่ง 
            ทุกอยางอันเปนท่ีรักแหงใจ ยอมบังเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกร 
            นางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก อาตมาขอถามทาน เมื่อทานเปนมนุษย 
            ไดทําบุญอะไรไว อนึ่ง ทานมีอานุภาพรุงเรอืงและมีรศัมีกายสวางไสว 
            ไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะบุญอะไร? 
      นางเทพธิดาน้ันตอบวา 
            เมื่อกอน ดิฉันเปนมารดาของทานพระสารีบุตรเถระ ในชาติอื่นๆ เกิด 
            ในเปตวิสัย เพรียบพรอมไปดวยความหิวและความกระหาย เมื่อถกู 
            ความหิวครอบงําแลว จึงกินน้ําลาย น้ํามูก เสมหะอันเขาถมท้ิงไว 
            และกินมันเหลวแหงซากศพท่ีเขาเผาอยูบนเชิงตะกอน กินโลหิตของ 
            หญิงท่ีคลอดบุตรและโลหิตแหงบุรุษท้ังหลายซ่ึงถูกตัดมือ เทา และศรีษะ 
            ท่ีเปนแผล กินเนื้อ เอ็น ขอมือและขอเทาของชายหญิง กินหนอง 
            และเลือดของปศุสัตวและมนุษย ดิฉันไมมีท่ีพึ่ง ไมมีท่ีอยูอาศัย 
            นอนบนเตียงของคนตาย ท่ีเขาท้ิงไวในปาชา ดิฉันเปนผูไมมีภัยแต 
            ท่ีไหนๆ บันเทิงอยู เพราะทานของทานพระสารีบุตร ขาแตทานผูเจริญ 
            ดิฉันมาครั้งน้ี เพื่อจะไหวทานสารีบุตรผูเปนนักปราชญ มีความกรุณา 
            ในโลก. 
                  จบ สาริปุตตเถรมาตุเปติวัตถุท่ี ๒. 
                        ๓. มัตตาเปติวัตถุ 



                  วาดวยบุญกรรมของนางมัตตาเปรต 
      นางติสสาถามหญิงเปรตคนหน่ึงวา 
      [๑๐๐] ดูกรนางเปรตผูซูบผอมมีแตซี่โครง ทานเปนผูเปลือยกาย มีรูปราง 
            นาเกลียด ซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ทานเปนใคร มายืนอยู 
            ในท่ีนี้? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            เมื่อกอน ทานช่ือติสสา สวนฉันช่ือมัตตาเปนหญิงรวมสามีกับทาน 
            ไดทํากรรมอันลามกไว จึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก. 
      นางติสสาถามวา 
            ทานไดทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรม 
            อะไร ทานจึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ฉันเปนหญิงดุรายและหยาบคาย มักหึงหวง มีความตระหน่ี เปนคน 
            โออวด ไดกลาววาจาช่ัวกะทาน จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก. 
      นางติสสากลาววา 
            เรื่องน้ีเปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานเปนหญิงดุรายอยางไร แตอยาก 
            จะถามทานอยางอื่น ทานมีสรีระเปอนฝุน เพราะกรรมอะไร? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ทานกับฉันพากันอาบนํ้าแลว นุงหมผาอันสะอาด ตบแตงรางกายแลว 
            แตฉันแตงรางกายเรียบรอยยิง่กวาทาน เมื่อฉันแลดูทานคุยอยูกับสามี 
            ลําดับนั้น ความริษยาและความโกรธไดเกิดแกฉันเปนอันมาก ทันใด 
            นั้นฉันจึงกวาดเอาฝุนโปรยลงรดทาน ฉันมีสรีระเปอนดวยฝุน เพราะ 
            วิบากแหงกรรมนั้น. 
      นางติสสากลาววา 
            เรื่องน้ีเปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานเอาฝุนโปรยใสฉัน แตฉันอยากจะ 
            ถามทานอยางอื่น ทานเปนหิดคันไปท่ัวตัว เพราะกรรมอะไร? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            เราท้ังสองเปนคนหายา ไดพากันไปปา สวนทานหายามาได แตฉัน 
            นําเอาผลหมามุยมา เมื่อทานเผลอ ฉันไดโปรยหมามุยลงบนท่ีนอน 
            ของทาน ฉันเปนหิตคันไปท่ัวท้ังตัวเพราะวิบากแหงกรรมนั้น. 
      นางติสสากลาววา 
            เรื่องน้ีเปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานโปรยผลหมามุยลงบนท่ีนอน 
            ของฉัน แตฉันอยากจะถามทานอยางอืน่ ทานเปนผูเปลือยกายเพราะ 
            กรรมอะไร? 



      นางเปรตนั้นตอบวา 
            วันหนึ่ง ไดมีการประชุมพวกมิตรสหายและญาติท้ังหลาย สวนทาน 
            ไดรับเชิญ แตฉันซึ่งรวมสามีกับทานไมมีใครเชิญ เมื่อทานเผลอฉันได 
            ลักผาของทานซอนเสยี ฉันเปนผูเปลือยกายเพราะวบิากแหงกรรมน้ัน. 
      นางติสสากลาววา 
            เรื่องน้ีเปนความจริง แมฉันก็รูวา ทานไดลักผาของฉันไปซอน แตฉัน 
            อยากจะถามทานอยางอื่น ทานมีกลิ่นกายเหม็นดังคูถ เพราะ 
            กรรมอะไร? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ฉันไดลักของหอม ดอกไม และเครื่องลูบไล อันมีคามากของทาน 
            ทานท้ิงลงในหลุมคูถ บาปนั้นฉันไดทําไวแลว ฉันมีกลิ่นกายเหม็น 
            ดังคูถ เพราะวิบากแหงกรรมนั้น. 
      นางติสสากลาววา 
            เรื่องน้ีเปนความจริง แมฉันก็รูวา บาปน้ันทานทําไวแลว แตฉันอยาก 
            จะถามทานอยางอื่น ทานเปนคนยากจนเพราะกรรมอะไร? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ทรัพยสิ่งใดมีอยูในเรือน ทรัพยนั้นของเราท้ังสองมีเทาๆ กัน เมื่อ 
            ไทยธรรมมีอยู แตฉันไมไดทําท่ีพึ่งแกตน ฉันเปนคนยากจนเพราะวบิาก 
            แหงกรรมน้ัน ครั้งน้ัน ทานไดวากลาวตักเตือนฉัน หามไมใหทําบาป 
            กรรมวา ทานจะไมไดสุคติเพราะกรรมอันลามก. 
      นางติสสากลาววา 
            ทานไมเช่ือถือเราและรษิยาเรา ขอทานจงดูวิบากแหงกรรมอันลามกเชนนี้ 
            เมื่อกอนนางทาสีและเครื่องอาภรณท้ังหลาย ไดมีแลวในเรือนของทาน 
            แตเดี๋ยวนี้ นางทาสีเหลานั้นพากันหอมลอมคนอื่น โภคะท้ังหลายยอม 
            ไมมีแกทานแนแท เดี๋ยวนี้ กุฎมพีผูเปนบิดาของบุตรเรา ยังไปในตลาด 
            อยู ทานอยาเพ่ิงไปจากท่ีนี้เสียกอน บางทีเขาจะใหอะไรแกทานบาง. 
      นางเปรตนั้นกลาววา 
            ฉันเปนผูเปลือยกาย มีรปูรางนาเกลียดซูบผอม สะพรั่งไปดวยเสนเอน็ 
            การเปลือยกายและมีรปูรางนาเกลียดเปนตนนี้ เปนการยังความละอาย 
            ของหญิงท้ังหลายใหกําเริบ ขออยาใหกุฎมพีไดเห็นฉันเลย. 
      นางติสสากลาววา 
            ถาอยางนั้น จะใหฉันใหทานส่ิงไร หรอืทําบุญอะไรใหแกทาน ทานจึงจะ 
            ไดความสุขสําเร็จความปรารถนาท้ังปวง. 
      นางเปรตนั้นกลาววา 



            ขอทานจงนิมนตภิกษุจากสงฆ ๔ รูป และจากบุคคล ๔ รูป รวมเปน 
            ๘ รูป ใหฉันภัตตาหารแลวอุทิศสวนบุญใหฉัน เมื่อทําอยางนั้นฉันจึง 
            จะไดความสุข สําเร็จความปรารถนาท้ังปวง. 
            นางติสสารับคําแลว นิมนตภิกษุ ๘ รูป ใหฉันภัตตาหาร ใหครองไตร 
            จีวรแลว อุทิศสวนกุศลไปใหนางเปรต ขาวนํ้าและเครื่องนุงหมอันเปน 
            วิบาก ไดบังเกิดข้ึนในทันใดน้ันนั่นเอง นี้เปนผลแหงทักษิณา ใน 
            ขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตมีรางกายบริสุทธ์ิสะอาด นุงผาหมอันมีคา 
            ยิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับดวยผาและอาภรณอันวจิติร เขาไปหานาง 
            ติสสาผูรวมสามี. 
      นางติสสาจึงถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนัก สองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูดุจดาวประการพฤกษ ทานมีวรรณะเชนนี้ อิฐผลยอมสําเร็จ 
            แกทานในวิมานน้ี และโภคะทุกสิ่งทุกอยาง อันเปนท่ีรักแหงใจ 
            ยอมบังเกิดข้ึนแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก 
            ฉันขอถามทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไรไว อนึง่ ทานมี 
            อานุภาพอันรุงเรือง และมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะ 
            กรรมอะไร? 
      นางมัตตาเทพธิดาตอบวา 
            เมื่อกอน ทานช่ือติสสา ฉันช่ือมัตตา เปนหญิงรวมสามีกันกับทาน 
            ฉันไดทํากรรมอันลามกไว จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทาน 
            ท่ีทานใหแลว จึงไมมภียัแตท่ีไหน คุณพ่ี ขอทานพรอมดวยญาติทุกคน 
            จงมีอายุยืนนานเถิด คุณพ่ีผูงดงามพรอมดวยญาติท้ังปวงจงมีอายุยืนนาน 
            เถิด คุณพ่ีประพฤติธรรมและใหทานในโลกน้ีแลว จกัเขาถึงฐานะอัน 
            ไมเศราโศก ปราศจากธุลี อันเปนท่ีอยูแหงทาวสวัสดี ทานกําจัดมลทิน 
            คือความตระหน่ีพรอมดวยรากแลว อนัใครๆ ไมติเตียนได จักเขาถึง 
            โลกสวรรค 
                       จบ มัตตาเปติวัตถุท่ี ๓ 
                        ๔. นันทาเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของนางนันทาเปรต 
      นันทเสนอุบาสกถามวา 
      [๑๐๑] ทานมีผิวพรรณดํา มีรูปรางนาเกลยีด ตัวขรุขระดูนากลัว มีตาเหลือง 
            เข้ียวงอกออกเหมือนหมู เราไมเขาใจวาทานเปนมนุษย? 
      นางเปรตตอบวา 
            ขาแตทานนันทเสน เมื่อกอน ฉันช่ือนนัทา เปนภรรยาของทาน ได 



            ทํากรรมอันลามกไวจงึจากโลกนี้ไปสูเปตโลก. 
      นันทเสนถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร 
            ทานจึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            เมื่อกอนฉันเปนหญิงดุราย หยาบคาย ไมเคารพทาน พูดคําช่ัวหยาบ 
            กะทาน จึงไปจากโลกน้ีสูเปตโลก. 
      นันทเสนถามวา 
            เอาละ เราจะใหผานุงแกทาน ขอทานจงนุงผาน้ีแลวจงมา เราจักนําทาน 
            ไปสูเรือน ทานไปเรือนแลวจักไดผา ขาวและน้ํา ท้ังจักไดชมบุตร 
            และลูกสะใภของทาน. 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ผาน้ันถึงทานจะใหท่ีมือของฉัน ดวยมอืของทาน ก็ยอมไมสําเร็จ 
            ประโยชนแกฉัน ขอทานจงเลี้ยงดูภิกษุท้ังหลายผูสมบูรณดวยศีล 
            ปราศจากราคะ เปนพหูสูต ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา แลวอุทิศสวน 
            กุศลไปใหฉัน เมื่อทานทําอยางนั้น ฉันจักมีความสุข สําเร็จความ 
            ปรารถนาท้ังปวง. 
            เมื่อนันทเสนอุบาสกรับคําแลว ไดใหทานเปนอันมาก คือ ขาว น้ํา 
            ของกิน ของเค้ียว ผา เสนาสนะ รม ของหอม ดอกไม และ 
            รองเทาตางๆ และเลี้ยงดูภิกษุท้ังหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ 
            เปนพหูสูตใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา แลวอุทิศสวนกุศลไปใหนาง 
            นันทา ขาว น้ํา และเครื่องนุงหมอันเปนวิบาก ยอมบังเกิดในทันตา 
            นั้นนั่นเอง นี้เปนผลแหงทักษิณา ในขณะนั้นนั่นเอง นางเปรตนั้นมี 
            รางกายบริสุทธิ์สะอาด นุงหมผาอันดมีีคายิ่งกวาผาแควนกาสี ประดับ 
            ดวยวัตถาภรณอันวิจิตร เขาไปหาสามี. 
      นันทเสนอุบาสกจึงถามวา 
            ดูกรนางเทพธิดา ทานมีวรรณะงามยิ่งนักสองสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ 
            สถิตอยูดุจดาวประกายพฤกษ ทานมีวรรณะงามเชนนี้ อิฐผลยอม 
            สําเร็จแกทานในวิมานน้ี และโภคะทุกสิ่งทุกอยางอนัเปนท่ีรักแหงใจ 
            ยอมเกิดแกทานเพราะกรรมอะไร ดูกรนางเทพธิดาผูมีอานุภาพมาก 
            ฉันขอถามทาน เมื่อทานเกิดเปนมนุษยไดทําบุญอะไร อนึ่ง ทานมีอานุภาพ 
            รุงเรืองและมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศอยางนี้ เพราะกรรมอะไร? 
      นางนันทาเทพธิดาตอบวา 
            ขาแตทานนันทเสน เมื่อกอน ฉันช่ือนนัทาเปนภรรยาของทาน ไดทํา 



            กรรมช่ัวชาจึงไปจากมนุษยโลกนี้สูเปตโลก ฉันอนุโมทนาทานท่ีทานให 
            แลวจึงเปนผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ ดูกรคฤหบดี ขอทานพรอมดวยญาติท้ังปวง 
            จงมีอายุยืนนานเถิด ดูกรคฤหบดี ทานประพฤติธรรมและใหทาน 
            ในโลกนี้แลว จะเขาถึงถิ่นฐานอันไมเศราโศก ปราศจากธุลี อันเปน 
            ท่ีอยูของทาววสวัสดี ทานกําจัดมลทิน คือ ความตระหน่ีพรอมดวย 
            รากแลว อันใครๆ ไมติเตียนได จักเขาถึงโลกสวรรค. 
                      จบ นันทาเปตวัตถุท่ี ๔. 
                       ๕. มัฏฐกุณฑลิเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของมัฏฐกุณฑลิเปรต 
      พราหมณถามวา 
      [๑๐๒] ทานตกแตงรางกาย ใสตางหูเกลี้ยง ฯลฯ 
            (เหมือนในมัฏฐกุณฑลีวิมานท่ี ๙ สุนิกขิตตวรรคท่ี ๗ ในวิมานวัตถุ) 
                     จบ มัฏฐกุณฑลีเปตวัตถุท่ี ๕ 
                         ๖. กัณหเปตวัตถุ 
                  วาดวยบัณฑิตถวายโอวาทแกกษัตริย 
      โรหิไณยอํามาตยกราบทูลวา 
      [๑๐๓] ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ขอพระองคจงลุกข้ึนเถดิ จะมัวทรง 
            บรรทมอยูทําไม จะมีประโยชนอะไรแกพระองคดวยการทรงบรรทมอยู 
            เลา ขาแตพระเกสวะ บัดนี้พระภาดารวมพระอุทรของพระองค ซึ่งเปน 
            ดุจพระหทัยและนัยนเนตรเบ้ืองขวาของพระองค มีลมกําเริบคลั่งเพอ 
            ไปเสียแลว. 
            พระเจาเกสวะ ไดทรงฟงคําของโรหิไณยอํามาตยแลว ถูกความโศกถึง 
            พระภาดาครอบงํา รีบเสด็จลุกข้ึนทันที จับพระหัตถท้ังสองของฆฏ- 
            บัณฑิตไวมั่นแลว เมื่อจะทรงปราศรัยจึงตรัสพระคาถา มีความวา 
            เหตุไรหนอ เธอจงึทําดุจเปนคนบาเท่ียวไปท่ัวนครทวารกะนี้ เพออยูวา 
            กระตายๆ เธอปรารถนากระตายเชนไร ฉันจักใหนายชางทํากระตายทอง 
            กระตายแกวมณี กระตายโลหะ กระตายรูปยะ กระตายสังข กระตาย 
            หิน กระตายแกวประพาฬ ใหแกเธอ หรือวากระตายอื่นๆ ท่ีเท่ียว 
            หากินอยูในปามีอยู ฉันจักใหเขานํากระตายเหลานั้นมาใหเธอ เธอ 
            ปรารถนากระตายเชนไร? 
      ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา 
            ขาพระองคไมปรารถนากระตายท่ีอาศัยแผนดิน ขาพระองคปรารถนา 
            กระตายจากพระจันทร ขาแตพระเจาเกสวะ ขอพระองคไดทรงพระกรุณา 
            นํากระตายนั้นลงมาประทานแกขาพระองคเถิด. 



      พระเจาวาสุเทพตรัสวา 
            ดูกรพระญาติ เธอจักละชีวิตท่ีสดช่ืนไปเสียเปนแน เพราะเธอปรารถนา 
            กระตายจากดวงจันทร ช่ือวาปรารถนาส่ิงท่ีไมพึงปรารถนา. 
      ฆฏบัณฑิตกราบทูลวา 
            ขาแตพระองคผูกัณหโคตร ถาพระองคทรงพร่ําสอนผูอื่น ฉันใด ขอให 
            พระองคทรงทราบฉันนั้นเถิด เพราะเหตุไฉน พระองคจึงทรง 
            พระกรรแสงถึงราชโอรสท่ีทิวงคตแลว แตกอนมา แมจนวันนี้เลา 
            มนุษยหรืออมนุษยไมพึงไดตามปรารถนาวา ขอบุตรของเราท่ีเกิดมาแลว 
            จงอยาตาย พระองคจะทรงไดโอรสท่ีทิวงคตแลวซึ่งไมควรไดแตท่ีไหน 
            ขาแตพระองคผูกัณหโคตร พระองคทรงกรรแสงถึงราชโอรสท่ีทิวงคต 
            แลวไมสามารถจะนําคืนมาดวยมนต รากยาโอสถ หรอืทรัพยได 
            แมกษัตริยท้ังหลายมีแวนแควนมาก มีทรัพยมาก มีโภคะมาก 
            มีทรัพยและขาวเปลือกมาก จะไมทรงชราและไมสวรรคต ไมมีเลย 
            แมกษัตริย พราหมณ แพศย ศูทร คนจัณฑาล คนเทหยากเยื่อ 
            จะไมแกและไมตาย เพราะชาติของตน ก็ไมมีเลย ชนเหลาใดรายมนต 
            อันประกอบดวยองค ๖ ๑- อันพราหมณคิดแลว ชนเหลาน้ันจะไมแก 
            และไมตายเพราะวิชาของตน ก็ไมมีเลย แมพวกฤาษีเหลาใดเปนผูสงบ 
            มีตนอันสํารวมแลว มตีบะ แมพวกฤาษีผูมีตบะเหลาน้ัน ยอมละรางกาย 
            ไปตามกาล พระอรหันตท้ังหลายมีตนอันอบรมแลว ทํากิจเสร็จแลว 
            ไมมีอาสวะ สิ้นบุญและบาป ยอมทอดท้ิงรางกายน้ีไว. 
      พระเจาวาสุเทพตรัสวา 
            เธอดับความกระวนกระวายท้ังปวงของเรา ผูเรารอนอยูใหหายเหมือน 
            บุคคลดับไฟท่ีราดน้ํามันดวยน้ําน้ัน ฉะนั้น เธอบรรเทาความโศกถึงบุตร 
            ของเราผูถูกความโศกครอบงํา ไดถอนข้ึนแลวหนอซ่ึงลูกศร คือ 
            ความโศกอันเสียบแทงแลวท่ีหทัยของเรา เราเปนผูมีลูกศร คือ ความ 
 @๑. มนตอันประกอบดวยองค ๖ คือ กาพย ๑ นิรุตติ ๑ พยากรณ ๑ โชติศาสตร ๑ สัททศาสตร ๑ 
 @ฉันทศาสตร ๑ 
            โศกอันถอนข้ึนแลวเปนผูเย็น สงบแลว เราจะไมเศราโศก ไมรอง 
            ไหอีก เพราะไดฟงคําของเธอ ชนเหลาใดผูมีปญญา ผูอนุเคราะห 
            กันและกัน ชนเหลาน้ันยอมทําอยางนี้ ยอมยังกันและกันใหหายโศก 
            เหมือนเจาชายฆฏะยังพระเชฏฐาใหหายโศก ฉะนั้น พวกอํามาตยผูเปน 
            บริจาริกาของพระราชาใด ยอมมีเชนนี้ ยอมแนะนําดวยสุภาษิต 
            เหมือนเจาชายฆฏะแนะนําพระเชฏฐาของตน ฉะนั้น. 
                       จบ กัณหเปตวัตถุท่ี ๖. 



                        ๗. ธนปาลเปตวัตถ ุ
                   วาดวยบุพกรรมของธนปาลเปรต 
      พวกพอคาถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๐๔] ทานเปลือยกาย มีรูปรางนาเกลียด ซูบผอม สะพร่ังไปดวย 
            เสนเอ็น เห็นกระดูกซี่โครง แนะเพื่อนยาก ทานเปนใครหนอ? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาเปนเปรต ทุกขยาก เกิดอยูใน 
            ยมโลก ไดทํากรรมอันลามกไว จึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก. 
      พวกพอคาถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะวิบากแหงอะไร 
            ทานจึงจากโลกนี้ไปสูเปตโลก? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            มีพระนครของพระเจาทสันนราช ปรากฏนามวา เอรกัจฉะ เมื่อกอน 
            ขาพเจาเปนเศรษฐีอยูในนครน้ัน ประชาชนเรียกขาพเจาวา ธนปาล- 
            เศรษฐี ขาพเจามีเงิน ๘๐ เลมเกวียน ทองคํา แกวมุกดา แกวไพฑูรย 
            ก็มีมากมายเหลือท่ีจะนับ แมขาพเจาจะมีทรัพยมากมายถึงเพียงน้ัน ก็ไม 
            รักท่ีจะใหทาน ปดประตูแลวจึงบริโภคอาหารดวยคิดวา พวกยาจก 
            อยาไดเห็นเรา ขาพเจาไมมีศรัทธา เปนคนตระหน่ีเหนียวแนน ไดดา 
            วาพวกยาจก และหามปรามมหาชนผูใหทานทําบุญ เปนตน ดวยคําวา 
            ผลแหงทานไมมี ผลแหงการสํารวม จักไมมีแตท่ีไหน ไดทําลายสระน้ํา 
            บอน้ําท่ีเขาขุดไว สวนดอกไม สวนผลไม ศาลานํ้า และสะพานใน 
            ท่ีเดินลําบาก ท่ีเขาปลูกสรางใหพินาศ ขาพเจาน้ันไมไดทําความดีไวเลย 
            ทําแตความช่ัวไว จุติจากชาตินั้นแลว บังเกิดในปตติวิสัย เพรียบพรอม 
            ไปดวยความหิวกระหายตลอด ๕๕ ป ต้ังแตตายแลว ขาพเจายังไมได 
            กินขาวและน้ําเลยแมแตนอย การสงวนทรัพย คือ ไมใหแกใครๆ 
            เปนความพินาศของสัตวท้ังหลาย ความฉิบหายก็คือการสงวนทรัพย ได 
            ยินวาเปรตท้ังหลายรูวา การสงวนทรัพยคือการไมใหแกใครๆ เปน 
            ความพินาศ เมื่อกอนขาพเจาสงวนทรพัยไว เมื่อทรัพยมีอยูเปนอันมาก 
            ไมใหทาน เมื่อไทยธรรมมีอยู ไมทําท่ีพึ่งแกตน ขาพเจาไดรับผลแหง 
            กรรมของตนจึงเดือดรอนในภายหลัง พนจาก ๔ เดือนไปแลว ขาพเจา 
            จักตาย จักไปตกนรกอนัเผ็ดรอนสาหสั มี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู จําแนก 
            เปนหองๆ ลอมดวยกําแพงเหล็ก พรอมดวยแผนเหลก็ พื้นของนรก 
            นั้น ลวนแลวดวยทองแดงลุกเปนเปลวเพลิง ประกอบดวยความรอน 
            แผไปตลอดรอยโยชนโดยรอบ ต้ังอยูทุกเมื่อ ขาพเจาจักตองเสวย 



            ทุกขเวทนาในนรกน้ันตลอดกาลนาน ก็การเสวยทุกขเวทนาเชนนี้ เปน 
            ผลแหงกรรมอันช่ัว เพราะฉะนั้น ขาพเจาจึงเศราโศกท่ีจะไปเกิดในนรก 
            อันเรารอนนั้น ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย ขาพเจาขอเตือนทานท้ังหลาย 
            ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลายผูมาประชุมกันในท่ีนี้ พวกทานอยาได 
            ทําบาปกรรมในท่ีไหนๆ คือ ในท่ีแจงหรือในท่ีลับ ถาพวกทานจักกระทํา 
            หรือกระทําบาปกรรมน้ันไว แมพวกทานจะเหาะหนีไปอยูท่ีไหน ก็ยอม 
            ไมพนไปจากทุกข ขอทานท้ังหลายจงเลี้ยงมารดา จงเลี้ยงบิดา ประพฤติ 
            ออนนอมตอผูใหญในสกุล เปนผูเกื้อกูลแกสมณะและพราหมณ ทาน 
            ท้ังหลายจักไปสวรรคดวยการปฏิบัติอยางนี้ บุคคลจะอยูในอากาศใน 
            ทามกลางมหาสมุทร หรือเขาไปสูชองภูเขา พึงพนจากบาปกรรมไมมี 
            หรือบุคคลอยูในสวนแหงภาคพ้ืนใด พึงพนจากบาปกรรม สวนแหงภาค 
            พื้นนั้นไมมี. 
                      จบ ธนปาลเปตวัตถุท่ี ๗ 
                       ๘. จูฬเสฏฐีเปตวัตถ ุ
                  วาดวยบุพกรรมของจูฬเสฏฐีเปตวัตถุ 
      พระเจาอชาตศัตรูตรัสถามเศรษฐีเปรตวา 
      [๑๐๕] ขาแตทานผูเจริญ ทานเปนบรรพชิตเปลือยกายซูบผอม เพราะเหตุ 
            แหงกรรมอะไร ทานจะไปท่ีไหนในราตรีเชนนี้ ขอทานจงบอกการท่ีทาน 
            จะไปแกเราเถิด เราสามารถจะใหทรัพยเครื่องปลื้มใจแกทานดวยความ 
            อุตสาหะท้ังปวง? 
      จุฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา 
            เมื่อกอนพระนครพาราณสีมีกิตติคุณเลื่องลอืไปไกล ขาพระองคเปน 
            คฤหบดีผูมั่งค่ังอยูในพระนครน้ัน แตเปนคนตระหน่ีเหนียวแนนไมเคย 
            ใหสิ่งของแกใครๆ มีใจของอยูในอามิส ไดถึงวิสัยแหงพญายมเพราะ 
            เปนผูทุศีล ขาพระองคลําบากแลวเพราะความหิวเสียดแทงเพราะ 
            บาปกรรมเหลาน้ัน เพราะเหตุนั้น ขาพระองคปรารถนาอามิส จึงได 
            มาหาหมูญาติ มนุษยแมเหลาอื่นมีปกติไมใหทาน และไมเช่ือวาผลแหง 
            ทานมีอยูในโลกหนา มนุษยแมเหลานั้นจักเกิดเปนเปรตเสวยทุกขใหญ 
            เหมือนขาพระองค ฉะน้ัน ธิดาของขาพระองคบนอยูเนืองๆ วา เรา 
            จักใหทานอุทิศใหมารดา บิดา ลุง ปา นา อา ปู ยา ตา ยาย 
            พวกพราหมณ กําลังบริโภคทานอันธิดาของขาพระองคตกแตงแลว 
            ขาพระองคจะไปยังเมืองอันธกาวินทนคร เพื่อบริโภคอาหาร พระราชาจึง 
            ตรัสสั่งเขาวา ถาทานไปไดเสวยผลทานนั้น พึงรีบกลับมาบอกเหตุท่ีมี 
            จริงแกเรา เราฟงคําอันมีเหตุผลควรเช่ือถือไดแลว จักทําสักการบูชาบาง 



            จูฬเศรษฐีเปรตทูลรับพระราชดํารัสแลว ไดไปยังอันธกาวินทนครน้ัน 
            แตไมไดรับผลแหงทานน้ันเพราะพราหมณท้ังหลายท่ีบริโภคภัต เปนผู 
            ไมมีศีล ไมสมควรแกทักษิณา ภายหลังจูฬเศรษฐีเปรตกลับมาสูนคร 
            ราชคฤหอีก ไดไปแสดงกายใหปรากฏ เฉพาะพระพักตรของพระเจา 
            อชาตศัตรูผูเปนใหญกวาหมูชน พระราชาทอดพระเนตรเห็นเปรตน้ัน 
            กลับมาอีก จึงตรัสถามวา เราจะใหทานอะไร ถาเหตุท่ีจะใหทาน 
            อิ่มหนําตลอดกาลมีอยูไซร ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา. 
      จูฬเศรษฐีเปรตกราบทูลวา 
            ขาแตพระราชา ขอพระองคจงทรงอังคาสพระพุทธเจาและพระสงฆ 
            ดวยขาวและน้ํา และจงทรงถวายจีวร แลวทรงอุทิศกุศลน้ันเพื่อ 
            ประโยชนเกื้อกูลขาพระองค ดวยการทรงบําเพ็ญกิจอยางนี้ ขาพระองค 
            จงพึงอิ่มหนําตลอดกาลนาน. ลําดับนั้น พระราชาเสด็จออกจาก 
            ปราสาททันที ทรงถวายทานอันประณีตยิ่งแกสงฆ ดวยพระหัตถของ 
            พระองค แลวทรงกราบทูลเรื่องราวแดพระตถาคต ทรงอุทิศสวนกุศลให 
            จูฬเศรษฐีเปรต จูฬเศรษฐีเปรตน้ันอันพระราชาทรงบูชาแลว เปนผู 
            งดงามยิ่งนัก ไดมาปรากฏเฉพาะพักตรของพระราชาผูเปนใหญกวาชน 
            แลวกราบทูลวา ขาพระองคเปนเทวดา มีฤทธ์ิอยางยอดเยี่ยมแลว 
            มนุษยท้ังหลายผูมีฤทธ์ิเสมอดวยขาพระองคไมมี ขอพระองคทรงทอด 
            พระเนตรดูอานุภาพอนัหาประมาณมิไดของขาพระองคนี้เถิด ซึ่งเกิดจาก 
            ผลท่ีพระองคทรงถวายทานอันจะนับมิไดแกสงฆ อุทิศสวนพระราชกุศล 
            ใหแกขาพระองคดวยทรงอนุเคราะห ขาแตพระองคผูเปนเทพแหงมนุษย 
            ขาพระองคเปนผูอันพระองค ยังพระอริยสงฆใหอิ่มหนําดวยไทยธรรม 
            มีขาวและน้ํา และผาผอนเปนตนเปนอันมาก จึงไดอิม่หนําแลวเนืองๆ 
            บัดนี้ ขาพระองคมีความสุขแลว ขอทูลลาพระองคไป. 
                      จบ จูฬเสฏฐีเปตวัตถุท่ี ๘ 
                        ๙. อังกุรเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมขององักุรเปรต 
      พราหมณพอคาคนหน่ึง เห็นของทิพยออกจากมือรุกขเทวดาจึงเกิดความโลภข้ึน ได 
 บอกแกอังกุรพาณิชวา 
      [๑๐๖] เราท้ังหลายเท่ียวหาทรัพย ไปสูแควนกัมโพชเพื่อประโยชนสิ่งใด เทพ- 
            บุตรน้ีเปนผูใหสิ่งท่ีเราอยากไดนั้น พวกเราจักนําเทพบุตรน้ีไปหรือจกัจับ 
            เทพบุตรน้ี ขมข่ีเอาดวยการวิงวอนหรอือุมใสยานรีบนําไปสูทวารกนคร 
            โดยเร็ว. 
      อังกุรพาณิชเม่ือจะหามพราหมณพอคาน้ัน จึงไดกลาวคาถาความวา 



            บุคคลอาศัยนั่งนอนท่ีรมเงาของตนไมใด ไมควรหักรานก่ิงของตนไมนั้น 
            เพราะการประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม. 
      พราหมณพอคากลาววา 
            บุคคลอาศัยนั่งนอนท่ีรมเงาของตนไมใด พึงตัดแมลําตนของตนไมนั้นได 
            ถามีความตองการเชนนั้น. 
      อังกุรพาณิชกลาววา 
            บุคคลอาศัยนั่งนอนท่ีรมเงาของตนไมใด ไมพึงทําลายแมใบของตนไมนั้น 
            เพราะการประทุษรายมิตร เปนความเลวทราม. 
      พราหมณพอคากลาววา 
            บุคคลอาศัยนั่งนอนท่ีรมเงาของตนไมเหลาใด พึงถอนตนไมนั้นพรอม 
            ท้ังรากได ถาพึงประสงคเชนนั้น. 
      อังกุรพาณิชกลาววา 
            ก็บุรุษพึงพักอยูในเรอืนของบุคคลใดตลอดราตรหีนึ่ง หรือพึงไดขาวนํ้า 
            ในท่ีใด ไมควรคิดช่ัวตอบุคคลน้ัน แมดวยใจความเปนผูกตัญู สัปบุรุษ 
            สรรเสริญ บุคคลพึงพักอาศัยในเรือนของบุคคลใดแมเพียงคืนหนึ่ง พึง 
            ไดรับบํารุงดวยขาวและน้ํา ก็ไมพึงคิดช่ัวตอบุคคลน้ันแมดวยใจ บุคคล 
            ผูมีมืออันไมเบียดเบียน ยอมแผดเผาบุคคลผูประทุษรายมิตร ผูใดทํา 
            ความดีไวในกอน ภายหลังเบียดเบียนดวยความช่ัว ผูนั้น ช่ือวาเปนคน 
            อกตัญู ยอมไมพบเห็นความเจริญท้ังหลาย ผูใดประทุษรายตอนระผู 
            ไมประทุษราย ผูเปนบุรุษบริสุทธ์ิไมมีกิเลสเครื่องยยีวน บาปยอมกลับ 
            มาถึงผูนั้นซึ่งเปนคนพาลแนแท เหมือนธุลีอันละเอียดท่ีบุคคลซัดไป 
            ทวนลมฉะนั้น. 
      เมื่อรุกขเทวดาไดฟงดังน้ันแลว เกิดความโกรธตอพราหมณนั้น จึงกลาววา 
            ไมเคยมีเทวดาหรือมนุษย หรืออสิรชนคนใดจะมาขมเหงเราไดโดยงาย 
            เราเปนเทพเจาผูมีมหิทธิฤทธ์ิอยางยอดเยี่ยม เปนผูไปไดไกลสมบูรณดวย 
            รัศมีและกําลัง. 
      อังกุรพานิชจึงถามรุกขเทวดานั้นวา 
            ฝามือของทานมีสีดังทองคําท่ัวไป ทรงไวซึ่งวัตถุท่ีบุคคลอื่นปรารถนาดวย 
            นิ้วท้ัง ๕ เปนท่ีไหลออกแหงวัตถุมรีสอรอย วัตถุมรีสตางๆ ยอมไหล 
            ออกจากฝามือของทาน ขาพเจาเขาใจวาทานเปนทาวสักกะ. 
      รุกขเทวดาตอบวา 
            เราไมใชเทพเจา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาวสักกปุรินททะ ดูกรอังกุระ 
            ทานจงทราบวาเราเปนเปรต จุติจากโรรุวนครมาอยูท่ีตนไทรน้ี. 
      อังกุรพาณิชถามวา 



            เมื่อกอน ทานอยูในโรรุวนคร ทานมีปกติอยางไร มีความประพฤติ 
            อยางไร ผลบุญสําเร็จท่ีฝามือของทาน เพราะพรหมจรรยอะไร? 
      รุกขเทวดาตอบวา 
            เมื่อกอน เราเปนชางหูกอยูในโรรุวนคร เปนคนกําพราเลี้ยงชีวิตโดย 
            ความลําบากนัก เราไมมีอะไรจะใหทาน เรือนของเราอยูใกลเรอืนของ 
            อสัยหเศรษฐี ซึ่งเปนคนมีศรัทธาเปนทานาธิบดี มีบุญอันทําแลว เปน 
            ผูละอายตอบาป พวกยาจกวณิพกมีนามแลโคตรตางๆ กัน ไปท่ีบานของ 
            เรานั้น พากันถามถึงเรอืนของอสัยหเศรษฐีกะเราวา ขอความเจริญจงมี 
            แกทานท้ังหลาย พวกเราจะไปทางไหน ทานเขาใหท่ีไหน เราถูกพวก 
            ยาจกวณิพกถามแลว ไดยกมือเบ้ืองขวาชี้บอกเรือนของอสัยหเศรษฐีแก 
            ยาจกวณิพกเหลาน้ันวา ทานท้ังหลายจงไปทางน้ี ความเจริญจักมีแกทาน 
            ท้ังหลาย ทานเขาใหอยูท่ีนั่น เพราะเหตุนั้น ฝามือของเราจึงใหสิ่งท่ีนา 
            ปรารถนาเปนท่ีไหลออกแหงวัตถุมรีสอรอย ผลบุญยอมสําเร็จท่ีฝามือ 
            ของเราเพราะพรหมจรรยนั้น. 
      อังกุรพาณิชถามวา 
            ไดยินวา ทานไมไดใหทานแกใครๆ ดวยมือท้ังสองของตนเปนแต 
            เพียงอนุโมทนาทานของคนอื่น ยกมอืช้ีบอกทางให เพราะเหตุนั้นฝามือ 
            ของทานจึงใหสิ่งท่ีนาใคร เปนท่ีไหลออกแหงวัตถุมรีสอรอย ผลบุญ 
            ยอมสําเร็จท่ีฝามือของทานเพราะพรหมจรรยนั้น ขาแตทานผูเจริญ 
            อสัยหเศรษฐีผูเลื่อมใส ไดใหทานดวยมือท้ังสองของตน ละรางกาย 
            มนุษยแลว ไปทางทิศไหนหนอ? 
      รุกขเทวดาตอบวา 
            เราไมรูทางไปหรือทางมาของอสัยหเศรษฐี ผูเปนเจาของแหงทาน ผูมี- 
            รัศมีซานออกจากตน แตเราไดฟงมาในสํานัก ของทาวเวสสวุัณวา 
            อสัยหเศรษฐี ถึงความเปนสหายแหงทาวสักกะ. 
      อังกุรพาณิชกลาววา 
            บุคคลควรทําความดีแท ควรใหทานตามสมควร ใครไดเห็นฝามืออนัให 
            สิ่งท่ีนาใครแลว จักไมทําบุญเลา เราไปจากท่ีนี้ถึงทวารกนครแลว จกั 
            รีบใหทานอันจักนําความสุขมาใหเราแนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา 
            เสนาสนะ บอน้ํา และสะพานในท่ีเดินยากเปนทาน. 
      อังกุรพาณิชถามวา 
            เพราะเหตุไร นิ้วมือของทานจึงงอหงกิ ปากของทานจึงเบ้ียวและนัยนตา 
            ทะเลนออก ทานไดทําบาปกรรมอะไรไว? 
      เปรตน้ันตอบวา 



            เราอันคฤหบดีต้ังไวในการใหทาน ในโรงทานของคฤหบดี ผูมีอังคีรส 
            ผูมีศรัทธา เปนฆราวาส ผูครอบครองเรือนเห็นยาจกผูมีความประสงค 
            ดวยโภชนะ มาท่ีโรงทานนั้น ไดหลีกไปทําการบุยปากอยู ณ ท่ีขางหนึ่ง 
            เพราะกรรมน้ัน นิ้วของเราจึงงอหงิก ปากของเราจึงเบ้ียว นัยนตาทะเลน 
            ออกมา เราไดทําบาปกรรมน้ันไว. 
      อังกุรพาณิชถามวา 
            แนะบุรุษเลวทราม การท่ีทานมีปากเบ้ียว ตาท้ัง ๒ ทะเลนเปนการชอบ 
            แลว เพราะทานไดทําการบุยปากตอทานของผูอื่น ก็ไฉน อสัยหเศรษฐี 
            เมื่อจะใหทานจึงไดมอบขาว น้ําของเค้ียว ผา และเสนาสนะ ใหผูอื่น 
            จัดแจง ก็เราไปจากท่ีนี่ถึงทวารกะนครแลว จักเริ่มใหทานท่ีนําความสุข 
            มาใหแกเราแนแท เราจักใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ําสระนํ้า 
            และสะพานท้ังหลายในท่ีเดินลําบาก เปนทาน ก็อังกุรพาณิชกลับจาก 
            ทะเลทราย ไปถึงทวารกะนครแลวไดเริ่มใหทาน อันจะนําความสุขมาให 
            ตนไดใหขาว น้ํา ผา เสนาสนะ บอน้ํา สระน้ํา ดวยจิตอันเลื่อมใส. 
            ชางกัลบก พอครัว ชาวมคธ พากันปาวรองในเรือนขององักุรพาณิช 
            นั้น ท้ังในเวลาเย็น ท้ังในเวลาเชาทุกเมื่อวา ใครหิวจงมากินตามชอบ 
            ใจ ใครกระหายจงมาด่ืมตามชอบใจ ใครจักนุงหมผาจงนุงหม ใครตอง 
            การพาหนะสําหรับเทียมรถ จงเทียมพาหนะในคูแอกนี้ ใครตองการรม 
            จงเอารมไป ใครตองการของหอม จงมาเอาของหอมไป ใครตองการ 
            ดอกไมจงมาเอาดอกไมไป ใครตองการรองเทา จงมาเอารองเทาไป 
            มหาชนยอมรูเราวา อังกุระนอนเปนสุข ดูกรสินธุมาณพ เรานอนเปน 
            ทุกข เพราะไมไดเห็นพวกยาจก มหาชนรูเราวา องักุระนอนเปนสุข 
            ดูกรสินธุกมาณพ เรานอนเปนทุกข ในเมื่อวณิพกมีนอย. 
      สินธุมาณพไดฟงดังน้ัน จึงกลาวคาถาความวา 
            ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส และเปนใหญกวาโลกท้ังปวง 
            พึงใหพรทาน ทานเม่ือจะเลือก พึงเลือกเอาพรเชนไร? 
      อังกุรพาณิชกลาววา 
            ถาทาวสักกะผูเปนใหญกวาชาวดาวดึงส พึงใหพรแกเราจะพึงขอพรวา 
            เมื่อเราลุกข้ึนแตเชา ในเวลาพระอาทิตยข้ึน ขอภักษาหารอันเปนทิพย 
            และพวกยาจกผูมีศีลพึงปรากฏ เมื่อเราใหอยู ไทยธรรมไมพึงส้ินไป 
            ครั้นเราใหทานน้ันแลว ไมพึงเดือดรอนในภายหลัง เมื่อกําลังใหพึงยัง 
            จิตใหเลื่อมใส ขาแตทาวสักกะ ขาพเจาพึงเลือกเอาพรอยางนี้. 
      โสณกบุรุษกลาวเตือนองักุรพาณิชวา 
            บุคคลไมพึงใหทรัพยเครื่องปลื้มใจท้ังหมดแกบุคคลอื่น ควรใหทานและ 



            ควรรักษาทรัพยไว เพราะวาทรัพยเทาน้ันประเสริฐกวาทาน สกุลท้ัง- 
            หลายยอมต้ังอยูไมได เพราะการใหทานเกินประมาณไป บัณฑิตยอมไม 
            สรรเสริญการไมใหทานและการใหเกินควร เพราะเหตุผลนั้นแล ทรัพย 
            เทาน้ันประเสริฐกวาทาน บุคคลผูเปนปราชญ สมบูรณดวยธรรม ควร 
            ประพฤติโดยพอเหมาะ. 
      อังกุรพาณิชกลาววา 
            ดูกรชาวเราท้ังหลาย ดหีนอ เราพึงใหทานแล ดวยวาสัปบุรุษผูสงบ 
            ระงับพึงคบหาเรา เราพึงยังความประสงคของวณิพกท้ังปวงใหเต็ม เลี้ยง 
            ดูใหอิ่มหนํา เปรียบเหมือนฝนยังท่ีลุมท้ังหลายใหเต็มฉะนั้น สีหนาของ 
            บุคคลใดยอมผองใส เพราะเห็นพวกยาจก บุคคลน้ันครั้นใหทานแลวม ี
            ใจเบิกบาน ขอนั้นเปนความสุขของบุคคลผูอยูครองเรือน สีหนาของ 
            บุคคลใดยอมผองใสเพราะเห็นพวกยาจก บุคคลน้ันครั้นใหทานแลว 
            ยอมปลาบปลื้มใจ นี้เปนความถึงพรอมแหงยัญบุคคล กอนแตใหก็มีใจ 
            เบิกบาน เมื่อกําลังใหก็ยังจิตใหผองใส ครั้นใหแลว ก็มีใจเบิกบาน นี้ 
            เปนความถึงพรอมแหงยัญ. 
      พระสังคีติกาจารยกลาวคาถาท้ังหลายความวา 
            ในเรือนของอังกุรพาณิชผูมุงบุญ โภชนะอันเขาใหแกหมูชนวันละ ๖ 
            หม่ืนเลมเกวียนเปนนิตย พอครัว ๓๐๐๐ คน ประดับดวยตางหูอันวิจติร 
            ดวยมุกดาและแกวมณี เปนผูขวนขวายในการใหทาน พากันเขาไปอาศัย 
            อังกุรพาณิชเลี้ยงชีวิต มาณพ ๖ หมื่นคน ประดับดวยตางหูอันวจิิตร 
            ดวยแกวมุกดา และแกวมณี ชวยกันผาฟนสําหรับหุงอาหาร ในมหา- 
            ทานของอังกุรพาณิชนั้น พวกนารี ๑๖๐๐๐ คนประดับดวยอลังการท้ังปวง 
            ชวยกันบดเคร่ืองเทศสําหรับปรุงอาหาร ในมหาทานขององักุรพาณิชนั้น 
            นารีอีก ๑๖๐๐๐ คน ประดับดวยเครื่องอลังการท้ังปวง ถือทัพพีเขายืน 
            คอยรับใชในมหาทานของอังกุรพาณิชนั้น อังกุรพาณิชนั้น ไดใหของ 
            เปนอันมากแกมหาชนโดยประการตางๆ ไดทําความเคารพ และความ 
            ยําเกรงในกษัตริยดวยมือของตนเองบอยๆ ใหทานโดยประการตางๆ 
            สิ้นกาลนานอังกุรพาณิช ยังมหาทานใหเปนไปแลวสิ้นเดือน สิ้นปกษ 
            สิ้นฤดู และปเปนอันมากตลอดกาลนาน อังกุรพาณิชไดใหทานและทํา 
            การบูชาแลวอยางนี้ ตลอดกาลนาน ละรางมนุษยแลว ไดไปบังเกิด 
            ในดาวดึงส อินทกมาณพไดถวายภิกษาทัพพีหนึ่ง แกพระอนุรุทธเถระ 
            ละรางมนุษยแลว ไดไปบังเกิดในดาวดึงสเหมือนกัน แตอินทกเทพบุตร- 
            รุงเรืองยิ่งกวาองักุรเทพบุตรโดยฐานะ ๑๐ อยาง คือ รูป เสียง กลิ่น รส 
            โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจ อายุ ยศ วรรณะ สุข และความเปนใหญ. 



      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
            ดูกรอังกุระ มหาทานทานไดใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาในสํานักของเรา 
            ไฉนจึงน่ังอยูไกลนัก? 
            เมื่อพระพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ประทับอยูท่ีบัณฑุกัมพลศิลาอาสน 
            ภายใตตนปาริฉัตตกพฤกษ ณ ดาวดึงส ครั้งน้ัน เทวดาในหม่ืนโลกธาตุ 
            พากันมานั่งประชุมเฝาพระสัมพุทธเจาซ่ึงประทับบนยอดเขา เทวดาไรๆ 
            ไมรุงโรจนเกินกวาพระสัมพุทธเจาดวยรัศมี พระสัมพุทธเจาเทาน้ัน ยอม 
            รุงโรจน ลวงหมูเทวดาท้ังปวง ครั้งน้ัน อังกุรเทพบุตรน้ีนั่งอยูไกล ๑๒ 
            โยชน จากท่ีพระพุทธเจาประทับ สวนอินทกเทพบุตรน่ังในท่ีใกลพระผูมี- 
            พระภาค รุงเรืองกวาองักุรเทพบุตร พระสัมพุทธเจา ทอดพระเนตรเห็น 
            อังกุรเทพบุตรกับอินทกเทพบุตรอยูแลว เมื่อจะทรงประกาศทักขิไณย- 
            บุคคลจึงไดตรัสพระพทุธพจนนี้ความวา ดูกรอังกุรเทพบุตร มหาทาน 
            ทานใหแลวสิ้นกาลนาน ทานมาสูสํานักของเรา ไฉนจึงน่ังอยูไกลนัก. 
            อังกุรเทพบุตร อันพระผูมีพระภาคผูมีพระองคอันอบรมแลวทรงตักเตือน 
            แลว ไดกราบทูลวา จะทรงประสงคอะไรดวยทานของขาพระองคนั้น อัน 
            วางเปลาจากทักขิไณยบุคคล อินทกเทพบุตรน้ีใหทานนิดหนอย รุงเรือง 
            ยิ่งกวาขาพระองคดุจพระจันทรในหมูดาวฉะนั้น. 
      อินทกเทพบุตรทูลวา 
            พืชแมมากท่ีบุคคลหวานแลวในนาดอน ผลยอมไมไพบูลยท้ังไมยังชาวนา 
            ใหปลื้มใจ ฉันใด ทานมากมายอันบุคคลเขาไปต้ังไวในบุคคลผูทุศีล ก็ฉัน 
            นั้นเหมือนกัน ยอมไมมีผลไพบูลย ท้ังไมยังทายกใหปลาบปลื้ม พืชแม 
            นอยอันบุคคลหวานแลวในนาดี เมื่อฝนหลั่งสายนํ้าโดยสมํ่าเสมอ ผลยอม 
            ยังชาวนาใหปลาบปลื้มใจ แมฉันใด ทานแมนอยอันบุคคลบริจาคแลว 
            ในทานผูมีศีล มีคุณความดี ผูคงท่ี บุญยอมมีผลมาก ฉนันั้นเหมือนกัน 
            ทานอันบุคคลใหแลวในเขตใด มีผลมาก ควรเลือกใหในเขตน้ัน ทายก 
            เลือกใหทานแลว ยอมไปสูสวรรค ทานท่ีเลือกให พระสุคตทรงสรร 
            เสริญ ทักขิไณยบุคคลเหลาใดมีอยูในโลกนี้ ทานท่ีทายกใหแลวในทักขิ 
            ไณยบุคคลเหลาน้ัน ยอมมีผลมากเหมอืนพืชท่ีหวานแลวในนาดีฉะน้ัน. 
                      จบ อังกุรเปตวัตถุท่ี ๙. 
                      ๑๐. อุตตรมาตุเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของอุตตรมาตุเปรต 
      [๑๐๗] นางเปรตมีผิวพรรณนาเกลียดนากลัว มีผมยาวหอยลงมาจดพ้ืนดิน 
            คลุมตัวดวยผม เขาไปหาภิกษุอยูในท่ีพักในกลางวันนั่งอยูริมฝงแมน้ํา 
            คงคา ไดกลาวกะภิกษุนั้นดังน้ีวา ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันต้ังแตตายมา 



            จากมนุษยโลก ยังไมไดบริโภคขาวหรือดื่มน้ําเลย ตลอดเวลา ๕๕ ป 
            แลว ขอทานจงใหน้ําด่ืมแกดิฉันผูกระหายน้ําดวยเถิด. 
      ภิกษุนั้นกลาววา 
            แมน้ําคงคามีน้ําเย็นใสสะอาด ไหลมาแตปาหิมพานต ทานจงตักเอาน้ํา 
            จากแมน้ําคงคาน้ันดื่มเถิด จะมาขอนํ้ากะเราทําไม. 
      นางเปตรกลาววา 
            ขาแตทานผูเจริญ ถาดิฉันตักน้ําในแมน้ําคงคาน้ีเองไซร น้ําน้ันยอมกลับ 
            กลายเปนเลือดปรากฏแกดิฉัน เพราะฉะนั้น ดิฉันจึงขอนํ้าแกทาน. 
      ภิกษุนั้นถามวา 
            ทานไดทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ น้ําในแมน้ําคงคาจึง 
            กลายเปนเลือดปรากฏแกทาน? 
      นางเปรตนั้นกลาววา 
            ดิฉันมีบุตรคนหน่ึงช่ืออุตตระ เปนอุบาสกมีศรัทธา เขาไดถวายจีวร 
            บิณฑบาต ท่ีนอน ท่ีนั่งและคิลานปจจัย แกสมณะท้ังหลายดวยความ 
            ไมพอใจของดิฉัน ดิฉันถูกความตระหน่ีครอบงําแลว ดาเขาวา เจาอุตตระ 
            เจาถวายจีวร บิณฑบาต ท่ีนอน ท่ีนั่งและคิลานปจจัย แกสมณะท้ังหลาย 
            ดวยความไมพอใจของเรา นั้น จงกลายเปนเลือด ปรากฏแกเจาใน 
            ปรโลก เพราะวิบากแหงกรรมนั้น น้ําในแมน้ําคงคาจึงกลายเปนเลือด 
            ปรากฏแกดิฉัน. 
                    จบ อุตตรมาตุเปตวัตถุท่ี ๑๐. 
                        ๑๑. สุตตเปตวัตถุ 
                      วาดวยคนไปอยูกับเปรต 
            หญิงคนหน่ึงไปอยูกับเวมานิกเปรตตลอด ๗๐๐ ป เกิดความเบ่ือหนายจึงกลาว 
 กะเวมานิกเปรตน้ันวา 
      [๑๐๘] เมื่อกอน ฉันไดถวายดายแกพระปจเจกพุทธเจาซ่ึงเขาไป ขอถึงเรือน 
            ของฉัน วิบากแหงการถวายดายนั้น ฉนัจึงไดเสวยผลอันไพบูลยอยางน้ี 
            ประการหน่ึง ผามากมายหลายโกฏิบังเกิดแกฉัน วิมานของฉันเกลื่อน 
            กลนไปดวยดอกไม นารื่นรมย วิจิตรดวยรูปภาพตางๆ เพรียบพรอม 
            ไปดวยเทพบุตรเทพธิดาผูเปนบริวาร ฉันเลือกใชสอยนุงหมตามชอบใจ 
            ถึงเพียงน้ี สรรพวัตถอุนัปลื้มใจมากมายก็ไมหมดสิ้นไป ฉันไดรับความ 
            สุขความสําราญในวิมานน้ี เพราะอาศัยวิบากแหงกรรมนั้น ฉันกลับไป 
            สูมนุษยโลกแลว จักทําบุญใหมากข้ึน ขาแตลูกเจา ขอทานจงนําฉันไป 
            สูถิ่นมนุษยเถิด. 
      เวมานิกเปรตน้ันกลาววา 



            ทานมาอยูในวิมานน้ีถงึ ๗๐๐ ป เปนคนแกเฒาแลว จักไปอยูใน 
            มนุษยโลกทําไม อนึ่ง ญาติของทานตายไปหมดแลว ทานไปจากเทวโลก 
            นี้สูมนุษยโลกนั้นแลว จักกระทําอยางไร? 
      หญิงน้ันกลาววา 
            เมื่อฉันมาอยูในวิมานน้ี ๗๐๐ ป ไดเสวยทิพยสมบัติ และความสุขอิ่ม 
            หนําแลว ฉันกลับไปสูถิ่นมนุษยแลว จักทําบุญใหมากข้ึน ขาแตลูกเจา 
            ขอทานจงนําฉันไปสงถิ่นมนุษยเถิด. 
            เวมานิกเปรตนั้น จับหญิงน้ันท่ีแขน นํากลับไปสูบานท่ีนางเกิด แลวพูด 
            กะหญิงน้ันซึ่งกลับเปนคนแก มีกําลังนอยท่ีสุดวา ทานพึงบอกชนแม 
            อื่นท่ีมาสูท่ีนี้วา ทานท้ังหลายจงทําบุญเถิด ทานท้ังหลายจะไดรับความสุข 
            เราไดเห็นเปรตท้ังหลาย ผูไมไดทําความดีไวเดือดรอนอยู ฉันใด มนุษย 
            ท้ังหลายก็ฉันนั้น ก็หมูสัตวคือเทวดาและมนุษยกระทํากรรม อันมีสุข 
            เปนวิบากแลว ยอมเปนผูดํารงอยูในความสุข. 
                      จบ สุตตเปตวัตถุท่ี ๑๑. 
                      ๑๒. กรรณมุณฑเปตวัตถุ 
                 วาดวยบุพกรรมของนางเวมานิกเปรต 
      พระเจาพาราณสีตรัสถามนางเวมานิกเปตรวา 
      [๑๐๙] สระโบกขรณีมีน้ําใสสะอาด มีบันไดทองคําลาดดวยทรายทองโดยรอบ 
            ในสระน้ันมีกลิ่นหอมฟุงนารื่นรมยใจ ดาดด่ืนไปดวยหมูไมนานา มีกลิ่น 
            ตางๆ หอมตลบไปดวยลมรําเพยพัด ดารดาษดวยบัวตางๆ เกลื่อนกลน 
            ดวยบัวขาวมีกลิ่นหอมเจริญใจ อันลมรําเพยพัดฟุงขจร เสียงระงมไปดวย 
            หงสและนกกะเรียน นกจักพรากมาร่ํารองไพเราะจับใจ เกลื่อนกลน 
            ไปดวยฝูงนกตางๆ สงเสียงรองอยูอึงม่ี มีหมูรุกขชาติอันมีดอกและผล 
            นานาพรรณ ไมมีเมืองใดในมนุษยเหมือนเมืองของทานน้ี ปราสาทเปน 
            อันมากของทาน ลวนแลวดวยทองคําและเงิน รุงเรอืงงามสงาไปท่ัวท้ัง 
            ๔ ทิศโดยรอบ นางทาสี ๕๐๐ คอยบําเรอทานประดับดวยกําไรทอง 
            นุงหมผาทองคําบัลลังกของทานมีมาก ซึ่งสําเร็จดวยทองคําและเงิน ปูลาด 
            ดวยหนังชะมด และผาโกเชาวอันบุคคลจัดแจงไวแลว ทานจะเขานอน 
            บนบัลลังกใด ก็สําเร็จดังความปรารถนาทุกอยาง เมื่อถึงเท่ียงคืน ทาน 
            ลุกจากบัลลังกนั้นลงไปสูสวนใกลสระโบกขรณี ยืนอยูท่ีฝงสระน้ันอันม ี
            หญาเขียวออน งดงาม ลําดับนั้น สุนัขหูดวนก็ข้ึนมาจากสระนั้น 
            กัดอวัยวะนอยใหญของทานเม่ือใด ทานถูกสุนัขกัดกินแลวเหลอืแต 
            กระดูกเม่ือนั้น ทานจึงลงสูสระโบกขรณี รางกายก็กลับมีเหมือนเดมิ 
            ภายหลังจากเวลาลงสระโบกขรณี ทานกลับมีอวัยวะนอยใหญเต็มบริบูรณ 



            งดงามดูนารัก นุงหมแลว มาสูสํานักของเรา ทานไดทํากรรมช่ัวอะไรไว 
            ดวยกาย วาจา ใจ หรือและเพราะวิบากแหงกรรมอะไร สุนัขหูดวน 
            จึงกัดกินอวัยวะนอยใหญของทาน? 
      นางเวมานิกเปรตกราบทูลวา 
            มีคฤหบดีคนหน่ึง เปนอุบาสกผูมีศรัทธา อยูในเมืองกิมพิละ หมอมฉัน 
            เปนภรรยาของอุบาสกน้ัน เปนคนทุศีล ประพฤตินอกใจเขา เมื่อหมอม 
            ฉันนอกใจเขาอยางนั้น สามีหมอมฉันจึงพูดวา การท่ีเธอประพฤตินอก 
            ใจฉันนั้นเปนการไมเหมาะไมสมควร และหมอมฉันไดกลาวมุสาวาท- 
            สบถอยางรางแรงวา ฉันไมไดประพฤตินอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ 
            ถาฉันประพฤตินอกใจทานดวยกายหรือดวยใจ ขอใหสุนัขหูดวนตัวนี ้
            กัดกินอวัยวะนอยใหญของฉันเถิด วิบากแหงกรรมอนัลามก คือ การ 
            ประพฤตินอกใจสามี และมุสาวาทท้ังสอง อันหมอมฉันไดเสวยแลว 
            ตลอด ๗๐๐ ป เพราะกรรมอันลามกนั้น สุนัขหูดวนกัดกินอวัยวะนอย 
            ใหญของหมอมฉัน ขาแตพระองคผูประเสริฐ พระองคมีอุปการะแก 
            หมอมฉันมาก พระองคเสด็จมาท่ีนี้ เพื่อประโยชนแกหมอมฉัน หมอมฉัน 
            พนดีแลวจากสุนัขหูดวน ไมมีความโศก ไมมีภัยแตท่ีไหนๆ ขอเดชะ 
            หมอมฉันขอถวายบังคมพระองค หมอมฉันขอประนมอัญชลีวิงวอนวา 
            ขอพระองคจงเสวยกามสุขอันเปนทิพย รื่นรมยอยูกบัหมอมฉันเถิด. 
      พระราชาตรัสวา 
            กามสุขอันเปนทิพยเราเสวยแลว และรืน่รมยแลวกับทาน ดูกรนางผู 
            ประกอบดวยความงาม เราขอออนวอนทาน ขอทานจงรีบนําฉันกลบั 
            เสียเถิด. 
                    จบ กรรณมุณฑเปตวัตถุท่ี ๑๒. 
                        ๑๓. อุพพรีเปตวัตถ ุ
                วาดวยดาบสถวายโอวาทแกพระนางอุพพร ี
      [๑๑๐] พระเจาพรหมทัตตผูเปนใหญ ไดเสวยราชสมบัติในแควนปญจาลราช 
            พระองคเสด็จสวรรคตโดยกาลอันลวงไปแหงวัน และราตรีท้ังหลาย 
            พระนางเจาอุพพรีมเหสีเสด็จไปยังพระเมรุมาศ แลวทรงกรรแสงอยู 
            เมื่อพระนางไมเห็นพระเจาพรหมทัตต ก็กรรแสงวา พรหมทัตตๆ 
            ก็ดาบสผูเปนมุนีสมบูรณดวยจรณญาณ ไดมาท่ีพระนางอุพพรีประทับอยู 
            นั้น ทานไดถามชนท้ังหลายท่ีมาประชุมกันในท่ีนั้นวา นี่เปนพระเมรุมาศ 
            ของใครมีกลิ่นหอมตางๆ ฟุงตลบไป หญิงน้ีเปนภรรยาของใคร เมื่อไม 
            เห็นพระเจาพรหมทัตตผูเปนใหญ ซึ่งเสด็จไปแลวไกลจากโลกนี้ คร่าํ- 
            ครวญอยูวา พรหมทัตตๆ ชนท่ีมาประชุมกันอยูในท่ีนั้น กลาวตอบวา 



            ขาแตทานผูเจริญนี่เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัตต ขาแตทานผู 
            นิรทุกข นี่เปนพระเมรุมาศของพระเจาพรหมทัตต มีกลิ่นหอมฟุงตลบไป 
            หญิงน้ีเปนพระมเหสีของทาวเธอ เมื่อไมเห็นพระเจาพรหมทัตตพระราช- 
            สวามี ซึ่งเสด็จไปไกลจากโลกน้ี ทรงพระกรรแสงอยูวา พรหมทัตตๆ 
      ดาบสจึงถามวา 
            พระราชามีพระนามวาพรหมทัตต ถูกเผาในปาชาน้ี ๘๖,๐๐๐ พระองค 
            แลว บรรดาพระเจาพรหมทัตตเหลานั้น พระนางทรงกรรแสงถงึพระเจา 
            พรหมทัตตพระองคไหน? 
      พระนางอุพพรีตรัสตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ พระราชาพระองคใด เปนพระราชโอรสของพระเจา- 
            จุฬนี ทรงเปนใหญอยูในแควนปญจาลราช ดิฉันเศราโศกถึงพระราชา 
            พระองคนั้น ผูเปนพระราชสวามี ทรงประทานส่ิงของท่ีนาใครทุกอยาง. 
      ดาบสกลาววา 
            พระราชาทุกพระองคทรงพระนามวา พรหมทัตตเหมือนกันท้ังหมดเปน 
            พระราชโอรสของพระเจาจุฬนี เปนใหญอยูในแควนปญจาลราช พระนาง 
            เปนพระมเหสีของพระราชาเหลาน้ัน ท้ังหมดโดยลําดับกันมา เหตุไร 
            พระนางจึงเวนพระราชาองคกอนๆ มาทรงกรรแสงถงึแตพระราชาองค 
            หลังเลา? 
      พระนางอุพพรีตรัสตอบวา 
            ขาแตทานผูนิรทุกข ดิฉันเกิดเปนแตหญิงตลอดกาลนานเทาน้ันหรือ 
            หรือเกิดเปนบุรุษ ทานพูดถึงแตการท่ีดิฉันเปนหญิงในสงสารเปนอนัมาก. 
      ดาบสตอบวา 
            บางคราวพระนางเกิดเปนหญิง บางคราวก็เกิดเปนบุรุษ บางคราวก็เขาถึง 
            กําเนิดปศุสัตว ท่ีสุดแหงอัตภาพท้ังหลายอันเปนอดตี ยอมไมปรากฏ 
            อยางนี้. 
      พระนางอุพพรีตรัสวา 
            ทานดับความกระวนกระวายท้ังปวงของดิฉัน ผูเรารอนอยูใหหายเหมือน 
            บุคคลดับไฟท่ีราดน้ํามันดวยน้ํา ฉะนั้น ทานไดบรรเทาความโศกถึง 
            พระสวามีของดิฉันผูถกูความโศกครอบงําแลว ถอนขึ้นแลวหนอซ่ึงลูกศร 
            คือความโศกอันเสียบแทงท่ีหทัยของดิฉัน ขาแตทานผูเปนมหามุนี ดิฉัน 
            เปนผูมีลูกศรคือ ความโศกอันทานถอนข้ึนไดแลว เปนผูเย็นสงบแลว 
            ดิฉันจะไมเศราโศก ไมรองไหอีกเพราะไดฟงคําของทาน. 
            พระนางอุพพรี ฟงคําสุภาษิตของดาบสผูเปนสมณะน้ันแลว ถือบาตร 
            และจีวรออกบวชเปนบรรพชิต ครั้นออกบวชแลวเจริญเมตตาจิต 



            เพื่อเขาถึงพรหมโลก พระนางอุพพรนีั้น เมื่อทองเท่ียวไปสูบานหน่ึง 
            จากบานหนึ่ง สูนิคมและราชธานีท้ังหลาย ไดเสด็จสวรรคตท่ีบานอุรุเวลา 
            พระนางเบ่ือหนายความเปนหญิง เจริญเมตตาจิตเพ่ือบังเกิดในพรหมโลก 
            จึงไดเปนผูเขาถึงพรหมโลก. 
                      จบ อุพพรีเปตวัตถุท่ี ๑๓. 
                   รวมเรื่องท่ีมีในอพุพรีวรรคนี้ 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. 
                        จบอุพพรีวรรคท่ี ๒. 
                   ----------------------- 
                          จูฬวรรคท่ี ๓ 
                       ๑. อภิชชมานเปตวัตถุ 
                   วาดวยบุพกรรมของเปรตเปลือย 
      โกสิยมหาอาํมาตยของพระเจาพิมพิสาร ถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๑๑] ดูกรเปรต ทานเปนผูเปลือยกาย มีรางกายเปนเปรตกึ่งหน่ึงทัดทรง 
            ดอกไม ตกแตงรางกาย เดินไปในน้ําอันไมขาดสายในแมน้ําคงคาน้ี 
            ทานจักไปไหน ท่ีอยูของทานอยูท่ีไหน? 
      เพื่อจะแสดงเน้ือความท่ีเปรตน้ัน และโกสิยมหาอํามาตยกลาวแลว พระสังคีติกาจารย 
 จึงกลาวคาถาความวา 
            เปรตน้ันกลาววา ขาพเจาจักไปยังบานจุนทัฏฐิละ อันอยูในระหวาง 
            แหงวาสภคามกับเมืองพาราณสี แตบานน้ันอยูใกลเมืองพาราณสี ก็มหา 
            อํามาตยอันปรากฏช่ือวาโกลิยะเห็นเปรตนั้นแลว ไดใหขาวสัตตูและคู 
            ผาสีเหลืองแกเปรตน้ัน เมื่อเรือหยุดเดิน ไดใหขาวสัตตูและคูผาแก 
            อุบาสกเม่ือคูผาอันโกลยิะอํามาตยใหชางกัลบกแลว ผานุงผาหมก็ปรากฏ 
            แกเปรตทันที ภายหลัง เปรตน้ันนุงหมผาดีแลว ทัดทรงดอกไมตบแตง 
            รางกายดวยอาภรณ ทักษิณายอมเขาไปสําเร็จแกเปรตน้ัน ผูอยูแลวใน 
            ท่ีนั้น เพราะฉะนั้น บัณฑิตผูมีปญญา พึงใหทักษิณาบอยๆ เพื่อ 
            อนุเคราะหแกเปรตท้ังหลาย เปรตเหลาอื่น บางพวกนุงผาข้ีริ้วขาดรุงริ่ง 
            บางพวกนุงผม หลีกไปสูทิศนอยใหญเพื่อหาอาหาร บางพวกวิ่งไปแม 
            ในท่ีไกลไมไดแลวกลบัมา บางพวกสลบแลวเพราะความหิวกระหาย 
            นอนกลิ้งไปบนพ้ืนดิน บางพวกลมลงท่ีแผนดินในท่ีตนวิ่งไปนั้นรอง 
            ไหร่ําไรวา เมื่อกอน เราท้ังหลายไมไดทํากุศลไวจึงไดถูกไฟคือความหิว 



            และความกระหายเผาอยู ดุจถูกไฟเผาแลวในท่ีรอน เมื่อกอน พวก 
            เรามีธรรมอันลามก เปนหญิงแมเรือนมารดาทารกในตระกูล เมื่อ 
            ไทยธรรมท้ังหลายมีอยูไมกระทําพึงแกตน เออ ก็ขาวและน้ํามีมาก แต 
            เราไมกระทําการแจกจายใหทาน และไมไดใหอะไรในบรรพชิตท้ังหลาย 
            ผูปฏิบัติชอบ อยากทําแตกรรมท่ีคนดีไมพึงทํา เปนคนเกียจครานใครแต 
            ความสําราญและของท่ีอรอย กินมาก ใหแตเพียงโภชนะกอนหนึ่ง 
            ดาตัดพอปฏิคาหกผูรับอาหาร เรอืน พวกทาสีทาสาและผาอาภรณของ 
            เราเหลาน้ัน ไมสําเร็จประโยชนแกพวกเรา กลายเปนของคนอื่นไป 
            หมด เรามีแตสวนแหงทุกข เราจุติจากเปรตนี้แลว จักไปเกิดในตระกูล 
            อันตํ่าชาเลวทราม คือ ตระกูลจักสาน ตระกูลชางรถ ตระกูลนายพราน 
            ตระกูลคนจัณฑาล ตระกูลคนกําพรา ตระกูลชางกัลบก นี้เปนคติแหง 
            ความตระหน่ี สวนทายกท้ังหลายผูมกีุศลอันทําไวแลวในชาติกอน 
            ปราศจากความตระหน่ี ยอมยังสวรรคใหบริบูรณ และยอมยังนันทนวนั 
            ใหสวางไสวรื่นรมยแลวในเวชยันตปราสาทสําเร็จความปรารถนา ครั้น 
            จุติจากเทวโลกแลว ยอมเกิดในตระกูลสูง มีโภคะมาก คือ ในตระกูล 
            แหงบุคคลมีเรือนยอดและปราสาทราชมนเทียรมีบัลลังกอันลาดแลวดวย 
            ผาโกเชาว มีเหลาบุรุษและสตรีถือพัดอันประดับแลวดวยแววหางนกยูง 
            คอยพัดอยู ในเวลาเปนทารกก็ทัดทรงดอกไม ตบแตงรางกาย หมู 
            ญาติและพี่เลี้ยงนางนมผลัดกันอุม ไมตองลงสูพื้นดิน อันชนท้ังหลาย 
            ผูปรารถนาความสุขเขาไปบํารุงอยูท้ังเชาและเย็นตลอดชาติ สวนใหญ 
            แหงเทวดาชาวไตรทศเทพช่ือวานันทนวัน อันเปนสถานไมเศราโศก 
            นารื่นรมยนี้ยอมไมมีแกชนท้ังหลายผูไมไดทําบุญไว ยอมมีแตเฉพาะ 
            เหลาชนผูมีบุญอันทําไวแลวเทาน้ัน ความสุขในโลกน้ีและในปรโลก 
            ยอมไมมีแกเหลาชนผูไมทําบุญ ความสุขในโลกน้ีและโลกหนา ยอมมี 
            เฉพาะแกเหลาชนผูทําบุญไว ผูปรารถนาความเปนสหายแหงเทวดาชาว 
            ไตรทศเทพ พึงทําบุญกุศลไวใหมาก เพราะวาบุคคลผูทําบุญไวแลว 
            ยอมบันเทิงใจอยูในสวรรคเพรียบพรอมไปดวยโภคสมบัติ. 
                     จบ อภิชชมานเปตวัตถุท่ี ๑ 
                      ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ 
                  วาดวยเปรตญาติพระสานุวาสีเถระ 
      [๑๑๒] พระเถระชาวกุณฑินครรูปหน่ึง อยูท่ีภูเขาสานุวาสี มีนามวา โปฏฐ 
            ปาทะ เปนสมณะผูมีอินทรีย อันอบรมดีแลว มารดาบิดาและพี่ชายของ 
            ทานเกิดในยมโลก เสวยทุกขเวทนาเพราะทํากรรมลามก จึงไปจาก 
            โลกนี้สูเปตโลก เปรตเหลาน้ันถึงทุคติ มีชองปากเทารูเข็ม ลําบากยิ่ง 



            นัก เปลือยกายซูบผอม มีความเกรงกลวัสะดุงหวาดเสียวมาก มีการ 
            งานทารุณ ไมอาจแสดงตนแกพระเถระได เปรตผูเปนพี่ชายของทาน 
            ตนเดียว เปลือยกายรีบไปนั่งคุกเขาประนมมือแสดงตนแกพระเถระ 
            พระเถระไมใสใจถึง เปนผูนิ่งเดินเลยไป เปรตน้ันจึงบอกใหพระเถระ 
            รูวา ขาพเจาพ่ีชายของทานไปแลวสูเปตโลก ขาแตทานผูเจริญ มารดา 
            บิดาของทานเกิดในยมโลกเสวยทุกข เพราะทําบาปกรรม จึงไปจาก 
            โลกนี้สูเปตโลก เปรตผูเปนมารดาบิดาของทานท้ังสองน้ัน มีชองปาก 
            เทารูเข็ม ลําบากมาก เปลือยกาย ซูบผอม มีความเกรงกลัวสะดุง 
            หวาดเสียวมาก มีการงานทารุณ ไมอาจแสดงตนแกทาน ขอทานจง 
            เปนผูมีความกรุณา อนุเคราะหแกมารดาบิดา จงใหทานแลวอุทิศสวน 
            กุศลไปใหพวกเรา พวกเราผูมีการงานอันทารุณ จักยังอัตภาพให 
            เปนไปไดเพราะทานอันทานใหแลว พระเถระกับภิกษุอื่นอีก ๑๒ รปู 
            เท่ียวไปบิณฑบาตแลว กลับมาประชุมในท่ีเดียวกัน เพราะเหตุแหง 
            ภัตกิจ พระเถระจึงกลาวกะภิกษุท้ังหมดนั้นวา ขอทานท้ังหลายจงให 
            ภัตตาหารท่ีทานไดแลวแกผมเถิด ผมจักทําสังฆทานเพ่ืออนุเคราะหญาติ 
            ท้ังหลาย ภิกษุเหลานั้นจึงมอบถวายพระเถระ พระเถระนิมนตสงฆ 
            ถวายสังฆทานแลวอุทิศสวนกุศลไปใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอทิุศ 
            เจตนาวา ขอทานน้ีจงสําเร็จแกญาติท้ังหลายของเรา ขอญาติท้ังหลาย 
            จงมีความสุขเถิด ในลําดับท่ีอุทิศใหนั่นเอง โภชนะอันประณีต สมบูรณ 
            มีแกงและกับหลายอยาง เกิดข้ึนแกเปรตเหลานั้น ภายหลัง เปรต 
            ผูเปนพี่ชายมีผิวพรรณดี มีกําลัง มีความสุข ไดไปแสดงตนแกพระเถระ 
            แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ โภชนะอันมากมายท่ีพวกขาพเจาไดแลว 
            แตขอทานจงดูขาพเจาท้ังหลายยังเปนคนเปลือยกายอยู ขอทานจง 
            พยายามใหขาพเจาท้ังหลายไดผานุงผาหมดวยเถิด พระเถระเลือกเกบ็ 
            ผาจากกองหยากเยือ่เอามาทําจีวรแลว ถวายสงฆอันมาแลวจากจาตุรทิศ 
            ครั้นถวายแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอุทิศเจตนา 
            วา ขอทานนี้จงสําเร็จแกญาติท้ังหลาย ขอพวกญาติของเราจงมีความ 
            สุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศน่ันเอง ผาท้ังหลายไดเกิดข้ึนแกเปรตเหลา 
            นั้น ภายหลัง เปรตเหลาน้ันนุงหมผาเรยีบรอยแลวไดมาแสดงตนแก 
            พระเถระกลาววา ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายมีผิวพรรณดี มีกําลัง 
            มีความสุข มีผานุงผาหมมากกวาผาท่ีมีในแควนของพระเจานันทราช 
            ผานุงผาหมท้ังหลายของพวกเรา ไพบูลยและมีคามาก คือ ผาไหม ผา 
            ขนสัตว ผาเปลือกไม ผาฝาย ผาปาน ผาดายแกมไหม ผาเหลาน้ัน 
            แขวนอยูในอากาศ ขาพเจาท้ังหลายเลอืกนุงหมแตผืนท่ีพอใจ (แตวา 



            พวกขาพเจายังไมมีบานเรือนอยู) ขอทานจงพยายามใหพวกขาพเจาได 
            บานเรือนเถิด พระเถระสรางกุฎีอันมุงดวยใบไม แลวไดถวายสงฆซึง่ 
            มาแตจาตุรทิศครั้นแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวย 
            อุทิศเจตนาวา ขอผลแหงการถวายกุฎนีี้ จงสําเร็จแกพวกญาติของเรา 
            ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศน่ันเอง เรือน 
            ท้ังหลาย คือ ปราสาทและเรือนอยางอืน่ๆ อันบุญกรรมกําหนด 
            แบงไวเปนสวนๆ เกิดข้ึนแลวแกเปรตเหลาน้ัน เรือนของพวกเรา 
            ในเปตโลกน้ี ไมเปนเชนกับเรือนในมนุษยโลก เรอืนของพวกเราใน 
            เปตโลกน้ีงามรุงเรอืงสวางไสวไปท่ัวท้ัง ๘ ทิศ เหมือนเรอืนในเทว 
            โลกแตพวกเรายังไมมนี้ําด่ืม ขาแตทานผูเจริญ ขอทานจงพยายามให 
            พวกขาพเจาไดดื่มน้ําดวยเถิด พระเถระจึงตักน้ําเต็มธรรมกรก แลว 
            ถวายสงฆซึ่งมาแตจาตุรทิศ ครั้นแลวไดอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและ 
            พี่ชาย ดวยอุทิศเจตนาวา ขอผลทานน้ีจงสําเร็จแกพวกญาติของเรา 
            ขอพวกญาติของเราจงมีความสุขเถิด ในลําดับแหงการอุทิศน่ันเอง น้ํา 
            ดื่มคือสระโบกขรณี กวาง ๔ เหลี่ยม ลึก มีน้ําเย็น มีทาราบเรียบดี 
            น้ําเย็นมีกลิ่นหอมหาท่ีเปรียบมิได ดารดาษดวยกอปทุมและอุบล เต็ม 
            ดวยละอองเกสรบัวอนัลวงบนวารี ไดเกิดข้ึน เปรตเหลานั้นอาบและ 
            ดื่มกินในสระน้ันแลว ไปแสดงตนแกพระเถระแลวกลาววา ขาแตทาน 
            ผูเจริญ น้ําด่ืมของพวกขาพเจามากเพียงพอแลว บาปยอมเผล็ดผลเปน 
            ทุกขแกพวกขาพเจา พวกขาพเจาพากันเท่ียวไปลําบากในภูมิภาคอันมี 
            กอนกรวดและหนอหญาคา ขอทานพยายามใหพวกขาพเจาไดยานอยาง 
            ใดอยางหน่ึงเถิด พระเถระไดรองเทาแลว ถวายสงฆซึ่งมาแตจาตุรทิศ 
            ครั้นแลวอุทิศสวนกุศลใหมารดาบิดาและพี่ชาย ดวยอทิุศเจตนาวา ขอ 
            ผลทานน้ีจงสําเร็จแกพวกญาติของเรา ขอพวกญาติของเราจงมีความสุข 
            เถิด ในลําดับแหงการอุทิศน่ันเอง เปรตท้ังหลายไดพากันมาแสดงตน 
            ใหปรากฏดวยรถ แลวกลาววา ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนผูอัน 
            ทานอนุเคราะหแลว ดวยการใหขาว ผานุงผาหม เรือน น้ําด่ืม และ 
            ยาน เพราะฉะนั้น ขาพเจาท้ังหลายจึงมาเพ่ือจะไหวทานผูเปนมุนีมี 
            ความกรุณาในโลก. 
                    จบ สานุวาสีเถรเปตวัตถุท่ี ๒. 
                        ๓. รถการีเปตวตัถุ 
            วาดวยผลกรรมทําใหไดอยูรวมกับนางเวมานิกเปรต 
      มาณพคนหน่ึงถามนางเวมานิกเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๑๓] ดูกรนางเทวีผูมีอานุภาพมาก ทานข้ึนสูวิมานมีเสาเปนวิการแกวไพฑูรย 



            งามผุดผอง มีรูปภาพอนัวิจิตรตางๆ อยูในวิมานน้ัน ดุจพระจันทร 
            ในวันเพ็ญ งามโชติชวงในทองฟา ฉะน้ัน อนึ่ง รัศมีของทานมีสีดัง 
            ทองคํา ทานมีรูปรางอันอุดมนาดูนาชมยิ่งนัก นั่งอยูแตผูเดียวบนบัลลังก 
            อันประเสริฐมีคามาก สามีของทานไมมีหรือ ก็สระโบกขรณีของทาน 
            เหลานี้มีอยูโดยรอบ มีกอบัวตางๆ เปนอันมาก มีบัวขาวมาก เกลื่อน 
            กลนดวยทรายทองโดยรอบ ในสระโบกขรณีนั้น หาเปอกตมและ 
            จอกแหนมิได มีหงสนาดูนาชมนารื่นรมยใจเท่ียวเลาะเวียนไปในนํ้า 
            ทุกเมื่อ หงสท้ังปวงน้ันมีเสียงไพเราะพากันมาประชุมร่ํารองอยู เสียง 
            ร่ํารองแหงหงสในสระโบกขรณีของทาน มิไดขาดเสียง ดุจเสียง 
            กลอง ทานมียศงามรุงเรือง ลงนั่งอยูในเรือ ทานมีค้ิวโกงดําดี มีหนา 
            ยิ้มแยมพูดจานารักใคร มีอวัยวะท้ังปวงงามรุงเรืองยิ่งนัก วิมานของ 
            ทานน้ีปราศจากละอองธุลี ต้ังอยูท่ีภาคพื้นอันราบเรียบ มีสวนนันทวัน 
            อันใหเกิดความยินดีเพลิดเพลินเจริญใจ ดูกรนารีผูมรีปูรางนาดูนาชม 
            เราปรารถนาเพื่อจะอยูบันเทิงกับทานในสวนนันทวันของทานน้ี. 
      นางเวมานิกาเปรตกลาววา 
            ทานจงทํากรรมอันจะใหทานไดเสวยผลในวิมานของเรานี้ และจิตของ 
            ทานจงนอมมาในวิมานน้ีดวย ทานทํากรรมอันบันเทิงในท่ีนี้แลวจักได 
            อยูรวมกับเราสมความประสงค มาณพน้ันรับคํานางเวมานิกเปรตน้ันแลว 
            จึงไดทํากรรมอันเปนกุศล อันสงผลใหเกิดในวิมานน้ัน ครั้นแลวได 
            เขาถึงความเปนสหายของนางเวมานิกเปรตน้ัน. 
                      จบ รถการีเปตวัตถุท่ี ๓. 
                        จบ ภาณวารท่ี ๒. 
                         ๔. ภุสเปตวัตถุ 
                   วาดวยบุพกรรมของเปรต ๔ ตน 
      พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดถามบุพกรรมของเปรตท้ัง ๔ ดวยคาถาน้ีความวา 
      [๑๑๔] ทานท้ัง ๔ นี้ คนหนึ่งกอบเอาแกลบขาวสาลีท่ีไฟลุกโชนโปรยใส 
            ศีรษะของตนเอง อีกคนหน่ึงทุบศีรษะของตนดวยฆอนเหล็ก สวน 
            คนท่ีเปนหญิงเอาเล็บจิกหลังกินเนื้อและเลือดของตนเอง สวนทานกิน 
            คูถอันเปนของไมสะอาดไมนาปรารถนา นี้เปนวิบากแหงกรรมอะไร? 
      ภรรยาของพอคาโกงตอบวา 
            เมื่อชาติกอน ผูนี้เปนบุตรของดิฉัน ไดตีศีรษะของฉันผูเปนมารดา 
            ผูนี้เปนสามีของดิฉัน เปนพอคาโกงขาวเปลือกปนแกลบ ผูนี้เปนลูก 
            สะใภของดิฉัน ลักกินเนื้อแลวกลับหลอกลวงดวยมุสาวาท ดิฉันเมื่อ 
            เกิดเปนมนุษยอยูในมนุษยโลก เปนหญิงแมเรือน เปนใหญกวาสกุล 



            ท้ังปวง เมื่อส่ิงของมีอยู เหลายาจกขอแลว เก็บซอนไวเสีย ไมไดให 
            อะไรจากของท่ีมีอยู ปกปดไวดวยมุสาวาทวา ของน้ีไมมีในเรือนของเรา 
            ถาเราปกปดของท่ีมีไว ขอคูถจงเปนอาหารของเรา ภัตแหงขาวสาลีอนั 
            มีกลิ่นหอม ยอมกลับกลายเปนคูถเพราะวิบากแหงกรรม คือ มุสาวาท 
            ของดิฉัน ก็กรรมท้ังหลายไมไรผล กรรมน้ันยอมไมสาบสูญ เพราะ 
            ฉะนั้นดิฉันจึงกินและด่ืมแตมูตรคูถอันมีกลิ่นเหม็น มีหนอน. 
                       จบ ภุสเปตวัตถุท่ี ๔. 
                        ๕. กุมารเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมของกุมารเปรต 
      เมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถา ๗ คาถา ความวา 
      [๑๑๕] พระญาณของพระสุคตศาสดานาอัศจรรย เปนเหตุใหพระองคทรง 
            พยากรณบุคคลวา บุคคลบางคนมีบุญมาก บางคนมีบุญนอย ไดถูก 
            ตองคฤหบดีผูนี้เมื่อยังเปนเด็ก ถูกเขาท้ิงไวในปาชา เปนอยูไดดวยน้าํ 
            นมจากน้ิวมือตลอดราตรี ยักษและภูตปศาจ หรืองูเลก็งูใหญ ก็ไม 
            เบียดเบียนเด็กผูมีบุญอันไดทําไวแลว แมสุนัขท้ังหลายก็พากันมาเลีย 
            เทาท้ังสองของเด็กนี้ ฝงูกาและสุนัขจิ้งจอก ก็พากันมาเดินเวียนรักษา 
            ฝูงนกก็พากันมาคาบเอามลทินครรภไปท้ิง สวนฝูงกาพากันมานําเอาข้ีตา 
            ไปท้ิง มนุษยและอมนุษยไรๆ มิไดจัดแจงรักษาเด็กนี้ หรือใครๆ ท่ี 
            จะทําเมล็ดพรรณผักกาดใหเปนยามิไดมี และไมไดถือเอาการประกอบ 
            ฤกษยามท้ังไมไดเรี่ยรายซ่ึงขาวเปลือกท้ังปวง พระผูมีพระภาคผูอันเทวดา 
            และมนุษยบูชาแลว มีพระปญญากวางขวาง ไดทอดพระเนตรเห็นเด็ก 
            อันบุคคลนํามาท้ิงไวในปาชาในราตรี ผูถึงแลวซึง่ความทุกขอยางยิ่งเชน 
            นี้ เหมือนกอนแหงเนยใสหวั่นไหวอยู มีความสงสัยวารอดหรือไมรอด 
            หนอ เหลืออยูแตสักวาชีวิต ครั้นแลวไดทรงพยากรณวา เด็กคนน้ีจัก 
            เปนผูมีตระกูลสูง มีโภคสมบัติในพระนครน้ี. 
      พวกอุบาสกผูยืนอยูในท่ีใกลพระศาสดาทูลถามวา 
            อะไรเปนวัตรเปนพรหมจรรยของเขา นี้เปนวิบากแหงวัตร 
            หรือพรหมจรรยท่ีเขาประพฤติแลวเชนไร เขาถึงความพินาศเชนนี้แลว 
            จักเสวยความสําเร็จเชนนั้น เพราะกรรมอะไร? 
      พระผูมีพระภาคทรงพยากรณวา 
            เมื่อกอน มหาชนทําการบูชาอยางโอฬารแกภิกษุสงฆผูมีพระพุทธเจาเปน 
            เปนประธาน เด็กนั้นมิไดมีจิตเอื้อเฟอในการบูชา ไดกลาววาจาหยาบ 
            คายอันมิใชสัตบุรุษ ภายหลังเด็กนั้นถามมารดาตักเตือนใหกลับความวิตก 
            อันลามกนั้นแลว กลับไดปติและความเลื่อมใส ไดบํารุงพระตถาคตซ่ึง 



            ประทับอยู ณ วิหารเชตวัน ดวยขาวยาคู ๗ วัน ขอนั้นเปนวัตรเปน 
            พรหมจรรยของเขา นี้เปนวิบากแหงวัตรและพรหมจรรยท่ีเขาประพฤติ 
            แลวนั้น เขาถึงความพินาศเชนนั้นแลว จักไดความสําเร็จเชนนั้น เขา 
            ต้ังอยูในมนุษยโลกนีส้ิ้นรอยป เปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณท้ังปวง 
            เมื่อตายไปจักเขาถึงความเปนสหายแหงทาววาสวะ ในสัมปรายภพ. 
                      จบ กุมารเปตวัตถุท่ี ๕. 
                        ๖. เสรินีเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมของเสรินีเปรต 
      อุบาสกคนหน่ึงถามนางเปรตเสรินีวา 
      [๑๑๖] ทานเปลือยกาย มีผวิพรรณนาเกลียด ซูบผอม สะพร่ังไปดวยเสนเอ็น 
            ผอมยิ่งนักจนเห็นแตซี่โครง ทานเปนใครมายืนอยูท่ีนี้? 
      นางเปรตเสรินีตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนเปรต ตกทุกข เกิดในยมโลก ทํากรรม 
            อันลามกไว จึงไปจากโลกนี้สูเปตโลก. 
      อุบาสกถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวบิากแหงกรรม 
            อะไร ทานจึงไปจากโลกน้ีสูเปตโลก? 
      นางเปรตเสรินีตอบวา 
            เมื่อสมณพราหมณท้ังหลายผูเปนท่ีพึ่งอันหาโทษมิได มีอยู ดิฉันถูกความ 
            ตระหน่ีครอบงํา จึงไมสั่งสมบุญแมเพียงก่ึงมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยู 
            ไมทําท่ีพึ่งแกตน ดิฉันหิวน้ําเขาไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับวางเปลาไป 
            ในเวลารอน ดิฉันเขาไปสูรมไม รมไมกลับกลายเปนแดดไป ท้ังลมก็ 
            กลับกลายเปนเปลวไฟเผารางกายของดิฉันฟุงไป ขาแตทานผูเจริญ 
            ดิฉันควรจะเสวยทุกขมีความกระหายเปนตน ตามท่ีกลาวมาแลวนี้ และ 
            ทุกขอยางอื่นอันช่ัวชาทารุณกวาน้ัน ทานไปถึงหัตถินีนครแลว ขอชวย 
            บอกแกมารดาของดิฉันวา เราเห็นธิดาของทานตกทุกข เกิดในยมโลก 
            เขาไปจากโลกนี้สูเปตโลก เพราะทําบาปกรรมไว ทรัพยของดิฉันมีอยู 
            ๔ แสน ดิฉันซอนไวภายใตเตียง ไมไดบอกใครๆ ขอมารดาของดิฉัน 
            จงถือเอาทรัพยจากท่ีซอนไวนั้น ใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง ครั้นใหทาน 
            แลว ขอจงอุทิศสวนบุญมาใหแกดิฉันบาง เมื่อนั้นจะมีความสุข สําเร็จ 
            ความประสงคท้ังปวง อุบาสกน้ันรับคําของนางเปรตเสรินีแลวกลับไปสู 
            หัตถินีนคร บอกแกมารดาของนางวา ขาพเจาเห็นนางเสรินีธิดาของ 
            ทาน เขาตกทุกข เกิดในยมโลก เพราะไดทํากรรมช่ัวไว จึงไปจากโลกน้ี 
            สูเปตโลก นางไดสั่งฉันในท่ีนั้นวา ทานไปถึงหัตถินีนครแลว จงบอก 



            แกมารดาของดิฉันดวยวา ธิดาของทานเราเห็นแลว ตกทุกข เกิดอยู 
            ในยมโลก เพราะทํากรรมช่ัวไวจึงไปจากโลกน้ีสูเปตโลก ทรัพยของดิฉัน 
            มีอยู ๔ แสน ดิฉันซอนไวภายในใตเตียงไมไดบอกแกใครๆ ขอมารดา 
            ของดิฉัน จงถือเอาทรัพยจากท่ีซอนนั้นมาใหทานบาง เลี้ยงชีวิตบาง 
            ครั้นใหทานแลว ขอจงอุทิศสวนบุญไปใหแกดิฉัน เมื่อนั้น ดิฉันจักม ี
            ความสุขสําเร็จความประสงคท้ังปวง ก็มารดาของนางเปรตเสรินีนั้น ถือ 
            เอาทรัพยท่ีนางเปรตเสรินีซอนไวนั้นมาใหทาน ครั้นแลวอุทิศสวนบุญ 
            ไปใหนางเปรตเสรินี นางเปรตเสรินีเปนผูมีความสุข แมมารดาของนาง 
            ก็เปนอยูสบาย. 
                      จบ เสรินีเปตวัตถุท่ี ๖. 
                      ๗. มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๑ 
                วาดวยบุพกรรมของเปรตพรานเน้ือท่ี ๑ 
      พระนารทเถระถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๑๗] ทานเปนคนหนุมแนน หอมลอมดวยเทพบุตรและเทพธิดารุงเรืองอยูดวย 
            กามคุณ อันใหเกิดความกําหนัดยินดีในราตรี เสวยทุกขในกลางวัน 
            ทานไดทํากรรมอะไรไวในชาติกอน? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูท่ีภูเขาวงกตอันเปนท่ีรื่นรมย ใกล 
            กรุงราชคฤห เปนผูมีฝามือเปอนโลหิต เปนคนหยาบชาทารุณมีใจประ 
            ทุษรายในสัตวเปนอันมาก ผูไมกระทําความโกรธเคือง ยินดีแตในการ 
            เบียดเบียนสัตวอื่น เปนผูสํารวมแลวดวยกาย วาจา ใจ เปนนิตย 
            อุบาสกคนหน่ึงผูเปนสหายของกระผม เปนคนใจดีมีศรัทธา ก็อุบาสก 
            คนนั้น เปนคนเอ็นดูกระผม หามกระผมอยูเนืองๆ วา อยาทําบาปกรรม 
            เลย พอเอย อยาไปทุคติเลย ถาทานปรารถนาความสุขในโลกหนา 
            จงงดเวนการฆาสัตว อนัเปนการไมสํารวมเสียเถิด กระผมฟงคําของ 
            สหายผูหวังดีมีความอนุเคราะหดวยประโยชนนั้นแลว ไมทําตามคํา 
            สั่งสอนท้ังส้ิน เพราะกระผมเปนคนไมมีปญญา ยินดีแลวในบาปตลอด 
            กาลนาน สหายผูมีปญญาดีนั้น แนะนํากระผมใหต้ังอยูในความสํารวม 
            ดวยความอนุเคราะหวา ถาทานฆาสัตวในกลางวันสวนกลางคืนจงงดเวน 
            เสียกระผมจึงฆาสัตวแตเฉพาะกลางวัน กลางคืนเปนผูสํารวมงดเวน 
            เพราะฉะนั้นกลางคืนกระผมจึงไดรับความสุข กลางวันไดเสวยทุกข ถูก 
            สุนัขรุมกัดกิน คือ กลางคืนไดเสวยทิพยสมบัติ ดวยผลแหงกุศลกรรม 
            นั้น สวนกลางวันฝูงสุนัขมีจิตเดือดดาล พากันหอมลอมกัดกินกระผม 
            รอบดาน ก็ชนเหลาใดผุมีความเพียรเนืองๆ บากบ่ันมั่นในศาสนาของ 



            พระสุคต กระผมเขาใจวาชนเหลาน้ันจกัไดบรรลุอมตบทอันปจจัยอะไรๆ 
            ปรุงแตงไมไดอยางแนนอน. 
                     จบ มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๗. 
                      ๘. มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๒ 
                 วาดวยบุพกรรมของเปรตพรานเน้ือท่ี ๒ 
      พระนารทเถระถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๑๘] ทานรื่นรมยอยูในเรือนยอดและปราสาท บนบัลลังกอันปูลาดดวยผาขน 
            สัตว ดวยดนตรีเครือ่ง ๕ อันบุคคลประโคมแลว ภายหลังเม่ือสิ้นราตรี 
            พระอาทิตยข้ึนแลว ทานเขาไปเสวยทุกขเปนอันมากอยูในปาชา ทานทํา 
            กรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร 
            ทานจึงไดเสวยทุกขเชนนี้? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            เมื่อกอน กระผมเปนพรานเนื้อ อยูท่ีภูเขาวงกตอันเปนท่ีรื่นรมย ใกล 
            กรุงราชคฤหเปนคนหยาบชาทารุณ ไมสํารวมกาย วาจา ใจ อุบาสก 
            คนหน่ึงผูเปนสหายของกระผมเปนคนใจดีมีศรัทธา มีภิกษุผูคุนเคยของ 
            เขาเปนสาวกของพระโคดม ก็อุบาสกน้ันเอ็นดูกระผม หามกระผม 
            เนืองๆ วาอยาทําบาปกรรมเลย พอเอย อยาไปทุคติเลย ถาสหาย 
            ปรารถนาความสุขในโลกหนา จงงดเวนการฆาสัตวอันเปนการไมสํารวม 
            เสียเถิด ... กระผมเขาใจวา ชนเหลาน้ันจักไดบรรลอุมตบทอันปจจัย 
            อะไรๆ ปรุงแตงไมไดเปนแน. 
                     จบ มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๘. 
                      ๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ 
                 วาดวยบุพกรรมของเปรตผูพิพากษาโกง 
      พระนารทเถระถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๑๙] ตัวทานทัดทรงดอกไม ใสชฎา สวมกําไลทอง ลูบไลดวยจรุณจันทร 
            มีสีหนาผองใส งดงามดุจสีพระอาทิตยอุทัยข้ึนมาบนอากาศ มีนางฟา 
            หม่ืนหนึ่งเปนบริวารบํารุงบําเรอทาน นางฟาเหลาน้ันลวนสวมกําไลทอง 
            นุงหมผาอันขลิบดวยทองคํา ทานเปนผูมีอานุภาพมาก มีรูปเปนท่ีให 
            เกิดขนชูชันแกผูพบเห็น แตทานจิกเนื้อท่ีหลังของตนกินเปนอาหาร 
            ทานไดทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือเพราะวิบากแหงกรรม 
            อะไร ทานจึงจิกเนื้อหลงัของตนเองกินเปนอาหาร? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            กระผมไดประพฤติทุจริตดวยการสอเสียด พูดเท็จและหลอกลวง เพื่อ 
            ความฉิบหายแกตนในมนุษยโลก กระผมไปแลวสูบริษัทในมนุษยโลกนั้น 



            เมื่อเวลาควรจะพูดความจริงปรากฏแลว ละเหตุละผลเสีย ประพฤติ 
            คลอยตามอธรรม ผูใดประพฤติทุจริตมีคําสอเสียดเปนตน ผูนั้นตอง 
            จิกเนื้อหลังของตนกิน เหมือนกระผมจิกเนื้อหลงัของตนกินในวันนี้ 
            ฉะนั้น ขาแตพระนารทะ ทุกขท่ีกระผมไดรับอยูนี้ทานไดเห็นเอง 
            แลว ชนใดเปนคนฉลาด มีความอนุเคราะห ชนเหลาน้ันพึงกลาว 
            ตักเตือนวา ทานอยาพูดสอเสียด อยาพูดเท็จ อยาเปนผูมีเนื้อหลงั 
            ของตนเปนอาหารเลย. 
                     จบ กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุท่ี ๙. 
                      ๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของธาตุวิวัณณเปรต 
      พระมหากัสสปเถระถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๒๐] ทานยืนอยูในอากาศ มีกลิ่นเนาเหม็นฟุงไปและหมูหนอนพากันบอน 
            ฟอนกินปาก อันมีกลิ่นเหม็นเนาของทาน เมื่อกอนทานทํากรรมอะไร 
            ไว เพราะการฟุงไปแหงกลิ่นเหม็นนั้นนายนิรยบาลถอืเอาศาตรามาเฉือน 
            ปากของทานเนืองๆ รดทานดวยน้ําแสบแลวเช่ือดเนื้อไปพลาง ทานทํา 
            กรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะวิบากแหงกรรมอะไร 
            ทานจึงไดประสบความทุกขอยางนี้? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูนิรทุกข เมื่อกอน กระผมเปนอิสรชนอยูท่ีภูเขาวงกตอัน 
            เปนท่ีรื่นรมย ใกลกรุงราชคฤห เปนผูมั่งค่ังดวยทรัพยและขาวเปลือก 
            มากมาย แตกระผมไดหามปรามภรรยาธิดา และลูกสะใภของกระผม 
            ซึ่งพากันนําพวงมาลาดอกอุบลและเครื่องลูบไลอันหาคามิได ไปสูสถูป 
            เพื่อบูชา บาปนั้นกระผมไดทําไวแลว จึงไดเสวยทุกขเวทนาเห็นประจักษ 
            และจักหมกไหมอยูในนรกอันหยาบชาทารุณ ๘๖,๐๐๐ ป เพราะติเตียน 
            การบูชาพระสถูป ก็เมื่อการบูชาและการฉลองพระสถูปของพระอรหันต 
            สัมมาสัมพุทธเจา อันมหาชนใหเปนไปอยู ชนเหลาใดมาประกาศโทษ 
            แหงการบูชาพระสถูปนั้น เหมือนกระผม ชนเหลาน้ันพึงหางเหินจากบุญ 
            ขอทานจงดู ชนท้ังหลายซ่ึงทัดทรงดอกไมตบแตงรางกายเหาะมาทาง 
            อากาศเหลาน้ีเปนผูมีศรัทธาเลื่อมใส เปนผูมั่งค่ังมียศเสวยอยูซึ่งวิบาก 
            แหงการบูชาดวยดอกไม ชนท้ังหลายผูมีปญญา ไดเห็นผลอันนาอศัจรรย 
            นาขนพองสยองเกลาอนัไมเคยมีนั้นแลว ยอมทําการนอบนอมวันทาพระ 
            มหามุนีนั้น กระผมไปจากเปตโลกน้ีแลว ไดกําเนิดเปนมนุษยจักเปนผู 
            ไมประมาท ทําการบูชาพระสถูปเนืองๆ เปนแนแท. 
                    จบ ธาตุวิวัณณเปตวัตถุท่ี ๑๐. 



                    ---------------------- 
                     รวมเรือ่งท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
      ๑. อภิชชมานเปตวัตถุ ๒. สานุวาสีเถรเปตวัตถุ ๓. รถการีเปตวัตถุ ๔. ภุสเปตวัตถุ 
 ๕. กุมารเปตวัตถุ ๖. เสรินีเปตวัตถุ ๗. มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๑ ๘. มิคลุททกเปตวัตถุท่ี ๒ 
 ๙. กูฏวินิจฉยกเปตวัตถุ ๑๐. ธาตุวิวัณณเปตวัตถุ. 
                        จบ จูฬวรรคท่ี ๓. 
                       ---------------- 
                         มหาวรรคท่ี ๔. 
                       ๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ 
            วาดวยพระเจาอัมพสักขระทรงสนทนากับเปรตเปลือย 
      [๑๒๑] มีนครของชาววัชชีนครหน่ึงนามวาเวสาลี ในนครเวสาลีนั้นมีกษัตริย 
            ลิจฉวีทรงพระนามวาอมัพสักขระ ไดทอดพระเนตรเห็นเปรตตนหน่ึง 
            ท่ีภายนอกพระนคร มีพระประสงคจะทรงทราบเหตุ จึงตรัสถามเปรต 
            นั้นในท่ีนั้นนั่นเองวา การนอน การน่ัง การเดินไปเดินมา การล้ิม 
            การด่ืม การเค้ียว การนุงหม แมหญิงบําเรอของบุคคลผูถูกเสียบไวบน 
            หลาวน้ี ยอมไมมี ชนเหลาใดผูเปนญาติ เปนมิตรสหาย เคยเห็น 
            เคยฟงรวมกันมา เคยมีความเอ็นดูกรณุา ของบุคคลใดมีอยูในกาลกอน 
            เดี๋ยวนี้ชนเหลาน้ันแมจะเยี่ยมเยียนบุคคลน้ันก็ไมได บุรุษน้ีมีตนอันญาติ 
            เปนตนสละแลว มิตรสหายยอมไมมีแกบุคคลผูตกยาก พวกมิตรสหาย 
            ทราบวาผูใดขาดแคลน ยอมละท้ิงผูนั้น และเห็นใครม่ังค่ังบริบูรณก็พา 
            กันไปหอมลอม คนท่ีมั่งค่ังดวยสมบัติ ยอมมีมิตรสหายมาก สวน 
            บุคคลผูเสื่อมจากทรัพยสมบัติ เปนผูฝดเคืองดวยโภคะ ยอมหามิตร 
            สหายยาก [นี้เปนธรรมดาของโลก] บุรุษผูถูกหลาวเสยีบน้ี มีรางกาย 
            เปอนดวยเลอืดตัวทะลุเปนชองๆ ชีวิตของบุรุษน้ีจักดับไปในวันนี้พรุงน้ี 
            เหมือนหยาดน้ําคางอันติดอยูบนปลายหญา ฉะนั้น เมื่อเปนอยางนี ้
            เพราะเหตุไร ทานจึงพูดกะบุรุษผูถึงความลําบากอยางยิ่ง นอนหงายอยู 
            บนหลาวไมสะเดาเชนนี้วา ดูกรบุรุษผูเจริญ ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การ 
            ท่ีมีชีวิตอยูเทาน้ันเปนของประเสริฐ. 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ขาแตพระราชา บุรุษน้ีเปนสายโลหิตของขาพระองค ขาพระองคระลึกชาติ 
            กอนขาพระองคเห็นแลวมีความกรุณาแกเขาวาขออยาใหบุรุษผูเลวทรามนี้ 
            ไปตกนรกเลย ขาแตกษัตริยลิจฉวี บุรษุผูทํากรรมช่ัวนี้ จุติจากอัตภาพนี้ 
            แลว จักเขาถึงนรกอันยดัเยียดไปดวยสัตวผูทําบาป เปนสถานรายกาจ 
            มีความเรารอนมาก เผ็ดรอนใหเกิดความนากลัว หลาวนี้ประเสริฐกวา 



            นรกนั้นต้ังหลายพันเทา ขออยาใหบุรุษน้ีไปตกนรกอันมีแตความทุกข 
            โดยสวนเดียว เผ็ดรอน ใหเกิดความนากลัวมีความทุกขกลาแข็งอยาง 
            เดียว บุรุษน้ีฟงคําของขาพระองคอยางนี้แลว ประหน่ึงวาขาพระองค 
            นอมเขาไปสูทุกขในนรกน้ัน จะพึงสละชีวิตของตนเสีย เพราะฉะนั้น 
            ขาพระองคจะไมพูดในท่ีใกลเขา ดวยหวังวา ชีวิตของบุรุษน้ีอยาไดดับ 
            ไปเสียเพราะคําของขาพระองคเลย เพราะฉะนั้น ขาพระองคจึงพูดวา 
            ขอทานจงมีชีวิตอยูเถิด การมีชีวิตอยูเปนของประเสริฐ. 
      เมื่อเปรตแสดงความประสงคของตนอยางนี้แลว พระราชาทรงขอโอกาสเพ่ือจะ 
 ตรัสถามความเปนไปของนางเปรตน้ันอีก จึงไดตรัสพระคาถาน้ีความวา 
            เรื่องของบุรุษน้ีเรารูแลว แตเราปรารถนาจะถามทานถึงเรือ่งอื่น ถาทาน 
            ใหโอกาสแกเรา เราจะขอถามทาน และทานไมควรโกรธเรา. 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ขาพระองคไดใหปฏิญาณไวในกาลน้ันแนนอนแลว การไมบอกยอมมีแก 
            ผูไมเลื่อมใส บัดนี้ขาพระองคมีวาจาท่ีควรเช่ือถอืได แมโดยพระองค 
            จะไมทรงเลือ่มใส เพราะเหตุนั้น ขอเชิญพระองคตรัสถามขาพระองค 
            ตามพระประสงคเถิด ขาพระองคจะกราบทูลตามท่ีสามารถจะกราบทูล 
            ได. 
            เมื่อเปรตใหโอกาสเชนนั้นแลว พระเจาอัมพสักขระจึงตรัสถามวา เราเห็น 
            สิ่งใดส่ิงหน่ึงดวยจักษุ เราควรเช่ือสิ่งน้ันแมท้ังสิ้น ถาเราเห็นสิ่งน้ัน 
            แลวไมเช่ือ ก็ขอใหลงโทษถอดยศเราเถิดทาน. 
      เปรตน้ันทูลวา 
            ขอสัจจปฏิญาณของพระองคนี้จงมีแกขาพระองค พระองคไดทรงฟงธรรม 
            ท่ีขาพระองคกลาวแลว จงทรงไดความเลื่อมใส ขาพระองคมีความ 
            ตองการอยางอื่น ไมไดมีจิตประทุษรายขาพระองคจะกราบทูลธรรมท้ังหมด 
            ท่ีขาพระองคไดสดับแลวบาง หรือไมสดับแลวบาง แกพระองค ตามท่ี 
            ขาพระองครู. 
      พระเจาอัมพสักขระตรัสวา 
            ทานข่ีมาขาวอันประดับประดาแลว เขาไปยังสํานักของบุรุษท่ีถูกเสียบ 
            หลาว มาขาวตัวนี้เปนมานาอัศจรรย นาดูนาชม นี้เปนผลแหงกรรม 
            อะไร? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ท่ีกลางเมืองเวสาลีนั้น มีหลุมท่ีหนทางล่ืน ขาพระองคมีจิตเลื่อมใส 
            เอาศีรษะโคศีรษะหน่ึงวางทอดที่หลุมใหเปนสะพาน ขาพระองคและ 
            บุคคลอื่นเหยียบบนศีรษะโคนั้นเดินไปไดสะดวก มาน้ีเปนมานาอัศจรรย 



            นาดูนาชม นี้เปนผลแหงกรรมนั้น. 
      พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา 
            ทานมีรัศมีสวางไสวไปท่ัวทุกทิศ และมีกลิ่นหอมฟุงไป ทานไดสําเร็จฤทธิ ์
            แหงเทวดาเปนผูมีอานุภาพมาก แตทานเปลือยกาย นี้เปนผลแหงกรรม 
            อะไร? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            เมื่อกอน ขาพระองคเปนคนมักโกรธ แตมีใจเลื่อมใสเปนนิตย พูดกับ 
            คนท้ังหลายดวยวาจาออนหวาน ขาพระองคมีรัศมีทิพยสวางไสวอยูเนือง 
            นิตย นี้เปนผลแหงกรรมนั้น ขาพระองคเห็นยศ และช่ือเสียงของบุคคล 
            ผูต้ังอยูในธรรมมีจิตเลือ่มใสกลาวสรรเสริญ ขาพระองคมีกลิ่นทิพยหอม 
            ฟุงไปเนืองนิตย นี้เปนผลแหงกรรมนัน้ เมื่อพวกสหายของขาพระองค 
            อาบน้ําท่ีทานํ้า ขาพระองคลักเอาผาซอนไวบนบกไมมีความประสงคจะ 
            ลักขโมยและไมมีจิตคิดประทุษราย เพราะกรรมน้ัน ขาพระองคจึงเปนคน 
            เปลือยกายเปนอยูอยางฝดเคือง. 
      พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา 
            ผูใดทําบาปเลนๆ นักปราชญท้ังหลายกลาววา ผูนั้นไดรับผลกรรมเชนนี้ 
            สวนผูใดต้ังใจทําบาปจริงๆ นักปราชญท้ังหลายกลาวผลกรรมของผูนั้นวา 
            เปนอยางไร? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            มนุษยเหลาใดมีความดําริช่ัวราย เปนผูเศราหมองดวยกายและวาจา เมื่อ 
            ตายไป มนุษยเหลานั้นยอมเขาถึงนรกในสัมปรายภพโดยไมตองสงสัย 
            สวนชนเหลาอื่นปรารถนาสุคติยินดียิ่งในทาน มีอัตภาพอันสงเคราะห 
            แลว เมื่อตายไปยอมเขาถึงสุคติในสัมปรายภพโดยไมตองสงสัย. 
      เมื่อเปรตนั้น ช้ีแจงจําแนกผลกรรมแตโดยยออยางนี้ พระราชาไมทรงเช่ือ จึง 
            ตรัสถามเปรตน้ันวา 
            เราจะพึงรูเรือ่งน้ันไดอยางไรวา นี้เปนผลแหงกรรมดแีละกรรมช่ัว หรือ 
            เราจะพึงเห็นอยางไร จงึจะเช่ือถือได หรือแมใครจะพึงทําใหเราเช่ือถือ 
            เรื่องน้ันได? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            พระองคไดทรงเห็นแลวและไดทรงสดับมาแลว ก็จงทรงเช่ือเถิดวา นี้ 
            เปนผลแหงกรรมดีและกรรมช่ัว เมื่อมีกรรมดีและกรรมชั่วท้ังสอง 
            ก็พึงมีสัตวไปสูสุคติและทุคติ ถาสัตวท้ังหลายในมนุษยโลกนี้ ไมพึงทํา 
            กรรมดีและกรรมช่ัว สตัวผูไปสูสุคติ ทุคติ เลว และประณีต ก็ไมมี 
            ในมนุษยโลกนี้ แตเพราะสัตวท้ังหลาย ในมนุษยโลกทํากรรมดีและ 



            กรรมช่ัวไว ฉะนั้น จึงไปสูสุคติ ไปสูทุคติ เลวบาง ประณีตบาง 
            นักปราชญท้ังหลายกลาววิบากแหงกรรมท้ังสองน้ันวา เปนท่ีต้ังแหงการ 
            เสวยสุขและทุกข เทวดายอมพากันหอมลอมพวกชน ผูไดเสวยผล 
            อันเปนสุข คนพาลผูไมเห็นบาปและบุญท้ังสอง ยอมเดือดรอน 
            กรรมท่ีขาพระองคเองทําไวในชาติกอน ซึ่งจะเปนเหตุใหไดเครื่องนุงหม 
            เปนตนในบัดนี้ มิไดมีแกขาพระองค และบุคคลผูท่ีใหผานุงผาหม 
            ท่ีนอนท่ีนั่งขาวและน้ํา แกสมณพราหมณท้ังหลายแลวพึงอุทิศสวนบุญมา 
            ใหขาพระองคมิไดมี เพราะเหตุนั้น ขาพระองคจึงเปนคนเปลือยกาย 
            มีความเปนอยูอยางฝดเคือง. 
      พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา 
            ดูกรยักษ เหตุอะไรๆ ท่ีจะใหทานไดเครื่องนุงหมพงึมีอยูหรือ ถาเหตุ 
            ท่ีควรเช่ือพอจะฟงเปนเหตุไดมีอยู ขอทานจงบอกเหตุนั้นแกเรา? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ในเมืองเวสาลีนี้ มีภิกษุรูปหน่ึงนามวากัปปตกะเปนผูไดฌานมีศีลบริสุทธ์ิ 
            เปนพระอรหันตผูหลุดพน มีอินทรียอนัคุมครองแลว สํารวมในพระ 
            ปาติโมกข เยือกเย็น บรรลุผลอันสงูสุด มีวาจาสละสลวย รูความ 
            ประสงคของผูขอ วางาย มีหนาเบิกบาน เปนผูมาดีไปดี พูดจาโตตอบดี 
            เปนเนื้อนาบุญของโลก มีปกติอยูดวยเมตตา เปนทักขิไณยบุคคลของ 
            เทวดาและมนุษย สงบระงับ กําจัดมิจฉาวิตกได ไมมีทุกข ไมมีตัณหา 
            หลุดพนแลว ปราศจากลูกศร ไมถือเราถือเขา ไมคดกายวาจาใจ 
            ไมมีอุปธิ สิ้นกิเลสเปนเครื่องเนิ่นชาท้ังปวง ไดบรรลุวชิชา ๓ มีความ 
            รุงเรือง ไมมีช่ือเสียงปรากฏเพราะความเปนผูมีคุณวิเศษอันปกปดไว 
            แมใครๆ เห็นก็ไมรูวาเปนคนดีในหมูชนชาววัชชี เขาพากันเรียกทานวา 
            มุนี รูกันวาทานเปนผูประเสริฐ หนักแนน ไมหวั่นไหว มีธรรมอันดีงาม 
            เท่ียวไปในโลก ถาพระองคทรงถวายผาคูหนึ่งหรือสองคูแกภิกษุนั้น 
            แลวทรงอุทิศสวนกุศลใหขาพระองค เมื่อพระองคทรงถวายแลว และ 
            ทานรับผาน้ันแลว พระองคก็จะทรงเหน็ขาพระองคนุงหมผาเรียบรอย. 
      พระเจาอัมพสักขระตรัสถามวา 
            บัดนี้ สมณะน้ันอยูท่ีประเทศไหน เราจักไปพบทานท่ีไหนใครจะพึง 
            แกไขความสงสัยสนเทห อันเปนเสี้ยนหนามแหงความเห็นของเราได 
            ในวันนี้? 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ทานอยูท่ีเมืองกปนัจจนา มีหมูเทวดาเปนอันมากหอมลอม เปนผูมีนาม 
            จริงแท และเปนผูไมประมาท แสดงธรรมีกถาอยูในหมูของตน. 



      พระเจาอัมพสักขระตรัสวา 
            เราจักไปแลวจักทําตามท่ีทานส่ังนั้นเดี๋ยวนี้ จักใหสมณะน้ันนุงหมผา 
            ขอทานจงดูคูผาเหลาน้ัน อันสมณะนั้นรับประเคนแลว และเราจักคอย 
            ดูทานนุงหมผาเปนอันดี. 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ขอรับประทานพระวโรกาส ขอพระองคอยาเสด็จเขาไปหาบรรพชิตใน 
            เวลาไมควร การเสด็จเขาไปหาบรรพชิตในเวลาไมควรน้ี ไมเปนธรรม 
            เนียมท่ีดีของกษัตริยลจิฉวีท้ังหลาย กเ็มื่อพระองคเสด็จเขาไปหาในเวลา 
            สมควร ก็จักทรงเห็นภกิษุนั้นนั่งอยูในท่ีสงัดในท่ีนั้นเอง. 
            พระเจาลิจฉวีตรัสอยางน้ันแลว ก็แวดลอมดวยหมูขาราชบริพาร เสด็จ 
            ไปในนครน้ัน ครั้นเสด็จเขาไปยังนครน้ันแลว จึงเสดจ็เขาไปยังท่ีประทับ 
            ในนิเวสนของพระองค ทรงกระทํากิจของคฤหัสถท้ังหลาย ทรงสรง 
            สนาน และทรงด่ืมน้ําแลวไดเวลาอันควร จึงทรงเลอืกผา ๘ คูจากหีบ 
            รับส่ังใหหมูขาราชบริพารถือไป พระราชาครั้นเสด็จเขาไปในประเทศนั้น 
            แลว ไดทอดพระเนตรเห็นสมณะรูปหน่ึงผูมีจิตสงบระงับกลับจากท่ีโคจร 
            เปนผูเยือกเย็นนั่งอยูท่ีโคนตนไม ครั้นแลวไดตรัสถามสมณะนั้นถึงความ 
            เปนผูมีอาพาธนอย การอยูสําราญและตรัสบอกนามของพระองคให 
            ทรงทราบวา ขาแตทานผูเจริญ โยมเปนกษัตริยลิจฉวีอยูในเมืองเวสาลี 
            ชาวลิจฉวีเรียกโยมวาอัมพสักขระ ขอทานจงรับผา ๘ คูนี้ของดิฉัน 
            โยมขอถวายทาน โยมมาในท่ีนี้ดวยความประสงคเพียงเทาน้ี โยมมีความ 
            ปลื้มใจนัก. 
      พระเถระทูลถามวา 
            สมณพราหมณท้ังหลาย พากันละเวนพระราชนิเวสนของมหาบพิตรแตท่ี 
            ไกลทีเดียว เพราะในพระราชนิเวสนของมหาบพิตร บาตรยอมแตก 
            แมสังฆาฏิก็ถูกเขาฉีก เมื่อกอนสมณะท้ังหลายมีศีรษะหอยลง ตกลงไป 
            จากเขียงเทา มหาบพิตรไดเบียดเบียนบรรพชิตเชนนี้ สมณะท้ังหลายเคย 
            ถูกมหาบพิตรทําการเบียดเบียนแลว มหาบพิตรไมเคยพระราชทานแมแต 
            น้ํามันสักหยดหน่ึงเลย ไมตรัสบอกทางใหคนหลงทาง ชิงเอาไมเทา 
            จากมือคนตาบอดเสียเอง มหาบพิตรเปนคนตระหน่ี ไมสํารวมเชนนี้ 
            แตบัดนี้ เพราะเหตุอะไร มหาบพิตรทรงเห็นผลอะไร จึงทรงจําแนกแจก 
            จายกับอาตมภาพท้ังหลายเลา? 
      พระราชาตรัสวา 
            ขาแตทานผูเจริญ โยมขอรับผิด โยมไดเบียดเบียนสมณะท้ังหลาย ดังคํา 
            ท่ีทานพูด ขาแตทานผูเจริญ โยมมีความประสงคจะลอเลน ไมไดมีจติ 



            ประทุษราย แตกรรมอนัช่ัวชาน้ันโยมทําแลว เด็กหนุมเปลือยกาย มีโภคะ 
            นอย ไดสั่งสมบาปเพ่ือจะลอเลน จึงตองเสวยทุกข ก็ทุกขอะไรเลาท่ี 
            เปนทุกขกวาความเปลือยกาย ยอมมีแกเปรตน้ัน ขาแตทานผูเจริญ 
            โยมเห็นเหตุอันนาสังเวชและเศราหมองน้ันแลวจึงใหทาน เพราะเหตุ 
            นั้นเปนปจจัย ขอทานจงรับผา ๘ คูนี้ ทักษิณาท่ีโยมถวายน้ี จงสําเร็จผล 
            แกเปรตน้ัน เพราะการใหทาน นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน 
            สรรเสริญแลวโดยมากแนแท. 
      พระเถระทูลวา 
            อาตมภาพจะรับผา ๘ คูของมหาบพิตร ขอทักษิณาทานเหลาน้ี จงสําเร็จ 
            ผลแกเปรตน้ัน ลําดับน้ัน พระเจาลิจฉวีทรงชําระพระหัตถและพระบาท 
   แลว ทรงถวายผา ๘ คูแกพระเถระ พอพระเถระรับประเคนผาเหลาน้ัน 
            แลว พระราชาทรงเห็นเปรตนุงหมผาเรยีบรอย ลูบไลดวยจรุณจันทน 
            แดง มีผิวพรรณเปลงปลั่งประดับประดา นุงผาดี ข่ีมาอาชาไนย มีบริวาร 
            หอมลอม สําเร็จมหิทธิฤทธ์ิของเทวดา ครั้นทรงเห็นเชนนั้นแลว ทรง 
            ปลื้มพระทัย เกิดปติปราโมทย มีพระทัยราเริงเบิกบาน พระเจาลิจฉว ี
            ไดทรงเห็นกรรมและวบิากแหงกรรม แจงประจักษดวยพระองคเองแลว 
            จึงเสด็จเขาไปใกล แลวตรัสกะเปรตนั้นวา เราจักใหทานแกสมณ- 
            พราหมณท้ังหลาย เราควรใหทานทุกสิ่งทุกอยางท่ีมีอยู ดูกรเปรตทานมี 
            อุปการะแกเรามาก. 
      เปรตน้ันกราบทูลวา 
            ขาแตกษัตริยลิจฉวี ก็พระองคไดพระราชทานเพ่ือขาพระองคสวนหนึง่ 
            แตการพระราชทานน้ันมิไดไรผล ขาพระองคเปนเทวดา จักทําความเปน 
            สหายกับพระองคผูเปนมนุษย. 
      พระราชาตรัสวา 
            ทานเปนคติ เปนเผาพันธุ เปนท่ียึดเหน่ียว เปนมิตร และเปนเทวดา 
            ของเรา ดูกรเปรต เราขอทําอัญชลีทาน ปรารถนาเพ่ือจะเห็นทานแมอีก 
      เปรตกราบทูลวา 
            ถาพระองคจักเปนผูไมมีศรัทธา มีความตระหน่ี มีจิตไมเลื่อมใส 
            พระองคจักไมไดเห็นขาพระองค และขาพระองคก็จักไมไดเห็นไมได 
            เจรจากะพระองคอีก ถาพระองคจะทรงเคารพธรรม ทรงยินดีในการ 
            บริจาคทาน ทรงสงเคราะห ทรงเปนดังบอน้ําของสมณพราหมณท้ังหลาย 
            ดวยอาการอยางนี้พระองคก็จักไดทรงเห็นขาพระองค และขาพระองคจัก 
            ไดเห็น ไดเจรจากะพระองค ขอพระองคโปรดทรงปลอยบุรุษน้ีจากหลาว 
            โดยเร็วเถิด เพราะการปลอยบุรุษน้ี เราท้ังสองจักไดเปนสหายกัน 



            ขาพระองคเขาใจวา เราท้ังสองจักไดเปนสหายกันและกัน เพราะเหตุ 
            แหงบุรุษถูกหลาวเสียบ ก็บุรุษถูกหลาวเสียบน้ี อันพระองคทรงรีบ 
            ปลอยแลว พึงเปนผูประพฤติธรรมโดยเคารพ พึงพนจากนรกนั้นแนนอน 
            พึงพนจากกรรมอันเปนท่ีต้ังแหงเวทนา พระองคเสด็จเขาไปหากัปปตก- 
            ภิกษุแลว ทรงจําแนกทานกับทาน ในเวลาท่ีควร จงเสด็จเขาไปหาแลว 
            ตรัสถามดวยพระองคเอง ทานจักกราบทูลเนื้อความนั้นแกพระองค 
            ก็พระองคทรงประสงคบุญ มีจิตไมประทุษรายก็เชิญเสด็จเขาไปหาภิกษุ 
            นั้นเถิด ทานจักแสดงธรรมท้ังปวงท่ีทรงสดับแลว และยังไมไดทรงสดับ 
            แกพระองค ตามความรูเห็น พระองคไดทรงฟงธรรมน้ันแลวจักทรงเห็น 
            สุคติ. 
            พระเจารหัส ทรงเจรจาทําความเปนสหายกับเทวดาน้ันแลวเสด็จไป 
            สวนเปรตน้ันไดกลาวกะบริษัทแหงกษัตริยลิจฉวีท้ังหลาย พรอมกับบุตร 
            ของตน ซึ่งน่ังประชุมกันอยูวา ทานผูเจริญท้ังหลาย ขอจงฟงคําอยางหน่ึง 
            ของเรา เราจักเลือกพร จักไดประโยชน บุรุษท่ีถูกเสียบหลาว มีกรรม 
            อันหยาบชา มีอาชญาอันต้ังไวแลว ถูกหลาวรอยจะตายหรือไมตาย 
            ประมาณ ๒๐ ราตรีเทาน้ี เดี๋ยวนี้ เราจกัปลอยเขาตามความชอบใจของเรา 
            ขอหมูทานจงอนุญาต จงรีบปลอยบุรษุน้ันและบุรุษอื่นท่ีพระราชารับสั่ง 
            ใหลงอาชญาโดยเร็วเถดิ ใครพึงบอกทานผูทํากรรมอยางนั้น ทานรูอยางไร 
            จึงทําอยางนั้น หมูทานยอมอนุญาตตามชอบใจ พระเจาลิจฉวีเสด็จเขา 
            ไปสูประเทศน้ันแลว รีบปลอยบุรุษท่ีถูกเสียบหลาวโดยเร็วและไดตรัส 
            กะบุรุษน้ันวา อยากลัวเลยเพื่อนและรบัสั่งใหหมอพยาบาล แลวเสด็จ 
            เขาไปหากัปปตกภิกษุ แลวทรงถวายทานกับทานในเวลาอันควร มีพระ 
            ประสงคจะทรงทราบเหตุ จึงเสด็จเขาไปใกลแลวตรัสถามดวยพระองค 
            เองวา บุรุษผุถูกเสียบหลาว มีกรรมอนัหยาบชา มีอาชญาอันต้ังไวแลว 
            ถูกหลาวรอยจะตายหรอืไมตายประมาณ ๒๐ ราตรีเทาน้ี ขาแตทานผูเจริญ 
            เดี๋ยวนี้ ดิฉันปลอยเขาไปแลว เขาไปบอกเปรตน้ัน เหตุอะไรๆ ท่ีจะ 
            ไมตองไปสูนรกนั้น พึงมีหรอืหนอ ถามี ขอทานโปรดบอกแกดิฉัน 
            ดิฉันรอฟงเหตุท่ีควรเช่ือถือจากทาน. 
      กัปปตกภิกษุทูลวา 
            ความพินาศแหงกรรมเหลาน้ันยอมไมมี ความพินาศในโลกนี้เกิดข้ึน 
            เพราะความไมรูแจง ถาเขาพึงเปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมท้ังหลาย 
            โดยเคารพตลอดคืนและวัน เขาพึงพนจากนรกนั้นไดแน กรรมอันเวน 
            จากการใหผลพึงมี. 
      พระราชาตรัสวา 



            ขาแตทานผูเจริญ ผูมีปญญากวางขวาง ประโยชนของบุรุษผูนี้ดิฉันรูท่ัวถึง 
            แลว บัดนี้ ขอทานอนุเคราะหดิฉันบาง ขอทานไดกลาวตักเตือนพร่ําสอน 
            ดิฉัน โดยวิธีท่ีดิฉันจะไมพึงไปสูนรกดวยเถิด. 
      กัปปตกภิกษุทูลวา 
            วันนี้ ขอมหาบพิตรทรงมีพระทัยเลื่อมใสถึงพระพุทธเจา พระธรรมและ 
            สงฆ เปนสรณะ จงทรงสิกขาบท ๕ อยาใหขาดและดางพรอย จงทรง 
            งดเวนจาการฆาสัตว ลักทรัพย ทรงยินดีดวยพระมเหสีของพระองค 
            ไมทรงพูดเท็จ ไมทรงด่ืมน้ําจัณฑ และทรงสมาทานอุโบสถศีลอันประ- 
            กอบดวยองค ๘ ประการอันประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเปนกําไร จงทรง 
            พระราชทานจีวร บิณฑบาต ท่ีนอน ท่ีนั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของกิน 
            ของเค้ียว ผา เสนาสนะ ในภิกษุผูมีจิตซ่ือตรงท้ังหลาย บุญยอมเจริญ 
            ทุกเมื่อ ทรงอังคาสภิกษุท้ังหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปน 
            พหูสูต ใหอิ่มหนําดวยขาวและน้ํา บุญยอมเพิ่มพูนทุกเมื่อ เมื่อบุคคล 
            เปนผูไมประมาท ประพฤติธรรมโดยเคารพตลอดคืนและวันอยางนี ้
            พึงพนจากนรกนั้น กรรมท่ีเวนจากการใหผลพึงมี. 
      พระราชาตรัสวา 
            วันนี้ ดิฉันมีจิตเลื่อมใส ขอถึงพระพุทธเจาพระธรรมและพระสงฆ 
            วาเปนสรณะ ขอสมาทานสิกขาบท ๕ ไมใหขาดและดางพรอย ของด 
            เวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ยินดีดวยภรรยาของตน ไมกลาวเท็จ 
            ไมดื่มน้ําเมา และจักสมาทานอุโบสถศีล อันประกอบดวยองค ๘ ประการ 
            อันประเสริฐ เปนกุศล มีสุขเปนกําไร จักถวายจวีร บิณฑบาต ท่ีนอน 
            ท่ีนั่ง คิลานปจจัย ขาว น้ํา ของกิน ของเค้ียว ผา และเสนาสนะ 
            แกภิกษุท้ังหลายผูสมบูรณดวยศีล ปราศจากราคะ เปนพหูสูต จักไม 
            กําหนัด ยินดีแลวในศาสนาของพระพุทธเจาท้ังหลาย. 
            พระเจาลิจฉวีทรงพระนามวาอัมพสักขระ ไดเปนอุบาสกคนหน่ึงในเมือง 
            เวสาลี ทรงมีศรัทธามีพระหฤทัยออนโยนทรงทําอุปการะแกภิกษุ ทรงบํารุง 
            สงฆโดยความเคารพ ในกาลน้ันบุรุษผูถูกเสียบหลาว หายโรค เปนสุข 
            สบายดี ไดเขาถึงบรรพชา แมชนท้ังสองอาศัยกัปปตกภิกษุผูประเสริฐ 
            ไดบรรลุสามัญผล การคบหาสัปบุรุษเชนนี้ยอมมีผลมากต้ังรอยแกวญิูชน 
            ผูรูแจง บุรุษผูถูกเสียบหลาวไดบรรลผุลอันยอดเยี่ยม สวนพระเจา 
            อัมพสักขระไดบรรลุโสดาปตติผล. 
                      จบอัมพสักขรเปตวัตถุท่ี ๑ 
                       ๒. เสริสสกเปตวัตถุ 
      [๑๒๒] ขอทานท้ังหลายจงฟงคําเจรจาของเทวดา และพวกพอคา ฯลฯ (พึงดูใน 



            เรื่องท่ี ๑๐ แหงสุนิกขิตตวรรคท่ี ๗ ในวิมานวัตถุ) 
                      จบ เสริสสกเปตวัตถุท่ี ๒ 
                        ๓. นันทิกาเปตวัตถ ุ
                  วาดวยบุพกรรมของนางนันทิกาเปรต 
      [๑๒๓] มีพระราชาพระองคหนึ่ง ทรงพระนามวาปงคละเปนใหญในสุรัฏฐประเทศ 
            เสด็จไปเฝาเจาพระโมริยะแลว กลับมาสูสุรัฏฐประเทศ เสด็จมาถึงท่ีมี 
            เปอกตม ในเวลาเท่ียงซ่ึงเปนเวลารอนทอดพระเนตรเห็นทางอันรืน่รมย 
            เปนทางท่ีเปรตเนรมิตไว จึงตรัสบอกนายสารถีวา ทางน้ีนารื่นรมย เปน 
            ทางปลอดภัย มีความสวัสดี ไมมีอุปทวันตราย ดูกรนายสารถี ทานจง 
            ตรงไปทางน้ีแหละ เมื่อเราไปโดยทางน้ี จักถึงเขตเมืองสุรัฏฐะเร็วทีเดียว 
            พระเจาสุรัฏฐะไดเสด็จไปโดยทางน้ัน 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 แลวเสด็จข้ึนสูคอชาง ทอดพระเนตรไปใน 
            ทิศท้ัง ๔ ไดทรงเห็นตนไทรตนหนึ่ง มีรมเงาชิดสนิทดี เขียวชอุมดุจสี 
            เมฆมีสีและสัณฐานคลายเมฆรับสั่งกะนายสารถีวา ปาใหญเขียวชอุมดุจ 
            สีเมฆ มีสีและสัณฐาณคลายเมฆปรากฏอยูนั่นใชไหม? 
      นายสารถีกราบทูลวา 
            ขาแตพระมหาราชา นั่นเปนตนไทร มีรมเงาชิดสนิทดี เขียวชอุม มีสีและ 
            สัณฐานคลายเมฆ. 
            พระเจาสุรัฏฐเสด็จเขาไปจนถึงตนไทรใหญท่ีปรากฏอยู แลวเสด็จลง 
            จากคอชาง เสด็จเขาไปสูตนไทร ประทับนั่งท่ีโคนตน พรอมดวยหมู 
            อํามาตยราชบริพาร ไดทอดพระเนตรเห็นขันน้ํามีน้ําเต็ม และขนมอัน 
            หวานอรอย บุรุษมีเพศดังเทวดา ประดับดวยสรรพาภรณ เขาไปเฝา 
            พระเจาสุรัฏฐแลวไดกราบทูลวา ขาแตพระมหาราชา พระองคเสด็จมา 
            ดีแลวและพระองคไมไดเสด็จมาราย ขาแตพระองคผูกําจัดศัตรู เชิญ 
            พระองคเสวยนํ้าและขนมเถิด พระเจาขา. 
            พระเจาสุรัฏฐพรอมดวยอํามาตยและขาราชบริพาร พากันดื่มน้ําและกิน 



            ขนมแลว จึงถามวา ทานเปนเทวดา เปนคนธรรพ หรอืเปนทาว 
            สักกปุรินททะ พวกเราไมรูจักทาน จึงถามวา พวกเราพึงรูจักทาน 
            อยางไร? 
      นันทิกาเปรตกราบทูลวา 
            ขาแตพระมหาราชา ขาพระองคไมใชเทวดา ไมใชคนธรรพ ไมใชทาว 
            สักกปุรินททะ ขาพระองคเปนเปรต จากประเทศสุรัฏฐมาอยูท่ีนี้. 
      พระราชาตรัสถามวา 
            เมื่อกอน ทานอยูในประเทศสุรัฏฐ มีปกติอยางไร มีความประพฤติ 
            อยางไร ทานมีอานุภาพอยางนี้ เพราะพรหมจรรยอะไร? 
      นันทิกาเปรตตอบวา 
            ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดหมูศัตรู ผูผดุงรัฐใหเจริญ ขอพระองคอํามาตย 
            ราชบริพารและพราหมณปุโรหิต จงสดับฟง ขาแตพระองคผูประเสริฐ 
            เมื่อกอน ขาแตพระองคเปนบุรุษอยูในเมืองสุรัฏฐ เปนคนใจบาป เปน 
            มิจฉาทิฏฐิ เปนคนทุศีลตระหน่ี บริภาษสมณพราหมณท้ังหลาย หาม 
            ปรามมหาชน ซึ่งพากันทําบุญใหทาน ทําอันตรายแกหมูชนเหลาอืน่ผูกําลัง 
            ใหทานไดหามวา ผลแหงทานไมมีผล ผลแหงการสํารวม จักมีแตท่ีไหน 
            ใครๆ ผูช่ือวา เปนอาจารยไมมี ใครจักฝกฝนบุคคลผูไมเคยฝกฝนแลวเลา 
            สัตวท้ังหลายเปนสัตวเสมอกันท้ังส้ิน การเคารพออนนอมตอผูเจริญใน 
            ตระกูล จักมีแตท่ีไหน กําลังหรอืความเพียรไมมี ความพากเพียรของบุรุษ 
            จักมีแตท่ีไหน ผลทานไมมี ทานและศีลไมทําบุคคลผูมีเวรใหหมดจดได 
            สัตวยอมไดของท่ีควรได สัตวเมื่อจะไดสุขหรือทุกข ยอมไดสุขหรอืทุกข 
            อันเกิดแตท่ีนอมมาเอง มารดา บิดา พี่ชาย นองชาย ไมมี โลกอื่น 
            จากโลกนี้ ก็ไมมี ทานอันบุคคลใหแลวยอมไมมผีล พลีกรรมไมมผีล 
            แมทานอันบุคคลต้ังไวดีแลวก็ไมมีผล บุรุษใดฆาบุรุษอื่นและตัดศีรษะ 
            บุรุษอื่น จะจัดวาบุรุษน้ันทําลายชีวิตของผูอื่นหาไมได ไมมีใครฆาใคร 
            เปนแตศาตรายอมเขาไปในระหวางอันเปนชองกาย ๗ ชองเทาน้ัน ชีพ 
            ของสัตวท้ังหลายไมขาดสูญ ไมแตกทําลาย บางคราวมี ๘ เหลี่ยม 
            บางคราวกลมเหมือนงบนํ้าออย บางคราวสูงต้ัง ๕๐๐ โยชน ใครเลา 
            สามารถตัดชีพใหขาดได เหมือนหลอดดายอันบุคคลซัดไปแลว หลอด 
            ดายนั้นอันดายพันอยู ยอมกลิ้งไปได ฉันใด ชีพน้ันก็ฉันนั้น ยอม 
            แหวกหนีไปจากรางได บุคคลผูออกจากบานน้ีไปเขาบานอื่น ฉันใด 
            ชีพน้ันก็ออกจากรางนีแ้ลวไปเขารางอื่นฉันนั้นเหมอืนกัน บุคคลออกจาก 
            เรือนหลังน้ีแลวไปเขาเรือนหลังอื่น ฉนัใด แมชีพน้ันก็ออกจากรางนี ้
            แลวเขาไปอาศัยรางอื่นฉันนั้นเหมือนกัน เมื่อสิ้นกําหนด ๘ ลาน ๔ แสน 



            มหากัป สัตวท้ังหลายท้ังท่ีเปนพาล ท้ังท่ีเปนบัณฑิตจักยังสงสารใหสิน้ 
            ไป แลวจักทําท่ีสุดแหงทุกขไดเอง สุขทุกขเหมือนตักตวงไดดวย 
            ทะนานและกะเชา พระชินเจายอมรูท่ัวถึงสุขทุกขท้ังปวง สัตวนอกนี ้
            ลวนเปนผูลุมหลง เมือ่ชาติกอน ขาพระองคมีความเห็นอยางนี้จึงได 
            เปนคนหลงถูกโมหะครอบงํา เปนมิจฉาทิฏฐิ ทุศีล ตระหน่ี บริภาษ 
            สมณพราหมณภายใน ๖ เดือน ขาพระองคจักทํากาลกิริยา จักตกไป 
            นรกอันเผ็ดรอน รายกาจโดยสวนเดียว นรกนั้นมี ๔ เหลี่ยม ๔ ประตู 
            จําแนกออกเปนสวนๆ ลอมดวยกําแพงเหล็กครอบดวยแผนเหล็ก พื้น 
            นรกนั้นเปนเหล็กแดงลุกเปนเปลวเพลิงโชติชวง แผไปรอยโยชนโดย 
            รอบต้ังอยูทุกเมื่อ ลวงไปแสนป ในกาลน้ันขาพระองคจึงจะไดยินเสียง 
            ในนรกนั้นวา แนะเพ่ือนยาก เมื่อพวกเราไหมอยูในนรกน้ี กาล 
            ประมาณแสนปลวงไปแลว ขาแตพระมหาราชา แสนโกฏิปเปนกําหนด 
            อายุของสัตวผูหมกไหมอยูในนรก ชนท้ังหลายเปนมิจฉาทิฏฐิ เปนคน 
            ทุศีล ติเตียนพระอริยเจา ยอมหมกไหมอยูในนรกแสนโกฏิป ขาพระ- 
            องคจักเสวยทุกขเวทนาอยูในนรกนั้นตลอดกาลนาน นี้เปนผลแหง 
            กรรมช่ัวของขาพระองค เพราะฉะนั้นขาพระองคจึงเศราโศกนัก ขาแต 
            พระมหาราชาผูกําจัดศัตรู เปนท่ีเจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองค 
            จงทรงสดับคําของขาพระองค ขอความเจริญจงมีแดพระองค ธิดาของ 
            ขาพระองคช่ืออุตตราทําแตกรรมดี ยินดีแลวในนิจศีลและอุโบสถศีล 
            ยินดีในทานจําแนกแจกทาน รูความประสงคของผูขอ ปราศจากความ 
            ตระหน่ี มีปกติทําไมใหขาดในสิกขา เปนสะใภอยูในตระกูลอื่น 
            เปนอุบาสิกาของพระศากยมุนีสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงศิริ ขาแตพระมหา 
            ราชา ขอความเจริญจงมีแดพระองค นางอุตตราไดเหน็ภิกษุผูสมบูรณ 
            ดวยศีล เขาไปบิณฑบาตในบาน มีจักษุอันทอดลงแลว มีสติคุมครอง 
            ทวาร สํารวมดีแลว เท่ียวไปตามลําดับตรอก เขาไปสูบานน้ัน นายได 
            ถวายนํ้าขันหนึ่งและขนมมีรสหวานอรอย แลวอุทิศสวนกุศลใหขาพระ 
            องควา ขาแตทานผูเจริญ ขอผลทานท่ีดิฉันถวายน้ี จงพลันสําเร็จแก 
            บิดาของดิฉันท่ีตายไปแลวเถิด ในทันใดน้ัน ผลแหงทานก็บังเกิดมีแก 
            ขาพระองค ขาพระองคมีความประสงคสําเร็จไดดังความปรารถนา บริโภค 
            กามสุขเหมือนดังทาวเวสสวรรณมหาราช ขาแตพระมหาราชาผูกําจัดศัตรู 
            เปนท่ีเจริญใจของชาวแวนแควน ขอพระองคจงทรงสดับคําของขาพระ- 
            องค พระพุทธเจาบัณฑิตกลาววา เปนผูเลิศกวาโลกพรอมท้ังเทวโลก 
            ขอพระองคพรอมท้ังพระโอรสและพระอัครมเหสี จงถึงพระพุทธเจา 
            พระองคนั้นเปนสรณะเถิด ชนท้ังหลายยอมบรรลุอมตบทดวยมรรคอัน 



            ประกอบดวยองค ๘ ขอพระองคพรอมดวยพระโอรสและพระอัครมเหสี 
            จงถึงมรรคมีองค ๘ และอมตบทเปนสรณะเถิด พระอริยบุคคลผูปฏิบัติ 
            อยูในมรรค ๔ จําพวก และผูต้ังอยูในผล ๔ จําพวกน้ีเปนพระสงฆ 
            ผูปฏิบัติซื่อตรง ประกอบดวยปญญาและศีล ขอพระองคพรอมท้ัง 
            พระโอรสและพระอัครมเหสี จงถงึพระสงฆนั้นเปนสรณะเถิด ขอพระ- 
            องคจงรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย ทรงยินดีดวยพระมเหสีของ 
            พระองค ไมตรัสเท็จ ไมทรงด่ืมน้ําจัณฑเถิด. 
      พระราชาตรัสวา 
            ดูกรเทวดา ทานเปนผูปรารถนาความเจริญแกเรา ปรารถนาเก้ือกูลเรา 
            เราจะทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารยของเรา เราจักเขาถึงพระพุทธ- 
            เจา พระธรรมและพระสงฆอันยอดเยี่ยมกวาเทวดาและมนุษยวาเปน 
            สรณะ เราจะรีบงดเวนจากการฆาสัตว ลักทรัพย จะยินดีดวยพระมเหสี 
            ของตน จะไมพูดเท็จ ไมดื่มน้ําเมา เราจะคลายความเห็นอันช่ัวชา 
            เหมือนโปรยแกรบลอยไปในลมอันแรง เหมือนท้ิงหญาและใบไมลอย 
            ไปในแมน้ํามีกระแสอันเช่ียว จักเปนผูยินดีแลวในพระพุทธศาสนา 
            พระเจาสุรัฏฐครั้นตรัสดังน้ีแลว ทรงงดความเห็นอันช่ัวชา ทรงนอบนอม 
            ตอพระผูมีพระภาค เสด็จข้ึนทรงรถพระที่นั่ง บายพระพักตรไปทางทิศ 
            ปราจีน กลับคืนสูพระนคร. 
                      จบ นันทิกาเปตวัตถุท่ี ๓. 
                        ๔. เรวดีเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของนางเรวดีเปรต 
      [๑๒๔] บุรุษคนใชของพระยายมราช จะจับนางเรวดีโยนลงไปในอุสสทนรก 
            จึงไดกลาววา แนะแมเรวดีผูมีธรรมอนัแสนจะช่ัวชา จงลุกข้ึน ฯลฯ 
            (พึงดูในเรื่องท่ี ๒ แหงมหารถวรรคท่ี ๕ ในวิมานวัตถุ). 
                      จบ เรวดีเปตวัตถุท่ี ๔. 
                         ๕. อุจฉุเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมของอจุฉุเปรต 
      เปรตตนหน่ึงถามพระมหาโมคคัลลานเถระวา 
      [๑๒๕] ไรออยใหญนี้เกิดข้ึนแกขาพเจา เปนผลบุญไมนอย แตเดี๋ยวนี ้
            ขาพเจากินออยนั้นไมได ขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปน 
            ผลแหงกรรมอะไร ขาพเจายอมเดือดรอนจะกัดกินพยายามตะเกียก 
            ตะกายเพ่ือจะบริโภคสกัหนอยก็ไมสมหวัง กําลังก็สิ้นลง บนเพอนัก 
            นี้เปนผลแหงกรรมอะไร อนึ่ง ขาพเจาถูกความหิวและความกระหาย 
            เบียดเบียน แลวหมุนลมไปท่ีแผนดิน กลิ้งเกลือกไปมา ดุจปลาด้ินรน 



            อยูในท่ีรอน เมื่อขาพเจารองไหอยูสัตวท้ังหลายยอมพากันมากินน้ําตา 
            ของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ ขอทานโปรดบอก นี้เปนผลแหงกรรม 
            อะไร ขาพเจาเปนผูหิวกระหายลําบาก ดิ้นรนไปวา ยอมไมประสบ 
            ความสุขท่ีนายินดี ขาแตทานผูเจริญขาพเจาขอถามเน้ือความนั้นกะทาน 
            ขาพเจาจะพึงบริโภคออยไดอยางไร? 
      พระมหาโมคคัลลานเถระกลาววา 
            เมื่อชาติกอน ทานเกิดเปนมนุษย ไดทํากรรมไวดวยตนเอง เราจะบอก 
            เนื้อความนั้นกะทาน ขอทานจงฟงแลวจําเน้ือความขอนั้นไว ทานเดิน 
            กัดกินออยไป และมีบุรุษคนหน่ึงเดินตามหลังทานไป เขาหวังจะกิน 
            ออย จึงบอกแกทาน ทานก็มิไดพูดอะไรๆ แกเขา เขาจึงไดพูดวิงวอน 
            ทานผูไมพูดตอบวา ขอทานพึงใหออยเถิด ทานไดใหออยแกบุรุษน้ัน 
            โดยขางหลัง นี้เปนผลแหงกรรมนั้น เชิญทานพึงไปถือเอาออยขางหลงั 
            ซิ ครั้นถือเอาไดแลว จงกินใหอิ่มหนําเถิด เพราะเหตุนั้นแหละ ทาน 
            จักเปนผูเบิกบานราเริงบันเทิงใจ เปรตน้ันไดไปถือเอาโดยขางหลัง 
            ครั้นแลวจึงไดกินออยน้ันจนอิ่มหนํา เพราะเหตุนั้นแล เปรตน้ันไดเปน 
            ผูเบิกบานราเริงบันเทิงใจ. 
                         จบ อุจฉุเปตวัตถุ. 
                        ๖. กุมารเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมของกุมารเปรต 
      [๑๒๖] ขาพเจาไดสดับมาดังน้ีวา มีพระกุมาร ๒ องคเปนพระราชโอรสอยูใน 
            พระนครสาวัตถี ขางประเทศหิมพานต พระราชกุมารท้ัง ๒ องคนั้นเปน 
            ผูมัวเมาในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความกําหนัด ทรงเพลิดเพลินดวยอํานาจ 
            ความยินดีในกาม ทรงติดอยูในความสุขปจจุบัน ไมทรงเห็นสุขใน 
            อนาคต ครั้นจุติจากความเปนมนุษยไปจากโลกนี้สูเปตโลกแลว เกิดเปน 
            เปรตไมแสดงกายใหปรากฏ รองประกาศกรรมช่ัวของตนท่ีไดกระทําไว 
            ในกาลกอนวา เมื่อพระทักขิไณยบุคคลมีอยูเปนอันมาก และไทยธรรม 
            อันเขาเขาไปต้ังไวก็มีอยู พวกเราไมอาจทําบุญอันนํามาซึ่งความสุขตอไป 
            แมเล็กนอย และทําตนใหมีความสวัสดีได อะไรจะพึงลามกกวากามน้ัน 
            พวกเราจุติจากราชกุลแลวไปบังเกิดในเปตวิสัย พรั่งพรอมไปดวยความ 
            หิวและความกระหาย เมื่อกอน เคยเปนเจาของในท่ีใดในโลก ยอม 
            ไมไดเปนเจาของในท่ีนั้นอีก มนุษยท้ังหลายเจริญข้ึนแลวเส่ือมลง ยอม 
            ตายเพราะความหิวและความกระหาย นรชนรูโทษอนัเกิดดวยอํานาจ 
            ความถือตัววาเปนใหญอยางนี้แลว ละความเมาในความเปนใหญไดแลว 
            พึงไปสูสวรรค นรชนผูมีปญญาเม่ือตายไป ยอมเขาถึงสวรรค. 



                      จบ กุมารเปตวัตถุท่ี ๖. 
                       ๗. ราชปุตตเปตวัตถุ 
                    วาดวยบุพกรรมเปรตราชบุตร 
      [๑๒๗] ผลแหงกรรมท้ังหลาย ท่ีพระราชโอรสทําไวในชาติกอนพึงย่ํายีหัวใจ 
            พระราชโอรสไดเสวยรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ อันนารื่นรมย 
            ใจ และการฟอนรําขับรอง ความยินดี ความสนุกสนานเปนอันมาก 
            เสด็จเท่ียวไปในสวนแลวเขาไปสูเมืองราชคฤห ไดทรงเห็นพระปจเจก- 
            พุทธเจานามวาสุเนตตะ ผูมีตนอันฝกแลวมีจิตต้ังม่ัน มักนอย สมบูรณ 
            ดวยหิริ ยินดีในอาหารเฉพาะท่ีมีอยูในบาตร เสด็จลงจากคอชางแลว 
            ตรัสถามวา ไดอะไรบาง พระผูเปนเจา แลวทรงจับบาตรของพระปจเจก- 
            พุทธเจายกข้ึนสูง แลวทุมลงท่ีพื้นดินใหแตก ทรงพระสรวล หลกีไป 
            หนอยหนึ่งไดตรัสกะพระปจเจกพุทธเจา ผูแลดูอยูดวยอํานาจความกรุณา 
            วา เราเปนพระราชโอรสของพระเจากิตวัสสะ แนะภิกษุ ทานจักทําอะไร 
            เรา พระราชโอรสไดเสวยผลอันเผ็ดรอนแหงกรรมอนัหยาบชาน้ันเพรียบ 
            พรอมแลวในนรก พระราชโอรสผูเปนพาลทําบาปหยาบชาไว จึงได 
            ประสบทุกขอันกลาแข็งอยูในนรก ๘๔,๐๐๐ ป นอนหงายบาง นอน 
            คว่ําบาง นอนตะแคงซายบาง นอนตะแคงขวาบาง เทาช้ีข้ึนขางบนบาง 
            หมกไหมอยูสิ้นกาลนาน ทําบาปหยาบชาไว จึงไดประสบทุกขอันกลา 
            แข็งในนรกหลายหม่ืนปเปนอันมาก บุคคลผูมีการงานอันลามก พากัน 
            ประทุษรายฤาษีผูไมประทุษรายตอผูประทุษรายมีวัตรอันงาม ยอมไดเสวย 
            ทุกขอันเผ็ดรอนอยางยิง่เห็นปานน้ีแล เปรตผูเปนพระราชบุตรเสวยทุกข 
            เปนอันมากในนรกน้ันสิ้นปเปนอันมาก จุติจากนรกแลวมาเกิดเปนเปรต 
            อดอยากอีก บุคคลรูโทษอันเกิดเพราะอํานาจแหงความมัวเมาในความ 
            เปนใหญอยางนี้แลว พงึละความมัวเมาในความเปนใหญเสีย แลวพึง 
            ประพฤติออนนอมตอผูควรออนนอม  ผูใดมีความเคารพในพระพุทธเจา 
            พระธรรมและพระสงฆ ผูนั้นอันบุคคลพึงสรรเสริญในปจจุบัน ผูนั้น 
            เปนคนมีปญญา เมื่อตายไป ยอมเขาถึงสวรรค. 
                     จบ ราชปุตตเปตวัตถุท่ี ๗. 
                      ๘. คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๑ 
                  วาดวยบุพกรรมของเปรตกินคูถท่ี ๑ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๒๘] ทานเปนใครหนอ โผลข้ึนจากหลมุคูถใหเราเห็นเชนนี้ ทานรองครวญ 
            ครางอื้ออึงไปทําไมเลา ทานมีการงานอันลามกเปนแน? 
      เปรตน้ันตอบวา 



            ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกขเกิดในยมโลก เพราะได 
            ทํากรรมอันลามกไว จงึไปจากโลกนีสู้เปตโลก. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแหงกรรมอะไร 
            ทานจึงไดประสบทุกขเชนนี้? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ชาติกอน มีภิกษุรูปหน่ึงเปนเจาอาวาส อยูในอาวาสของขาพเจา ทานมี 
            ปกติริษยา ตระหน่ีตระกูล มีใจกระดาง มักดาบริภาษ ไดยกโทษ 
            ภิกษุอาคันตุกะท้ังหลายท่ีเรือนของขาพเจา ขาพเจาฟงคําของภิกษุนั้นแลว 
            ไดดาพวกภิกษุท้ังหลาย เพราะผลแหงกรรมนั้น ขาพเจาจึงไปจากโลกน้ี 
            สูเปตโลก. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ภิกษุท่ีเขาไปสูตระกูลของทาน ไมใชมิตรแทเปนมิตรเทียม เปนคน 
            ปญญาทราม ทําลายขันธละไปแลว ไปสูคติไหนหนอ? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ขาพเจายืนอยูบนศีรษะของภิกษุผูมีกรรมอันลามกนั้น กุลุปกภิกษุไปเกิด 
            เปนเปรตบริวารของขาพเจา ขาแตทานผูเจริญ ชนเหลาอื่นถายมูตรคูถ 
            ลงในเว็จนี้ มูตรคูถนั้นเปนอาหารของขาพเจาและขาพเจากินมูตรคูถ 
            นั้นแลว ถายมูตรคูถส่ิงใดลงไป กุลุปกเปรตนั้นก็เลี้ยงชีพดวยมูตรคูถนั้น. 
                     จบ คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๘. 
                      ๙. คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๒ 
                  วาดวยบุพกรรมของเปรตกินคูถท่ี ๒ 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๒๙] ทานเปนใครหนอ โผลข้ึนมาจากหลุมคูถใหเราเห็นเชนนี้ ทานมารอง 
            ครวญครางอือ้อึงไปทําไมเลา ทานมีกรรมอันลามกเปนแน? 
      นางเปรตนั้นตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ดิฉันเปนนางเปรตไดเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะ 
            ไดกรรมช่ัวไว จึงไปจากโลกน้ีสูเปตโลก. 
                        (เหมือนขอ ๑๒๘) 
                     จบ คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๙. 
                         ๑๐. คณเปตวัตถุ 
                   วาดวยบุพกรรมของนางเปรตผอม 
      พระมหาโมคคัลลานเถระไดถามนางเปรตท้ังหลายวา 
      [๑๓๐] ทานท้ังหลายเปลือยกาย มีรูปรางผิวพรรณนาเกลียด ซูบผอมมีตัว 



            สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น ผอมจนแลเห็นแตซี่โครงเชนนี้ แนะทาน 
            ผูนิรทุกข ทานท้ังหลายเปนอะไรหนอ? 
      เปรตท้ังหลายตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ พวกขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะ 
            ทํากรรมช่ัวไว จึงไปจากมนุษยโลกมาสูเปตโลก. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระถามวา 
            ทานท้ังหลายทํากรรมช่ัวอะไรดวยกาย วาจา ใจหรือ เพราะผลแหงกรรม 
            อะไร ทานท้ังหลายจึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก? 
      เปรตเหลาน้ันตอบวา 
            เมื่อสมณพราหมณท้ังหลายผูเปนท่ีพึ่ง อันหาโทษมิไดมีอยู ขาพเจา 
            ท้ังหลายมิไดกอสรางกศุลไวแมเพียงก่ึงมาสก เมื่อไทยธรรมมีอยูก็ไมได 
            ทําท่ีพึ่งแกตน พวกขาพเจาหิวน้ํา จึงเขาไปใกลแมน้ํา แมน้ํากลับกลาย 
            เปนวางเปลาไป เมื่อเวลารอนขาพเจาท้ังหลายเขาไปสูรมไม รมไมกลับ 
            กลายเปนแดดแผดเผาไป ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาท้ังหลายควรท่ีจะ 
            เสวยทุกขอันมีความกระหายเปนตนนี้ และทุกขอยางอื่นอันช่ัวชากวาทุกข 
            นั้น อนึ่ง ขาพเจาท้ังหลายเปนผูถูกความหิวแผดเผาแลว อยากอาหาร 
            พากันไปสิ้นทางหลายโยชน ก็ไมไดอาหารอะไรๆ เลย จึงพากันกลับ 
            มา ขาพเจาท้ังหลายน้ีหาบุญมิไดหนอ เมื่อมีความหิวโหยอิดโรยมากข้ึน 
            ก็พากันลมสลบลงท่ีพื้นดิน บางคราวก็ลมนอนหงาย บางคราวก็ลมคว่ํา 
            ดิ้นรนไปมา ก็ขาพเจาเหลาน้ันสลบอยูท่ีพื้นดินท่ีลมอยูนั่นเอง เอาศีรษะ 
            ชนหนาอกกันและกัน ขาพเจาเหลาน้ีหาบุญมิไดหนอ ขาแตทานผูเจริญ 
            ขาพเจาท้ังหลายควรท่ีจะเสวยทุกข อันมีความกระหายเปนตนนี้ และ 
            ทุกขอยางอื่นอันช่ัวชากวาทุกขนั้น เพราะเมื่อไทยธรรมมีอยู ขาพเจา 
            ท้ังหลายก็ไมไดทําท่ีพึ่งแกตน ก็ขาพเจาเหลาน้ันไปจากท่ีนี้ ไดกําเนิด 
            เปนมนุษยแลว จักเปนผูรูความประสงคของผูขอ สมบูรณดวยศีล 
            กระทํากุศลใหมาก. 
                       จบ คณเปตวัตถุท่ี ๑๐. 
                      ๑๑. ปาฏลีปุตตเปตวัตถุ 
             วาดวยหญิงชาวเมืองปาฏลีบุตรสนทนากับนางเปรต 
      เวมานิกเปรตตนหน่ึงไดกลาวกะหญิงมนุษยคนหน่ึงวา 
      [๑๓๑] สัตวนรกบางพวกทานก็เห็นแลว สัตวเดียรัจฉาน เปรต อสูร มนุษย 
            หรือเทวดาบางพวก ทานก็เห็นแลว ผลกรรมของตนทานก็เห็นประจักษ 
            ดวยตนเองแลว เราจักนําทานไปสงยังเมืองปาฏลีบุตร ทานไปถึงเมือง 
            ปาฏลีบุตรแลว จงทํากรรมอันเปนกุศลใหมาก. 



            เมื่อหญิงน้ันไดฟงดังน้ันแลว มีความปลื้มใจ จึงกลาวตอบวา ขาแต 
            เทพเจาผูอันบุคคลพึงบูชา ทานปรารถนาความเจริญแกดิฉัน ปรารถนา 
            ประโยชนเกื้อกูลแกดิฉัน ดิฉันจักทําตามคําของทาน ทานเปนอาจารย 
            ของดิฉัน สัตวนรกบางพวก ดิฉันก็เหน็แลว สัตวเดียรัจฉาน เปรต 
            อสูร มนุษยหรือเทวดาบางพวก ดิฉันก็เห็นแลว ผลกรรมของตนดิฉนั 
            ก็ไดเห็นเองแลว ดิฉันจักทําบุญใหมาก. 
                     จบ ปาฏลิปุตตเปตวัตถุท่ี ๑๑ 
                       ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ 
                วาดวยบุพกรรมของเปรตเฝาสวนมะมวง 
      พวกพอคาไดถามเวมานิกเปรตตนหน่ึงวา 
      [๑๓๒] สระโบกขรณีของทานน้ีนารื่นรมยดี มีพื้นราบเรียบ มีทาอันงดงาม 
            มีน้ํามาก ดารดาษไปดวยปทุมชาติตางๆ มีดอกอันบานดีเกลื่อนกลน 
            ดวยหมูภมร ทานไดสระโบกขรณีอันเปนท่ีฟูใจน้ีอยางไร สวนมะมวง 
            ของทานน้ีนารื่นรมยดเีผล็ดผลทุกฤดู มีดอกบานเปนนิตยนิรันดร 
            เกลื่อนหลนดวยหมูภมร ทานไดวิมานน้ีอยางไร? 
      เวมานิกเปรตน้ันตอบวา 
            สระโบกขรณีมีรมเงาอนัเยือกเย็น นารืน่รมยใจ ขาพเจาไดในท่ีนี้ 
            เพราะทานท่ีธิดาของขาพเจาถวายมะมวงสุก น้ําขาวยาคู แดพระผูมี 
            พระภาคและพระภิกษุสงฆท้ังหลาย. 
            เวมานิกเปรตนั้น ครั้นกลาวอยางนี้แลว จึงนําพวกพอคาไปดูทรัพย ๕๐๐ กหาปณะ 
 แลวสั่งวา พวกทานจงถือเอาเปนสวนตัวกึ่งหนึ่งจากทรัพยนี้ แลวใหธิดาขอเราใชหนี้ท่ีเรายืมเขา 
 มาก่ึงหนึ่งเถิด. 
            พวกพอคากลับมาถึงเมืองสาวัตถีแลว ไดบอกแกธิดาของเปรตน้ัน แลวไดใหทรัพย 
 สวนท่ีเปรตน้ันใหแกตนแกเทพธิดาน้ัน นางไดใหกหาปณะรอยกหาปณะแกเจาหนี้ แลวให
ทรัพยท่ี 
 เหลือแกสหายของบิดา สวนตนรับทําการใชสอยกุฎมพีนั้นอยู กุฎมพีนั้นกลับคืนทรัพยนั้นใหแก 
 นาง แลวยกนางใหเปนภรรยาของบุตรชายคนหัวป ตอมาภายหลัง นางมีบุตรคนหน่ึง 
 ไดกลาวคาถาเปนเชิงกลอมบุตรวา 
            ขอทานท้ังหลาย จงดูผลแหงทานท่ีจะพึงเห็นเอง และผลของความ 
            ขมใจ ความสํารวม เราเปนทาสีอยูในตระกูลของลูกเจา บัดนี้ มาเปน 
            ลูกสะใภเปนใหญในเรือน. 
            ภายหลัง พระศาสดาทรงเห็นนางมีญาณแกเกลาจึงทรงแผพระรัศมีไปแสดง 
            พระองคใหปรากฏ ดุจประทับอยูเฉพาะหนาแลวไดตรัสพระคาถาน้ีความวา 
            ความประมาท ยอมครอบงําบุคคลผูติดอยูในความยินดียินราย 



            ในความรักความชังในทุกขและสุข. 
                     จบ อัมพวนเปรตวัตถุท่ี ๑๒ 
                       ๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ 
                     วาดวยเทวดาเตือนอุบาสก 
      ภุมมเทวดาตนหน่ึงไดกลาวเตือนอุบาสกคนหน่ึงวา 
      [๑๓๓] บุคคลใหสิ่งใด สิ่งน้ันยอมไมมี แตผลอยางอื่นท่ีนาปรารถนา 
            นาใครมีมาก เพราะฉะน้ันทานจงใหทาน แลวทานจักพนจากทุกขและ 
            ความฉิบหาย ท้ังจักไดประสบสุขอันเปนไปในปจจุบันและสัมปรายภพ 
            เพราะทานนั้น ขอทานจงต่ืนเถิด อยาไดประมาท. 
                     จบ อักขรุกขเปรตวัตถุท่ี ๑๓. 
                      ๑๔. โภคสังหรเปตวัตถุ 
                 วาดวยบุพกรรมของเปรตรวบรวมโภคะ 
      ในเวลาราตรี หญิงเปรต ๔ ตน ถูกทุกขครอบงํา จึงพากันรองไหรําพันดวยเสียงดัง 
 อยางนากลัววา 
      [๑๓๔] พวกเรารวบรวมโภคทรัพยไวโดยชอบธรรมบาง โดยไมชอบธรรมบาง 
            แตคนอื่นๆ พากันใชสอยธรรมเหลานัน้ สวนพวกเรากลับมีสวน 
            แหงทุกข. 
                    จบ โภคสังหรเปตวัตถุท่ี ๑๔. 
                       ๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของเปรตเศรษฐีบุตร 
      พระศาสดาไดตรัสพระคาถาท่ีเปรต ๔ ตน ปรารภจะกลาวคนละคาถาใหบริบูรณวา 
      [๑๓๕] เมื่อพวกเราพากันหมกไหมอยูในนรก ๖ หมื่นปเต็มบริบูรณ โดย 
            ประการท้ังปวง เมื่อไรท่ีสุดจักมี. 
            ท่ีสุดไมมี ท่ีสุดจักมีแตท่ีไหน ท่ีสุดยอมไมปรากฏ แนะทานผูนิรทุกข 
            เพราะเรากับทานไดทําบาปกรรมไว. 
            พวกเราเหลาใดไมใหของท่ีมีอยู พวกเราเหลาน้ันยอมเปนอยูลําบาก เมื่อ 
            ไทยธรรมมีอยู พวกเราไมไดทําท่ีพึ่งแกตน. 
            เรานั้นไปจากเปตโลกน้ี ไดกําเนิดเปนมนุษยแลว จกัเปนผูรูความ 
            ประสงค สมบูรณดวยศีล ทํากุศลใหมากเปนแน. 
                     จบ เสฏฐิปุตตเปตวัตถุท่ี ๑๕. 
                     ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุ 
                  วาดวยบุพกรรมของเปรตหกหม่ืนฆอน 
      วันหนึ่ง พระมหาโมคคัลลานเถระลงจากเขาคิชฌกูฏ ไดเห็นเปรตตนหน่ึง จึงซักถาม 
 ดวยคาถาวา 



      [๑๓๖] ทําไมหนอ ทานจึงวิ่งพลานไปเหมือนคนบา เหมือนเนื้อผูระแวงภัย 
            ทานมารองอื้ออึงไปทําไม ทานคงทําบาปกรรมไวเปนแน? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ขาแตทานผูเจริญ ขาพเจาเปนเปรตเสวยทุกข เกิดในยมโลก เพราะทํา 
            บาปกรรมไว จึงไปจากมนุษยสูเปตโลก ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
            บริบูรณโดยประการท้ังปวง ตกใสศีรษะและตอยกระหมอมของขาพเจา. 
      พระเถระถามวา 
            ทานทํากรรมช่ัวอะไรไวดวยกาย วาจา ใจ หรือ เพราะผลแหงกรรมอะไร 
            ทานจึงไปจากมนุษยโลกสูเปตโลก อนึ่ง ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
            บริบูรณโดยประการท้ังปวง ตกใสศีรษะและตอยศีรษะของทาน เพราะ 
            ผลแหงกรรมอะไร? 
      เปรตน้ันตอบวา 
            ครั้งน้ัน ขาพเจาไดเห็นพระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง นามวา สุเนตตะ 
            มีอินทรียอันอบรมแลว ผูหาภัยแตท่ีไหนมิได นั่งเขาฌานอยูท่ีโคนตนไม 
            ขาพเจาไดตอยศีรษะของทานแตกดวยการดีดกอนกรวด เพราะผลแหง 
            กรรมนั้น ขาพเจาจึงไดประสบทุกขเชนนี้ ฆอนเหล็ก ๖ หมื่น ครบ 
            บริบูรณ โดยประการท้ังปวง จึงตกลงใสศีรษะของขาพเจา และตอย 
            ศีรษะของขาพเจา. 
      พระเถระกลาววา 
            แนะบุรุษช่ัว ฆอนเหลก็ ๖ หมื่น ครบบริบูรณ โดยประการท้ังปวง 
            ตกลงใสศีรษะและตอยศีรษะของทาน เพราะเหตุอันสมควรแกทานแลว. 
                    จบ สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถุท่ี ๑๖. 
                      ------------------ 
                     รวมเรือ่งท่ีมีในวรรคน้ี คือ 
            ๑. อัมพสักขรเปตวัตถุ           ๒. เสริสสกเปตวัตถุ 
            ๓. นันทิกาเปตวัตถุ             ๔. เรวดีเปตวัตถุ 
            ๕. อุจฉุเปตวัตถุ            ๖. กุมารเปตวัตถุ 
            ๗. ราชปุตตเปตวัตถุ            ๘. คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๑ 
            ๙. คูถขาทิกเปตวัตถุท่ี ๒        ๑๐. คณเปตวัตถุ 
            ๑๑. ปาฏลิปุตตเปตวัตถุ         ๑๒. อัมพวนเปตวัตถุ 
            ๑๓. อักขรุกขเปตวัตถุ           ๑๔. โภคสังหรเปตวัตถ ุ
            ๑๕. เสฏฐิปุตตเปตวัตถุ         ๑๖. สัฏฐีกูฏสหัสสเปตวัตถ ุ
                        จบ มหาวรรคท่ี ๔. 
                        เปตวัตถุจบบริบูรณ 



                        ------------- 
                           เถรคาถา 
                    เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๑ 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๑ 
      [๑๓๗] ขอทานท้ังหลาย จงฟงคาถาอันนอมเขาไปสูประโยชน ของพระเถระ 
            ท้ังหลายผูมีตนอันอบรมแลว บันลืออยู ดุจการบันลือแหงสีหะท้ังหลาย 
            ซึ่งเปนสัตวประเสริฐกวาเหลาสัตวผูมเีข้ียวท้ังหลาย ท่ีใกลถ้ําท่ีภูเขา 
            ฉะนั้น ก็พระเถระเหลาน้ันมีช่ือ โคตร มีธรรมเปนเครื่องอยู มีจิต 
            นอมไปแลว ในธรรมตามท่ีปรากฏแลว มีปญญา เปนผูไมเกียจคราน 
            อยูในเสนาสนะอันสงัด มีปา โคนไม และภูเขาเปนตนนั้นๆ ได 
            เห็นธรรมแจมแจง และไดบรรลุนิพพานอันเปนธรรมไมแปรผัน เมื่อ 
            พิจารณาเห็นผลอันเปนท่ีสุดกิจซ่ึงตนทําเสร็จแลว จึงไดภาษิตเน้ือความน้ี. 
                             ------------- 
                        ๑. สุภูติเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับจิตหลุดพน 
      [๑๓๘] ไดยินวา ทานพระสุภูติเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ดูกรฝน 
            กุฎีของเรามุงดีแลว มีเครื่องปองกันอันสบายมิดชิดดี ทานจงตกลงมา 
            ตามสะดวกเถิด จิตของเราต้ังม่ันดีแลว หลุดพนแลวจากกิเลสท้ังปวง 
            เราเปนผูมีความเพียรอยู เชิญตกลงมาเถิดฝน. 
                      ๒. มหาโกฏฐิตเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับความสงบ 
      [๑๓๙] ไดยินวา ทานพระมหาโกฏฐิตเถระไดภาษิตคาถาน้ีไวอยางนีว้า บุคคล 
            ผูสงบ งดเวนจากการทําความช่ัวพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจดับาป 
            ธรรมท้ังหลาย เหมือนลมพัดใบไมใหลวงหลนไป ฉะนั้น. 
                      ๓. กังขาเรวตเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับปญญา 
      [๑๔๐] ไดยินวา ทานพระกังขาเรวตเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนีว้า ทานจง 
            ดูปญญานี้ ของพระตถาคตเจาท้ังหลายดังไฟอันรุงเรอืงในเวลาพลบคํ่า 
            พระตถาคตเหลาใด ยอมกําจัดความสงสัยของเวไนยสัตวท้ังหลาย ผูมา 
            เฝาถึงสํานักของพระองค พระตถาคตเหลาน้ัน ยอมช่ือวาเปนผูแสงสวาง 
            เปนผูใหดวงตา. 
                    ๔. ปุณณมันตานีปุตตเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการคบคนดี 
      [๑๔๑] ไดยินวา ทานพระปุณณมันตานีบุตรเถระไดภาษิตคาถาน้ีไวอยางน้ีวา 



            บุคคลควรสมาคมกับสัปบุรุษ ผูเปนบัณฑิตช้ีแจงประโยชนเทาน้ัน 
            เพราะธีรชนท้ังหลายเปนผูไมประมาท เห็นประจักษดวยปญญา ยอมได 
            บรรลุถงึประโยชนอยางใหญ ประโยชนอยางลึกซึ้ง เห็นไดยาก 
            ละเอียด สุขุม. 
                         ๕. ทัพพเถรคาถา 
                         สุภาษิตเก่ียวกับการฝกอบรม 
      [๑๔๒] ไดยินวา ทานพระทัพพเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา เมื่อกอน 
            พระทัพพมัลลบุตรองคใด เปนผูอันบุคคลอื่น ฝกฝนไดโดยยาก แต 
            เดี๋ยวนี้พระทัพพมัลลบุตรองคนั้น เปนผูอันพระศาสดาไดทรงฝกฝนดวย 
            การฝกฝนดวยมรรคอนัประเสริฐ เปนผูสันโดษ ขามความสงสัยไดแลว 
            เปนผูชนะกิเลส ปราศจากความขลาด มีจิตต้ังม่ัน ดับความเรารอนไดแลว. 
                       ๖. สีตวนิยเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับความสันโดษ 
      [๑๔๓] ไดยินวา ทานพระสีตวนิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ภิกษุใดมา 
            สูปาสีตวันแลว ภิกษุนัน้เปนผูอยูแตผูเดียว สันโดษ มจีิตต้ังม่ัน ชนะ 
            กิเลส ปราศจากขนลุกขนพอง มีปญญารักษากายาคตาสติอยู. 
                        ๗. ภัลลิยเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับผูชนะ 
      [๑๔๔] ไดยินวา ทานพระภัลลิยเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนี้วา ผูใดกําจัด 
            เสนาแหงมัจจรุาช เหมือนหวงนํ้าใหญ กําจัดสะพานไมอออันแสนจะ 
            ทรุดโทรม ฉะนั้น ก็ผูนั้นจัดวาเปนผูชนะมาร ปราศจากความหวาดกลัว 
            มีตนอันฝกฝนแลวมีจติต้ังม่ัน ดับกิเลสและความเรารอนไดแลว. 
                         ๘. วีรเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการชนะกิเลส 
      [๑๔๕] ไดยินวา ทานพระวีรเถระไดภาษิตคาถานี้ ในเวลาภรรยาเกาไปเลาโลม 
            เพื่อใหสึก วา 
            เมื่อกอน ผูใดเปนผูอันบุคคลอื่นฝกไดโดยยาก แตเดี๋ยวนี้ผูนั้นอัน 
            พระผูมีพระภาคฝกฝนไดดีแลว เปนนักปราชญมีความสันโดษ ขามความ 
            สงสัยไดแลว เปนผูชนะกิเลสมาร ปราศจากขนลุกขนพอง ปราศจาก 
            ความกําหนัด มีจิตต้ังม่ัน ดับกิเลสและความเรารอนไดแลว. 
                      ๙. ปลินทวัจฉเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการฟงธรรม 
      [๑๔๖] ไดยินวา ทานพระปลินทวัจฉเถระไดภาษิตคาถานี้ไวอยางนีว้า การท่ีเรา 
            มาสูสํานักของพระศาสดาน้ี เปนการมาดีแลว ไมไรประโยชน การท่ี 



            เราคิดไววาจักฟงธรรมในสํานักของพระผูมีพระภาคแลวจักบวช เปน 
            ความคิดท่ีไมไรประโยชน เพราะเม่ือพระผูมีพระภาคทรงจําแนกธรรม 
            ท้ังหลายอยู เราไดบรรลุธรรมอันประเสริฐแลว. 
                     ๑๐. ปุณณมาสเถรคาถา 
                 สุภาษิตเก่ียวกับการไมติดในส่ิงท้ังปวง 
      [๑๔๗] ไดยินวา พระปุณณมาสเถระไดภาษิตคาถานี้อยางนี้วา ผูใดไมทะเยอ 
            ทะยานในโลกนี้หรอืโลกอื่น ผูนั้นเปนผูจบไตรเพท เปนผูสันโดษ 
            สํารวมแลว ไมติดอยูในธรรมท้ังปวง เปนผูรูแจงซ่ึงความเกิดข้ึนและ 
            ความเส่ือมไปของโลก. 
                                --------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
              ๑. พระสุภูติเถระ         ๒. พระมหาโกฏฐิตเถระ 
              ๓. พระกังขาเรวตเถระ    ๔. พระปุณณมันตานีปุตตเถระ 
              ๕. พระทัพพเถระ             ๖. พระสีตวนิยเถระ 
              ๗. พระภัลลิยเถระ        ๘. พระวีรเถระ 
              ๙. พระปลินทวัจฉเถระ    ๑๐. พระปุณณมาสเถระ. 
                         จบ วรรคท่ี ๑. 
                                --------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
                วาดวยสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
                       ๑. จูฬวัจจฉเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับความยินดีในธรรม 
      [๑๔๘] ภิกษุผูมากไปดวยความปราโมทยในธรรมอันพระพุทธเจาทรงประกาศแลว 
            พึงบรรลุสันตบทอันเปนธรรมเขาไปสงบระงับสังขาร เปนสุข. 
                       ๒. มหาวัจฉเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับไตรสิกขา 
      [๑๔๙] ภิกษุมีกําลังปญญา สมบูรณดวยศีลและวัตร มีจิตต้ังม่ัน ยินดีในฌาน 
            มีสติ บริโภคโภชนะตามมีตามได มีราคะไปปราศแลว พึงหวงัได ซึ่ง 
            กาลปรินิพพานในศาสนาน้ี. 
                       ๓. วนวัจฉเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับรมณียสถาน 
      [๑๕๐] ภูเขาท้ังหลายอันลวนแลวดวยหิน มีสีเขียวดังเมฆ ดูรุจิเรกงามดี มี 
            ธารวารีเย็นใสสะอาด ดารดาษไปดวยแมลงคอมทอง ภูเขาเหลา 
            นั้นยอมทําใหเรารื่นรมยใจ. 



                      ๔. วนวัจฉสามเณรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการอยูปา 
      [๑๕๑] พระอุปชฌายของเราไดกลาวกะเราวา ดูกรสีวกะ เราจะไปจากท่ีนี้ 
            กายของเราอยูในบาน แตใจของเราไปอยูในปา แมเรานอนอยูก ็
            จักไป ความเก่ียวของดวยหมู ยอมไมมแีกผูรูแจงชัด. 
                       ๕. กุณฑธานเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการขามโอฆะ 
      [๑๕๒] ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ พึงละสังโยชนเบ้ืองบน ๕ พึงเจริญ 
            อินทรีย ๕ มีศรัทธาเปนตนใหยิ่งข้ึนไป ภิกษุผูกาวลวงธรรมเปน 
            เครื่องของ ๕ ประการไดแลว พระผูมพีระภาคตรัสวา ขามโอฆะ 
            ไดแลว. 
                      ๖. เพลัฏฐสีสเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับวันคืน 
      [๑๕๓] โคอาชาไนยผูสามารถเทียมไถแลว ยอมลากไถไปไดโดยไมลําบาก 
            ฉันใด เมื่อเราไดความสุขอันไมเจือดวยอามิส คืนและวันท้ังหลาย 
            ยอมผานพนเราไปโดยยาก ฉันนั้น. 
                        ๗. ทาสกเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับความเกียจคราน 
      [๑๕๔] เมื่อใด บุคคลเปนผูงวงเหงาและกินมากมักนอนหลับกลิ้งเกลือกไปมา 
            เมื่อนั้นเขาเปนคนเขลา ยอมเขาหองบอยๆ เหมือนสุกรใหญท่ีเขา 
            ปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น. 
                      ๘. สิงคาลปตาเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับพุทธทายาท 
      [๑๕๕] ภิกษุผูอยูในปาเภสกฬาวัน พิจารณาแผนดินนี้ดวยความสําคัญวา 
            กระดูกท้ังส้ินเปนอารมณจักไดเปนทายาทของพระพุทธเจา เราเขาใจวา 
            จะละกามราคะไดโดยเร็วพลัน. 
                         ๙. กุฬเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับหนาท่ีบัณฑิต 
      [๑๕๖] พวกคนไขนํ้าก็ไขนํ้าไป ชางศรก็ดัดลูกศร พวกชางถากก็ถากไม 
            พวกบัณฑิตผูมีวัตรอนังาม ก็ฝกฝนตน. 
                        ๑๐. อชิตเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับความตาย 
      [๑๕๗] เราไมมีความกลัวตาย ไมมีความอาลัยในชีวิต จักเปนผูมีสติสัมป- 
            ชัญญะ ละท้ิงกายน้ีไป. 



                        -------------- 
                 ในวรรคน้ีรวมพระเถระได 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 วรรคท่ี ๓ 
               วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๓ 
                       ๑. นิโครธเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับทางดําเนินชีวิต 
      [๑๕๘] เราไมกลัวภยั พระศาสดาของเราท้ังหลายเปนผูฉลาดในธรรมอันไมตาย 
            ภัยยอมไมต้ังอยูในหนทางใด ภิกษุท้ังหลายยอมไปโดยหนทางน้ัน. 
                        ๒. จิตตกเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับผูเจริญฌาน 
      [๑๕๙] นางนกยูงท้ังหลายมีขนเขียว ขนคองาม หงอนงาม พากันร่ํารอง 
            อยูในปาการวี นางนกยงูเหลาน้ันพากันร่ํารองในเวลามีลมหนาวเจือ 
            ดวยฝน ยอมปลุกบุคคลผูเจริญฌานซ่ึงหลับอยูใหต่ืน. 
                       ๓. โคสาลเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการเจริญวิเวก 
      [๑๖๐] เราฉันขาวมธุปายาสท่ีพุมกอไผแลว พิจารณาความเกิดและความเส่ือม 
            ไปแหงขันธท้ังหลายโดยความเคารพ จักกลับไปสูสานุบรรพตท่ีเรา 
            เคยอยูมาแลว เจริญวิเวกตอไป. 
                        ๔. สุคันธเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสอน 
      [๑๖๑] ภิกษุบวชมายังไมทันครบพรรษา ไดเห็นธรรมเปนธรรมดีงาม บรรลุ 
            วิชชา ๓ ไดทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                        ๕. นันทิยเถรคาถา 
                         สุภาษิตเตือนมาร 
      [๑๖๒] จิตของภิกษุใดไดบรรลุผลญาณ สวางรุงเรืองอยูเปนนิตย ทานมา 
            เบียดเบียนภิกษุนั้นเขา จักไดรับทุกขแนนอน นะมาร. 
                        ๖. อภัยเถรคาถา 



                     สุภาษิตสรรเสรญิพุทธภาษิต 
      [๑๖๓] เราไดฟงพระวาจาอนัเปนสุภาษิตของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง 
            พระอาทิตย จึงไดรูแจงแทงตลอดซ่ึงธรรมอันละเอียด เหมือน 
            บุคคลยิงปลายขนทรายดวยลูกศร ฉะนั้น. 
                       ๗. โลมสกังคิยเถรคาถา 
                         สุภาษิตเก่ียวกับวิเวก 
      [๑๖๔] เราจักเอาอุระแหวกปาหญาแพรก หญาคา หญาดอกเลา แฝก 
            หญาปลอง หญามุงกระตาย พอกพูนวิเวก. 
                     ๘. ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา 
                        สุภาษิตเก่ียวกับศีล 
      [๑๖๕] ทานเปนผูขวนขวายในเรื่องผาหรือไม ยินดีในเครื่องประดับหรือไม 
            ทานทํากลิ่นอันสําเร็จดวยศีลฟุงไปใชไหม? หมูชนนอกนี้ ไมอาจ 
            ทํากลิ่นใหสําเร็จดวยศีลฟุงไปได. 
                        ๙. หาริตเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการปรับตัว 
      [๑๖๖] แนะทานหาริตะ ทานจงยกตนของทานข้ึนจากความเกียจคราน 
            เหมือนชางศรยกลูกศรข้ึนดัด ฉะนั้น ทานจงทําจิตใหตรงแลว 
            ทําลายอวิชชาเสีย. 
                       ๑๐. อุตติยเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับความไมประมาท 
      [๑๖๗] เมื่ออาพาธบังเกิดข้ึนแกเรา สติก็เกิดข้ึนแกเราวา อาพาธเกิดข้ึนแก 
            เราแลว เวลานี้เปนเวลาท่ีเราไมควรประมาท. 
                         ---------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
               ๑. พระนิโครธเถระ        ๒. พระจิตตกเถระ 
               ๓. พระโคสาลเถระ        ๔. พระสุคันธเถระ 
               ๕. พระนันทิยเถระ         ๖. พระอภัยเถระ 
               ๗. พระโลมสกังคิยเถระ     ๘. พระชัมพุคามิกปุตตเถระ 
               ๙. พระหาริตเถระ         ๑๐. พระอุตติยเถระ. 
                        จบ ตติยวรรคท่ี ๓. 
                         ---------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๔ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๔ 
                       ๑. คหุรตีริยเถรคาถา 



                     สุภาษิตเก่ียวกับความอดทน 
      [๑๖๘] บุคคลถูกยุงและเหลือบกัดแลวในปาใหญ พึงเปนผูมีสติอดทนตอสัมผัส 
            แหงยุงและเหลือบในปาใหญนั้น เหมือนชางอดทนตอการถูกอาวุธใน 
            สงคราม ฉะนั้น. 
                        ๒. สุปปยเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับความเพียร 
      [๑๖๙] บุคคลผูมีความเพียร ถึงจะแก แตเผากิเลสใหเรารอน พึงบรรล ุ
            นิพพานอันไมรูจักแก ไมมีอามิส เปนธรรมสงบอยางยิ่ง 
            เกษมจากโยคะอยางยอดเยี่ยม. 
                       ๓. โสปากเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับเมตตา 
      [๑๗๐] บุคคลพึงมีเมตตาในคนเดียวผูเปนท่ีรัก ฉันใด ภิกษุพึงมีเมตตาในสัตว 
            ท้ังปวงในท่ีทุกสถาน ฉันนั้น. 
                        ๔. โปสิยเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการออกบวช 
      [๑๗๑] หญิงเหลาน้ีดีแตเมื่อยังไมเขาไปใกล เมื่อเขาไปใกล นําความ 
            ฉิบหายมาใหเปนนิตยทีเดียว เราเดินออกจากปามาสูบาน เขาไปสู 
            เรือนแหงญาติแลว ไมไดอําลาใครๆ ออกจากเรือนนัน้หนีมาแลว. 
                      ๕. สามัญญกานิเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับเกียรติยศ 
      [๑๗๒] บุคคลผูตองการความสุข เมื่อประพฤติใหสมควรแกความสุขน้ัน 
            ยอมไดความสุข ผูใดเจริญอริยมรรค อนัประกอบดวยองค ๘ 
            เปนทางตรง เพื่อมรรลอุมตธรรม ผูนัน้ยอมไดความสรรเสริญและเจริญ 
            ดวยยศ. 
                       ๖. กุมาปุตตเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับความดี 
      [๑๗๓] การฟง เปนความดี ความประพฤติมักนอย เปนความดี การอยูโดย 
            ไมมีหวงใยเปนความดีทุกเมื่อ การถามสิ่งท่ีเปนประโยชนเปนความดี 
            การทําตามโอวาทโดยเคารพ เปนความดี กิจมีการฟงเปนตนนี้ 
            เปนเครื่องสงบของผูไมมีกังวล. 
                   ๗. กุมาปุตตเถรสหายกเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับความเจริญฌาน 
      [๑๗๔] ภิกษุท้ังหลายไมสํารวมกาย วาจา ใจ พากันเท่ียวไปสูชนบท 
            ตางๆ ทอดท้ิงสมาธิ การเท่ียวไปสูแควนตางๆ จักสําเร็จ 



            ประโยชนอะไรเลา เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงกําจัดความแขงดี อยาให 
            มิจฉาวิตกและกิเลสมีตัณหาเปนตนครอบงํา พึงเจรญิฌาน. 
                       ๘. ควัมปติเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการพนกิเลส 
      [๑๗๕] เทวดาและมนุษยท้ังหลาย พากันนอบนอมพระควมัปติ ผูหามแม 
            น้ําสรภูใหหยุดไหลไดดวยฤทธ์ิ ไมติดอยูในกิเลสและตัณหาไรๆ 
            ไมหวั่นไหวตอส่ิงอะไรท้ังส้ิน เปนผูผานพนเครื่องของท้ังปวง เปน 
            มหามุนี ผูถึงฝงแหงภพ. 
                        ๙. ติสสเถรคาถา 
                        สุภาษิตเก่ียวกับสติ 
      [๑๗๖] บุรุษถูกแทงดวยหอก หรือถูกไฟไหมท่ีกระหมอม แลวรีบรักษา 
            ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพือ่ละความกําหนัดยินดีใน 
            กาม ฉันนั้น. 
                      ๑๐. วัฑฒมานเถรคาถา 
                        สุภาษิตเก่ียวกับสติ 
      [๑๗๗] บุรุษท่ีถูกแทงดวยหอก หรอืถูกไฟไหมท่ีกระหมอม แลวรีบรักษา 
            ฉันใด ภิกษุพึงเปนผูมีสติเวนรอบ เพือ่ละความกําหนัดยินดีในภพ 
            ฉันนั้น. 
                          ------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
              ๑. พระคหุรตีริยเถระ         ๒. พระสุปปยเถระ 
              ๓. พระโสปากเถระ             ๔. พระโปสิยเถระ 
              ๕. พระสามัญญกานิเถระ       ๖. พระกุมาปุตตเถระ 
              ๗. พระกุมาปุตตเถรสหายกเถระ ๘. พระควัมปติเถระ 
              ๙. พระติสสเถระ            ๑๐. พระวัฑฒมานเถร. 
                         จบ วรรคท่ี ๔. 
                          -------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๕ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนีบาต วรรคท่ี ๕ 
                       ๑. สิริวัฑฒเถรคาถา 
      [๑๗๘] สายฟาแลบสองลอดเขาไปตามชองแหงภูเขาเวภาระ และภูเขาปณฑวะ 
            ฉันใด ภิกษุผูเปนบุตรแหงพระพุทธเจาผูคงท่ี ไมมีผูเปรียบ 
            ปาน อยูในชองแหงภูเขาเจริญฌานอยู ฉันนั้น. 
                       ๒. ขทิรวนิยเถรคาถา 



      [๑๗๙] ดูกรสามเณรีหลา อุปหลา สีสุปหลา ทานท้ังสามเปนผูมีสติ 
            เฉพาะหนาอยูหรือ พระสารีบุตรผูเปนลุงของพวกทาน มีปญญา 
            วองไว หยั่งรูเหตุผลไดโดยถูกตองแมนยํา เปรียบดังนายขมังธนู 
            ผูชํานาญยิงปลายขนทรายมาแลว. 
                       ๓. สุมังคลเถรคาถา 
      [๑๘๐] เราพนดีแลวๆ เราเปนผูพนดีแลวจากความคอมท้ัง ๓ คือ เราพน 
            แลวจากการเก่ียวขาว จากการไถนา จากการถางหญา ถึงแมวา 
            กิจมีการเก่ียวหญาเปนตน จะอยูในท่ีใกลๆ เรานี้เอง แตก็ไมสม 
            ควรแกเราท้ังน้ัน ทานจงเจริญฌานไปเถิดสุมังคละ จงเจริญฌานไปเถิด 
            สุมังคละ ทานจงเปนผูไมประมาทอยูเถิดสุมังคละ. 
                        ๔. สานุเถรคาถา 
      [๑๘๑] คุณโยมจา ชนท้ังหลายเขาพากันรองไหถงึคนท่ีตายแลว รองไห 
            ถึงคนท่ียังเปนอยู แตหายหนาจากไป สวนฉันยังมีชีวติอยู 
            ท้ังปรากฏตัวอยู เหตุไรคุณโยมจึงมารองไหถึงฉันเลา? 
                      ๕. รมนียวิหารีเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับความพลาดพลั้ง 
      [๑๘๒] โคอาชาไนยผูสมบูรณพลาดลมแลว ยอมกลับลุกข้ึนต้ังตัวได ฉันใด 
            ทานท้ังหลายจงจําเราไววา เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา 
            ผูสมบูรณดวยทัสสนะ ฉันนั้นเถิด. 
                        ๖. สมิทธิเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับความไมกลัวมาร 
      [๑๘๓] เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรทัธา มีสติและปญญาอันเจริญ มี 
            จิตต้ังม่ันดีแลว ดูกรมาร ถึงทานจักบันดาลรูปตางๆ ท่ีนากลัว 
            ใหเกิดข้ึน แตก็ไมสามารถทําใหเราสะดุงกลัวไดเลย. 
                        ๗. อุชชยเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการพึ่งพระพุทธเจา 
      [๑๘๔] ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ขาพระองคขอนอบนอมแดพระองค 
            พระองคเปนผูหลุดพนแลวจากสิ่งท้ังปวง  เมื่อขาพระองคอยูในพระ 
            บัญชาของพระองค จึงเปนผูไมมีอาสวะ อยูเปนสุขสําราญ. 
                        ๘. สัญชยเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการบวช 
      [๑๘๕] ต้ังแตเราออกบวชเปนบรรพชิต เราไมรูสึกถึงความดําริอันไมประ- 
            เสริฐประกอบดวยโทษเลย. 
                      ๙. รามเณยยกเถรคาถา 



                       สุภาษิตเก่ียวกับพลังจิต 
      [๑๘๖] ดูกรมาร บุคคลบางจําพวก ยอมสะดุงกลัวเพราะเสียงคํารามของ 
            ทาน และเสียงรองคํารามแหงเทวดา แตจิตของเราไมหวั่นไหว 
            เพราะเสียงเหลาน้ัน เพราะจิตของเรายินดีในความเปนผูเดียว. 
                        ๑๐. วิมลเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับสมาธิจิต 
      [๑๘๗] แผนดินชุมช่ืนดวยน้ําฝน ลมก็พัด สายฟาก็แลบไปในทองฟา 
            วิตกท้ังหลายยอมสงบไป จิตของเราต้ังม่ันแลวเปนอนัดี. 
                      ------------------ 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
          ๑. พระสิริวัฑฒเถระ            ๒. พระขทิรวนิยเรวตเถระ 
          ๓. พระสุมังคลเถระ            ๔. พระสานุเถระ 
          ๕. พระรมณียวิหารีเถระ         ๖. พระสมิทธิเถระ 
          ๗. พระอุชชยเถระ             ๘. พระสัญชยเถระ 
          ๙. พระรามเณยยกเถระ         ๑๐. พระวิมลเถระ. 
                          จบวรรคท่ี ๕. 
                      ----------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๖ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๖ 
                        ๑. โคธิกเถรคาถา 
      [๑๘๘] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มปีระตู 
            หนาตางมิดชิดดี จิตของเราก็ต้ังมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญ 
            ตกลงมาเถิดฝน. 
                        ๒. สุพาหุเถรคาถา 
      [๑๘๙] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มปีระตู 
            หนาตางมิดชิดดี จิตของเราก็ต้ังมั่นดีแลว ถาทานปรารถนาจะตก ก็เชิญ 
            ตกลงมาเถิดฝน. 
                        ๓. วัลลิยเถรคาถา 
      [๑๙๐] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มปีระตู 
            หนาตางมิดชิดดี เราเปนผูไมประมาทอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะตก 
            ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน. 
                        ๔. อุตติยเถรคาถา 
      [๑๙๑] ฝนตกลงมา มีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับ กุฎีของเรามุงดีแลว มปีระตู 
            หนาตางมิดชิดดี เราผูเดียวไมมีเพื่อนอยูในกุฎีนั้น ถาทานปรารถนาจะ 



            ตก ก็เชิญตกลงมาเถิดฝน. 
                      ๕. อัญชนาวนิยเถรคาถา 
      [๑๙๒] เราเขาไปสูปาอัญชนาวัน ทําต่ังใหเปนกุฎีแลวไดบรรลุวิชชา ๓ เราได 
            กระทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                       ๖. กุฏิวิหารีเถรคาถา 
      [๑๙๓] ใครน่ังอยูในกุฎี ภิกษุผูปราศจากราคะ มีจิตต้ังม่ัน อยูในกุฎี ขอทาน 
            จงรูอยางนี้เถิดอาวโุส กุฎีท่ีทานทําไวแลว ไมไรประโยชนเลย. 
                       ๗. กุฏิวิหารีเถรคาถา 
      [๑๙๔] กุฎีนี้เปนกุฎีเกา ทานปรารถนากุฎีใหม ก็จงละความหวังในกุฎีใหมเสีย 
            ดูกรภิกษุ กุฎีใหมนําทุกขมาให. 
                      ๘. รมณียกุฏิกเถรคาถา 
      [๑๙๕] กุฎีของเรานารื่นรมยบันเทิงใจ เปนกุฎีท่ีทายกใหดวยศรัทธา ดูกรนาร ี
            ท้ังหลาย เราไมตองการดวยกุมารีท้ังหลาย ชนเหลาใดมีความตองการ 
            เธอท้ังหลายก็จงไปในสํานักของชนเหลาน้ันเถิด. 
                     ๙. โกสัลลวหิารีเถรคาถา 
      [๑๙๖] เราบวชแลวดวยศรทัธา เราทํากุฎีไวในปา เราเปนผูไมประมาท มีความ 
            เพียร มีสติสัมปชัญญะ. 
                        ๑๐. สีวลีเถรคาถา 
      [๑๙๗] เราเขาไปสูกุฎีเพื่อประโยชนอันใด เมื่อเราแสวงหาวิชชาและวิมุตติ ได 
            ถอนข้ึนซ่ึงมานานุสัย ความดําริของเราเหลาน้ันสําเร็จแลว. 
                       --------------- 
                ในวรรคน้ี 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 วรรคท่ี ๖. 
                    ---------------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๗ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๗ 
                        ๑. วัปปเถรคาถา 
                สุภาษิตวาดวยการเห็นและไมเห็นอันธพาล 
      [๑๙๘] บุคคลผูสมบูรณดวยทัสสนะ ยอมเห็นคนอันธพาลผูเห็นอยูดวย ยอมเห็น 



            คนอันธพาลผูไมเห็นอยูดวย สวนคนอันธพาลผูไมสมบูรณดวยทัสสนะ 
            ยอมไมเห็นคนอันธพาลผูไมเห็นและคนอันธพาลผูเห็น. 
                      ๒. วัชชีปุตตกเถรถาคา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการอยูปา 
      [๑๙๙] เราอยูในปาแตผูเดียว เหมือนทอนไมท่ีเขาท้ิงไวในปา ชนเปนอันมาก 
            พากันรักใครตอเรา เหมือนสัตวนรกพากันรักใครตอบุคคลผูไปสูสวรรค 
            ฉะนั้น. 
                        ๓. ปกขเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับสังสารวัฎ 
      [๒๐๐] เหยีย่วท้ังหลายยอมโฉบลง ช้ินเนื้อหลุดจากปากของเหยี่ยวตัวหน่ึง 
            ตกลงพ้ืนดิน และเหยี่ยวอีกพวกหน่ึงมาคาบเอาไวอีก ฉันใด สัตว 
            ท้ังหลายผูหมุนเวยีนไปในสงสารก็ฉันนั้น จุติจากกุศลธรรมแลวไปตก 
            ในนรกเปนตน ความสุขยอมติดตามเราผูสําเร็จกิจแลว ผูยินดีตอนิพพาน 
            ดวยความสุข. 
                     ๔. วิมลโกณฑัญญเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการทําลายกิเลส 
      [๒๐๑] ภิกษุเปนบุตรของอัมพปาลี ท่ีหมูชนเรียกกันวา ทุมะ เกิดเพราะพระเจา 
            พิมพิสาร ทานผูเปนบุตรของทานผูทรงไวซึ่งธงคือพระเจาแผนดิน ทําลาย 
            ธงใหญ คือ กิเลสไดดวยปญญาแลว. 
                     ๕. อุกเขปกฏวัจฉเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับผูสงบ 
      [๒๐๒] ภิกษุผูสงบดีแลว มีความปราโมทยอยางยิ่ง ยอมกลาวพระพุทธวจนะท่ี 
            ไดเลาเรียนมาหลายปในสํานักของอุกเขปกฏวัจฉภิกษุ แกคฤหัสถท้ังหลาย. 
                        ๖. เมฆิยเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการปฏิบัติตามคําสอน 
      [๒๐๓] พระมหาวีรเจาผูถงึฝงแหงธรรมท้ังปวงไดสั่งสอนเรา เราฟงธรรมของ 
            พระองคแลว ยินดีอยูในสํานักของพระองค เราไดบรรลุวิชชา ๓ 
            คําส่ังสอนของพระพุทธเจา เรากระทําเสร็จแลว. 
                    ๗. เอกธรรมสวนิยเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการเผากิเลส 
      [๒๐๔] กิเลสท้ังหลายเราเผาแลว ภพท้ังปวงเราถอนข้ึนแลว ชาติสงสารของเรา 
            สิ้นไปแลว บัดนี้ภพใหมมิไดมีตอไป. 
                       ๘. เอกุทนิยเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับผูไมมีความโศก 



      [๒๐๕] ความโศกท้ังหลายยอมไมมีแกภิกษุผูมีจิตม่ัน ไมประมาท เปนมุนี ศึกษา 
            ในคลองแหงโมไนย ผูคงท่ี ผูสงบระงับ มีสติทุกเมื่อ. 
                        ๙. ฉันนเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิรสพระธรรม 
      [๒๐๖] เราพึงธรรมมีรสอนัประเสริฐ ของพระผูมีพระภาคผูเปนพระมหาสมณะ 
            ไดดําเนินไปสูทางอันพระพุทธเจาผูมีญาณอันประเสริฐ กลาว คือ ความ 
            เปนผูรูธรรมท้ังปวง ทรงแสดงไวแลว เพื่อบรรลุอมตธรรม พระผูม ี
            พระภาคพระองคนั้น ทรงเปนผูฉลาดในทางอันเกษมจากโยคะ. 
                        ๑๐. ปุณณเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิศีลและปญญา 
      [๒๐๗] ในโลกนี้ ศีลเทาน้ันเปนเลิศ แตผูมีปญญาเปนผูสูงสุด ความชนะยอมมี 
            เพราะศีลและปญญา ท้ังในหมูมนุษยและหมูเทวดา. 
                     -------------------- 
                 ในวรรคน้ี 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 วรรคท่ี ๗ 
                   ----------------------- 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๘ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๘ 
                       ๑. วัจฉปาลเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการบรรลุนิพพาน 
      [๒๐๘] พระโยคาวจรผูมีปกติเห็นเนื้อความอันสุขุมและละเอียด ผูมีปญญา 
            เฉียบแหลม ผูประพฤติศีลของพระพุทธเจาโดยเอื้อเฟอ พึงไดบรรล ุ
            นิพพานโดยไมยาก. 
                        ๒. อาตุมเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการออกบวช 
      [๒๐๙] หนอไมมียอดอันงอกงาม เจริญดวยกิ่งกานโดยรอบ ยอมเปนของท่ี 
            บุคคลขุดข้ึนไดโดยยาก ฉันใด เมื่อคุณแมนําภรรยามาใหแกฉันแลว 
            ถาฉันมีบุตรหรือธิดาข้ึน ก็ยากท่ีจะถอนตนข้ึนออกบวชได ฉันนั้น 
            เพราะฉะนั้น ฉันจะบวชในบัดนี้. 



                        ๓. มาณวเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการออกบวช 
      [๒๑๐] ฉันเห็นคนแก คนเจ็บหนัก และคนท่ีตายตามอายุขัยแลว จึงละได 
            ซึ่งกามารมณอันเปนของรื่นรมยใจ แลวออกบวชเปนบรรพชิต. 
                       ๔. สุยามนเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับพระดี 
      [๒๑๑] ความพอใจในเบญจกามคุณ ความพยาบาท ความงวงเหงาหาวนอน 
            ความฟุงซาน รําคาญใจ และความสงสัย ยอมไมมีแกภิกษุ โดยประการ 
            ท้ังปวง. 
                       ๕. สุสารทเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการพบเห็นคนดี 
      [๒๑๒] การเห็นสัตบุรุษท้ังหลายผูเพรยีบพรอมดวยศีลาทิคุณ ยอมยังประโยชน 
            ใหสําเร็จ เปนเหตุตัดความสงสัยเสียได ทําความรูใหเจริญงอกงาม 
            สัตบุรุษท้ังหลาย ยอมกระทําพาลชนใหเปนบัณฑิตได เพราะฉะนั้น 
            การสมาคมกับสัตบุรุษ จึงยังประโยชนใหสําเร็จได. 
                       ๖. ปยัญชหเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการเลือกทางท่ีดี 
      [๒๑๓] เมื่อผูอื่นยกตน ควรถอมตน เมื่อผูอื่นตกตํ่า ควรยกตนข้ึน เมื่อผูอื่นไม 
            ประพฤติพรหมจรรย ควรประพฤติพรหมจรรย เมื่อผูอื่นยินดีในกามคุณ 
            ไมควรยินดีในกามคุณ. 
                     ๗. หัตถาโรหปุตตเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการฝกจิต 
      [๒๑๔] แตกอน จิตน้ีเคยจาริกไปในอารมณตางๆ ตามความปรารถนา ตามความ 
            ตองการ ตามความสบาย วันนี้ เราจักขมจิตน้ันโดยอบุายอันชอบ 
            เหมือนนายควาญชางผูฉลาด ขมข่ีชางผูซับมันไวไดดวยขอ ฉะนั้น. 
                       ๘. เมณฑสิรเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับกองทุกข 
      [๒๑๕] เมื่อเรายังมิไดประสบญาณ ไดทองเท่ียวไปในสงสารส้ินชาติมิใชนอย 
            เรานั้นเกิดมาแลวในกองทุกข กําจัดกองทุกขไดแลว. 
                        ๙. รักขิตเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับผูเยือกเย็น 
      [๒๑๖] เราละราคะไดท้ังหมดแลว ถอนโทสะไดหมดแลว เรามีโมหะท้ังปวงไป 
            ปราศแลว เปนผูเยือกเย็น ดับความรอนไดแลว. 
                        ๑๐. อุคคเถรคาถา 



                     สุภาษิตเก่ียวกับการส้ินกรรม 
      [๒๑๗] กรรมใดท่ีเราไดทําไวแลว นอยหรือมากก็ตาม กรรมท้ังหมดน้ันสิ้นไป 
            แลว บัดนี้ การเกิดในภพใหมไมมี. 
                     -------------------- 
                 ในวรรคน้ีรวมพระเถระ ๑๐ องค คือ 
              ๑. พระวัจฉปาลเถระ              ๒. พระอาตุมเถระ 
              ๓. พระมาณวเถระ                ๔. พระสุยามนเถระ 
              ๕. พระสุสารทเถระ               ๖. พระปยัญชหเถระ 
              ๗. พระหัตถาโรหปุตตเถระ             ๘. พระเมณฑสิรเถระ 
              ๙. พระรักขิตเถระ                ๑๐. พระอุคคเถระ. 
                         จบ วรรคท่ี ๘. 
                      ------------------ 
                   เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๙ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๙ 
                       ๑. สมิติคุตตเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับกรรม 
      [๒๑๘] บาปกรรมใดท่ีเราไดกระทําไวแลวในชาติอื่นๆ ในกาลกอนเราจงึได 
            เสวยผลของบาปกรรมนั้นในอัตภาพนี้เอง เรือ่งบาปกรรมอ่ืนจะไมมีอีก 
            ตอไป. 
                        ๒. กัสสปเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการเลือกทิศทางท่ีถูก 
      [๒๑๙] ทางทิศาภาคใดๆ มีภักษาหาไดงาย มีความเกษม และไมมีภัย เจาจงไป 
            ทางทิศาภาคนั้นๆ เถิดลูกเอย ขออยาใหเจาประสบความเศราโศกเสียใจ 
            เลย. 
                         ๓. สีหเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับความไมประมาท 
      [๒๒๐] ดูกรสีหะ ทานจงอยาประมาท อยาเกียจครานท้ังกลางคืนและกลางวัน 
            จงอบรมกุศลธรรมใหเกิดข้ึน จงละฉันทราคะในอัตภาพเสียโดยเร็วพลัน 
            เถิด. 
                         ๔. นีตเถรคาถา 
                       สุภาษิตเก่ียวกับคนโง 
      [๒๒๑] คนโงเขลา มัวแตนอนหลับตลอดทั้งคืนและคลุกคลีอยูในหมูชนตลอดวัน 
            ยังคํ่า เมื่อไรจักทําท่ีสุดทุกขไดเลา. 
                        ๕. สุนาคเถรคาถา 



                    สุภาษิตเก่ียวกับการปฏิบัติธรรม 
      [๒๒๒] ผูฉลาดในการถือเอา ซึ่งนิมิตแหงภาวนาจิตเสวยรสแหงวิเวก เพงฌาน 
            ฉลาดในการรักษากัมมัฏฐาน มีสติต้ังม่ัน พึงบรรลนุิรามิสสุขอยาง 
            แนนอน. 
                        ๖. นาคิตเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับทางไปนิพพาน 
      [๒๒๓] ในลัทธิแหงเดียรถรีภายนอกพระศาสนานี้ ยอมไมมีทางไปสูนิพพาน 
            เหมือนอริยอัฏฐังคิกมรรคนี้เลย พระผูมีพระภาคผูเปนบรมครู ทรงพร่ํา 
            สอนภิกษุสงฆดวยพระองคเอง เหมอืนดังทรงแสดงผลมะขามปอมในฝา 
            พระหัตถ ฉะนั้น. 
                        ๗. ปวิฏฐเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการเห็นเบญจขันธ 
      [๒๒๔] เราเห็นเบญจขันธตามความจริงไดแลว ทําลายภพท้ังปวงไดแลว ชาติ 
            สงสารส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี. 
                         ๘. อัชชุนคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการยกคนพนกิเลส 
      [๒๒๕] เราอาจยกตนจากน้ํา คือ กิเลส ข้ึนบนบกคือนิพพานได เหมือนคนท่ีถูก 
            หวงนํ้าใหญพัดไปแลว ยกตนข้ึนจากน้ําฉะนั้น เราแทงตลอดสัจจะ 
            ท้ังหลายแลว. 
                       ๙. เทวสภเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการพนกิเลส 
      [๒๒๖] กามราคะเพียงดังเปอกตม และฉันทราคะเพียงดังหลม เราขามพนแลว 
            เราเวนทิฏฐิราคะเพียงดังบาดาลแลว เราพนจากโอฆะและกิเลสเครื่อง 
            รอยกรอง ท้ังกําจัดมานะหมดส้ินแลว. 
                      ๑๐. สามิทัตตเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการรูเห็นเบญจขันธ 
      [๒๒๗] เบญจขันธเรากําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว ต้ังอยู ชาติสงสารส้ินแลว 
            บัดนี้ ภพใหมไมมี. 
                  -------------------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
               ๑. พระสมิติคุตตเถระ            ๒. พระกัสสปเถระ 
               ๓. พระสีหเถระ                 ๔. พระนีตเถระ 
               ๕. พระสุนาคเถระ               ๖. พระนาคิตเถระ 
               ๗. พระปวิฏฐเถระ               ๘. พระอัชชุนเถระ 



               ๙. พระเทวสภเถระ              ๑๐. พระสามิทัตตเถระ. 
                          จบ วรรคท่ี ๙ 
                 ---------------------------- 
                  เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๐ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๐ 
                       ๑. ปริปุณณกเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิรสพระธรรม 
      [๒๒๘] สุธาโภชนมีรสต้ังรอย ท่ีเราบริโภคในวันนี้ ก็ไมเหมือนอมตะท่ีเราได 
            บริโภค พระธรรมท่ีพระพุทธเจาผูโคดม ทรงเห็นซึ่งธรรมหาประมาณมิได 
            ทรงแสดงไวแลว. 
                        ๒. วิชยเถรคาถา 
                     สุภาษิตสรรเสรญิผูสิ้นอาสวะ 
      [๒๒๙] ผูใดมีอาสวะสิ้นแลว ไมติดอยูในอาหารมีสุญญตวิโมกขและอนมิิตต- 
            วิโมกขเปนโคจร รอยเทาของผูนั้นรูไดยาก เหมือนรอยเทาของฝูงนก 
            ในอากาศ ฉะนั้น. 
                        ๓. เอรกเถรคาถา 
                     สุภาษิตวาดวยโทษของกาม 
      [๒๓๐] ดูกรเอรกะ กามเปนทุกข กามไมเปนสุขเลย ผูใดใครกามผูนั้นช่ือวา 
            ใครทุกข ผูใดไมใครกาม ผูนั้นช่ือวาไมใครทุกข. 
                       ๔. เมตตชิเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 
      [๒๓๑] ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาคศากยบุตร ผูมีพระศิริพระองคนั้น พระองค 
            ผูถึงแลวซึ่งธรรมอันสงูสุด ไดทรงแสดงอัครธรรมน้ีดวยดี. 
                       ๕. จักขุปาลเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการไมคบคนช่ัว 
      [๒๓๒] เราเปนคนบอด มีนัยนตาอันโรคกําจัดแลว เดินทางไกลอยู เรายอมนอน 
            (ตาย) ณ ท่ีนี้ จักไมไปกับเพื่อนผูรวมทางอันลามก. 
                      ๖. ขัณฑสุมนเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิความเสียสละ 
      [๒๓๓] เพราะเสียสละดอกไมเพียงดอกเดียว เราไดรับการบําเรออยูในสวรรค 
            ถึง ๘๐ โกฏิป ท่ีสุดไดบรรลุนิพพาน เพราะผลกรรมท่ีเหลือ. 
                        ๗. ติสสเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิบาตรดินเผา 
      [๒๓๔] เราไดสละภาชนะทองคํา มีน้ําหนักประมาณ ๑๐๐ ปละ วิจิตรดวยลวดลาย 



            ต้ังรอยชนิด มาถือเอาบาตรดิน นี้เปนการอภิเษกครั้งท่ีสองของเรา. 
                        ๘. อภัยเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษรูปารมณ 
      [๒๓๕] เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงอารมณเปนท่ีรัก สติก็หลงลืม 
            ผูใดมีจิตกําหนัดยินดีเสวยรูปารมณ รปูารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะ 
            ท้ังหลายยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซ่ึงมูลแหงภพ. 
                        ๙. อุตติยเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษสัททารมณ 
      [๒๓๖] บุคคลไดสดับเสียงแลว มัวใสใจถึงอารมณเปนท่ีรัก สติก็หลงลมื 
            ผูใดมีจิตกําหนัดยินดีเสวยสัททารมณ สัททารมณก็ครอบงําผูนั้น อาสวะ 
            ท้ังหลายยอมเจริญแกผูนั้น ผูเขาถึงซ่ึงสงสาร. 
                       ๑๐. เทวสภเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับความเพียรชอบ 
      [๒๓๗] ภิกษุผูถึงพรอมดวยความเพียรชอบ มีสติปฏฐานเปนอารมณ ประดับ 
            ประดาดวยดอกไม คือ วิมุติ จักเปนผูไมมีอาสวะปรินิพพาน. 
                        ------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
      ๑. พระปริปุณณกเถระ            ๒. พระวิชยเถระ 
      ๓. พระเอรกเถระ              ๔. พระเมตตชิเถระ 
      ๕. พระจักขุปาลเถระ            ๖. พระขัณฑสุมนเถระ 
      ๗. พระติสสเถระ               ๘. พระอภัยเถระ 
      ๙. พระอุตติยเถระ              ๑๐. พระเทวสภเถระ 
                         จบ วรรคท่ี ๑๐ 
                    --------------------- 
                  เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๑ 
              วาดวยคาถาตางๆ ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๑ 
               ๑. เพลัฏฐกานิเถรคาถา 
      [๒๓๘] ทานละความเปนคฤหัสถมาแลว ยังไมทันสําเร็จกิจ เปนผูมีปากหางไถ 
            เห็นแกทองเปนคนเกียจคราน เปนคนโงเขลา เขาหองบอยๆ เหมือน 
            สุกรตัวใหญท่ีเขาปรนปรือดวยเหยื่อ ฉะนั้น. 
               ๒. เสตุจฉเถรคาถา 
      [๒๓๙] ชนท้ังหลายถูกมานะหลอกลวงแลว เศราหมองอยูในสังขารท้ังหลาย 
            ถูกความมีลาภและความเส่ือมลาภย่ํายีแลว ยอมไมไดบรรลุสมาธิเลย. 
                        ๓. พันธุรเถรคาถา 



      [๒๔๐] เราไมมีความตองการดวยลาภ คือ อามิสนั้นมีความสุขพอแลว เปนผูอิ่ม 
            เอิบแลวดวยรสแหงธรรม ครั้นไดดื่มรสอันล้ําเลิศเชนนี้แลว จะไม 
            กระทําความสนิทสนมดวยรสอื่นอีก. 
                        ๔. ขิตกเถรคาถา 
      [๒๔๑] กายของเราเปนกายเบาหนอ อันปติและสุขอยางไพบูลยถูกตองแลว 
            ยอมเลื่อนลอยไดเหมือนนุนท่ีถูกลมพัดไป ฉะนั้น. 
                       ๕. มลิตวัมภเถรคาถา 
      [๒๔๒] เราเกิดความกระสันข้ึนในท่ีใด เรายอมไมอยูในท่ีนั้น แมเราจะยินดี 
            อยางนั้น ก็พึงหลีกไปเสีย แตเราเห็นวา การอยูในท่ีใดจะไมมีความ 
            เสื่อมเสีย เราก็พึงอยูในท่ีนั้น. 
                       ๖. สุเหมันตเถรคาถา 
                   สุภาษิตช้ีลักษณะคนโงและคนฉลาด 
      [๒๔๓] คนโงเขลา มักเห็นเนื้อความอันมคีวามหมายต้ังรอย ทรงไวซึง่ลกัษณะ 
            ต้ังรอย วามีความหมายและลักษณะเพียงอยางเดยีวเทาน้ัน สวนคนฉลาด 
            ยอมเห็นไดต้ังรอยอยาง. 
                      ๗. ธรรมสังวรเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการบวช 
      [๒๔๔] เราไดพิจารณาแลว จึงออกบวชเปนบรรพชิต เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว 
            บําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                      ๘. ธรรมสฏปตุเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการบวชเม่ือแก 
      [๒๔๕] เรามีอายุ ๑๒๐ ป จึงออกบวชเปนบรรพชิต ไดบรรลุวิชชา ๓ แลว 
            บําเพ็ญกิจในพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                      ๙. สังฆรักขิตเถรคาถา 
                      สุภาษิตช้ีโทษการไมสังวร 
      [๒๔๖] ภิกษุผูอยูในท่ีสงัดนี้ เห็นจะไมคํานึงถึงคําสอนของพระศาสดา ผูทรง 
            อนุเคราะหสัตวโลกดวยประโยชนอยางเยี่ยมเปนแน จึงไมสํารวมอินทรีย 
            เหมือนแมเนื้อลูกออนในปาฉะนั้น. 
                        ๑๐. อุสภเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับอบรมจิต 
      [๒๔๗] พฤกษชาติท้ังหลายบนยอดเขา ท่ีถูกน้ําฝนใหมตกรดแลวยอมงอกงาม 
            จิตอันควรแกภาวนา ยอมเกิดทวีข้ึนแกเรา ผูช่ือวาอุสภะ ผูใครตอวิเวก 
            มีความสําคัญไปแลวในปา 
                    ---------------------- 



                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
               ๑. พระเพลัฏฐกานิเถระ               ๒. พระเสตุจฉเถระ 
               ๓. พระพันธุรเถระ                      ๔. พระขิตกเถระ 
               ๕. พระมลิตวัมภเถระ                 ๖. พระสุเหมันตเถระ 
               ๗. พระธรรมสังวรเถระ               ๘. พระธรรมสฏปตุเถระ 
               ๙. พระสังฆรักขิตเถระ                ๑๐. พระอุสภเถระ. 
                         จบ วรรคท่ี ๑๑ 
                     -------------------- 
                  เถรคาถา เอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๒ 
              วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต วรรคท่ี ๑๒ 
                        ๑. เชนตเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับความยาก 
      [๒๔๘] การบวชกระทําไดยากแท การอยูครองเรือนก็ยากแท ธรรมเปนของลึก 
            การหาทรัพยเปนของยาก การเลี้ยงชีพของเราดวยปจจัย ๔ ตามมีตามได 
            ก็เปนของยาก ควรคิดถึงอนิจจตาเนืองๆ. 
                      ๒. วัจฉโคตตเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับฉลาดในอุบาย 
      [๒๔๙] เราเปนผูไดไตรวิชชา มักเพงธรรมอันประณีต ฉลาดในอุบายสงบใจ 
            ไดบรรลุประโยชนของตน เสร็จกิจพระพุทธศาสนาแลว. 
                       ๓. วนวัจฉเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการอยูปา 
      [๒๕๐] ภูเขากวางใหญ มีน้ําใสสะอาด เกลื่อนกลนไปดวยลิงและคาง ดาดด่ืนไป 
            ดวยน้ําและสาหราย ยอมทําใจของเราใหรื่นรมย. 
                       ๔. อธิมุตตเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษความเกียจคราน 
      [๒๕๑] เมื่อชีวิตจะสิ้นไป ความเปนสมณะท่ีดีจักมีแกภิกษุผูเกียจคราน ผูติดอยู 
            ในความสุขในรางกายแตท่ีไหน. 
                       ๕. มหานามเถรคาถา 
                         สุภาษิตเตือนตน 
      [๒๕๒] ดูกรมหานาม ทานน้ีจะเส่ือมจากภเูขาช่ือเนสาทกะ ท่ีสะพรั่งไปดวย 
            ตนโมกมันและไมออยชาง เปนภูเขาท่ีสมบูรณดวยรมเงาและน้ําเปน 
            อันมากประดับดวยตนไมและเถาวัลยโดยรอบ. 
                      ๖. ปาราปริยเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการกําจัดกิเลส 



      [๒๕๓] เราละผัสสายตนะ ๖ ประการไดแลว เปนผูคุมครองทวารสํารวมดวยด ี
            กําจัดเสียไดซึ่งสรรพกิเลส อันเปนมูลรากแหงวัฏทุกข บรรลุความส้ิน 
            อาสวะแลว. 
                         ๗. ยสเถรคาถา 
                   สุภาษิตเก่ียวกับการทํากิจศาสนา 
      [๒๕๔] เราเปนผูลูบไลดีแลว มีเครื่องนุงหมอันงดงาม ประดับดวยสรรพาภรณ 
            ไดบรรลุวิชชา ๓ บําเพ็ญกิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                        ๘. กิมพิลเถรคาถา 
                        สุภาษิตไมใหลืมตน 
      [๒๕๕] วัยยอมลวงไปพลนั รูปท่ีมีอยูโดยอาการน้ันยอมปรากฏแกเราเหมือนเปน 
            อยางอื่น เราระลึกถึงตนของเรา ผูไมอยูปราศจากสติเหมือนของผูอื่น. 
                       ๙. วัชชีปุตตเถรคาถา 
                     สุภาษิตเตือนใหปฏิบัติธรรม 
      [๒๕๖] ดูกรอานนทผูโคตมโคตร ทานจงเขาไปสูชัฏแหงโคนไม จงหนวงนิพพาน 
            ไวในหทัยแลวจงเพงฌาน และอยาประมาท การใสใจถึงประชุมชน จักทํา 
            ประโยชนอะไรใหแกทานได. 
                       ๑๐. อิสิทัตตเถรคาถา 
                  สุภาษิตเก่ียวกับการรูเห็นเบญจขันธ 
      [๒๕๗] เบญจขันธขาพระองคกําหนดรูแลว ตัดรากขาดแลว ต้ังอยู ขาพระองค 
            บรรลุถงึความส้ินทุกขแลว บรรลุความส้ินอาสวะแลว. 
                       --------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
      ๑. พระเชนตเถระ                   ๒. พระวัจฉโคตตเถระ 
      ๓. พระวนวัจฉเถระ                  ๔. พระอธิมุตตเถระ 
      ๕. พระมหานามเถระ                 ๖. พระปาราปริยเถระ 
      ๗. พระยสเถระ                     ๘. พระกิมพิลเถระ 
      ๙. พระวัชชีปุตตเถระ                ๑๐. พระอิสิทัตตเถระ. 
                         จบ  วรรคท่ี ๑๒ 
                     รวมหัวขอท่ีมีในเอกกนิบาต 
      พระสังคีติกาจารยผูหวังประโยชนสวนใหญ ไดรวบรวมพระเถระผูทํากิจเสร็จแลว 
 หาอาสวะมิได มีจํานวน ๑๒๐ องคไวในเอกกนิบาต. 
                   ----------------------- 
                            ทุกนิบาต 
                    เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคท่ี ๑ 



               วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคท่ี ๑ 
                        ๑. อุตตรเถรคาถา 
                        สุภาษิตช้ีโทษของภพ 
      [๒๕๘] ไดยินวา ทานพระอุตตรเถระไดภาษิตคาถาไว ๒ คาถาอยางนี้วา ภพอะไร 
            ท่ีเท่ียงไมมี แมสังขารท่ีเท่ียงก็ไมมี ขันธเหลานั้นยอมเวียนเกิดและ 
            เวียนดับไป เรารูโทษอยางนี้แลว จงึไมมีความตองการดวยภพ เราสลัด 
            ตนออกจากกามท้ังปวง บรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว. 
                    ๒. ปณโฑลภารทวาชเถรคาถา 
                     สุภาษิตช้ีทางดําเนินชีวิตท่ีถูก 
      [๒๕๙] ไดยินวา ทานพระปณโฑลภารทวาชเถระไดภาษิตคาถาไว ๒ คาถาอยางนี้วา 
            ชีวิตของเรานี้ ยอมไมเปนไปโดยไมสมควร อาหารไมไดทําจิตใหสงบ 
            เราเห็นวา รางกายจะดํารงอยูไดเพราะอาหาร จึงไดเท่ียวแสวงหาอาหาร 
            โดยทางท่ีชอบ นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ไดกลาวการไหว 
            การบูชาในตระกูลท้ังหลายวา เปนเปอกตม เปนลูกศรอันละเอยีด 
            ถอนข้ึนไดยาก สักการะอันบุรุษช่ัวละไดยาก. 
                        ๓. วัลลิยเถรคาถา 
                        สุภาษิตเก่ียวกับการฝกจิต 
      [๒๖๐] วานรเขาไปอยูในกระทอมมีประตู ๕ ประตู พยายามเวียนเขาออกทาง 
            ประตูนั้นเนืองๆ จงหยดุนิ่งนะเจาลิง อยาวิ่งไปดังกาลกอนเลย เราจับ 
            เจาไวไดดวยปญญาแลว เจาจักไปไกลไมไดละ. 
                      ๔. คังคาตีริยเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิความสันโดษ 
      [๒๖๑] เราทํากระทอมดวยใบตาล ๓ ใบ ท่ีริมฝงแมน้ําคงคา บาตรของเราเหมือน 
            ดังหมอสําหรับตักน้ํารดศพ และจีวรของเราเปนดังผาคลุกฝุน ในระหวาง 
            ๒ พรรษา เราพูดเพียงคําเดียวเทาน้ัน ในภายในพรรษาท่ี ๓ เราทําลาย 
            กองความมืด คืออวิชชาไดแลว. 
                        ๕. อชินเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีลักษณะคนพาล 
      [๒๖๒] ถึงแมบุคคลจะมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชแลวเปนผูหาอาสวะมิได คนพาล 
            ท้ังหลายผูไมมีความรู ก็ยอมดูหมิ่นบุคคลน้ันวา เปนผูไมมีช่ือเสียง 
            สวนบุคคลใดในโลกนี้ เปนผูไดขาวและน้ํา ถึงแมวาบุคคลน้ันจะเปน 
            คนช่ัวชาเลวทราม ก็เปนท่ีสักการะนับถือของคนพาลทั้งหลาย. 
                       ๖. เมฬชินเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 



      [๒๖๓] เมื่อใด เราไดฟงธรรมของพระศาสดาผูทรงแสดงอยู เมื่อนั้นเราไมรูสึก 
            ความสงสัยในพระศาสดาผูรูธรรมท้ังปวง ผูอันใครๆ ชนะไมได ผูนําหมู 
            แกลวกลาเปนอันมาก ประเสริฐสุดกวาสารถีท้ังหลาย หรือวาความสงสัย 
            ในมัคคปฏิปทา ยอมไมมีแกเรา. 
                        ๗. ราธเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการอบรมจิตใจ 
      [๒๖๔] เรือนท่ีบุคคลมุงไมดี ฝนยอมรัว่รดได ฉันใด จิตท่ีไมไดอบรมแลว ราคะ 
            ยอมรั่วรดได ฉันนั้น เรือนท่ีมุงดีแลวฝนยอมรัว่รดไมได ฉันใด จิตท่ี 
            อบรมดีแลว ราคะยอมรั่วรด ไมได ฉันนั้น. 
                        ๘. สุราธเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับผูปฏิบัติถูกตอง 
      [๒๖๕] ชาติของเราส้ินแลว คําส่ังสอนของพระชินเจาเราอยูจบแลว ขาย คือ 
            ทิฏฐิและอวิชชาเราละไดแลว ตัณหาเครื่องนําไปสูภพเราถอนไดแลว 
            เราออกบวชเปนบรรพชิตเพ่ือประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว 
            ความส้ินสังโยชนท้ังปวงเราก็ไดบรรลุแลว. 
                        ๙. โคตมเถรคาถา 
                      สุภาษิตเตือนไมใหติดกาม 
      [๒๖๖] มุนีเหลาใด ยอมไมพัวพันในหญิงท้ังหลาย มุนีเหลานั้นยอมนอนหลับ 
            เปนสุข สัจจะท่ีไดยากแสนยากในหญิงเหลาใด หญิงเหลาน้ันอันบุคคล 
            ตองรักษาทุกเมื่อแท ดูกรกาม เราประพฤติพรหมจรรยเพื่อฆาทาน บัดนี้ 
            เราไมเปนหนี้ทานอีก บัดนี้ เราไปถึงนิพพานอันเปนท่ีบุคคลไปแลวไม 
            เศราโศก. 
                        ๑๐. วสภเถรคาถา 
                      สุภาษิตช้ีโทษคนลวงโลก 
      [๒๖๗] บุคคลผูลวงโลกยอมฆาตนกอน ภายหลังจึงฆาผูอื่น บุคคลผูลวงโลกน้ัน 
            ยอมฆาตนไดงายดาย เหมือนนายพรานนกท่ีหาอุบายฆานก และทําตน 
            ใหไดรับความทุกขในอบายภูมิ ฉะนั้น บุคคลผูลวงโลกน้ันไมใชพราหมณ 
            เพียงแตมีเพศเหมือนพราหมณในภายนอกเทาน้ัน เพราะพราหมณมีเพศ 
            อยูภายใน บาปกรรมท้ังหลายมีในบุคคลใด บุคคลน้ันเปนคนดํา ดูกร 
            ทาวสุชัมบดี ขอจงทรงทราบอยางนี้. 
                     -------------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
           ๑. พระอุตตรเถระ                    ๒. พระปณโฑลภารทวาชเถระ 
           ๓. พระวัลลิยเถระ                    ๔. พระคังคาตีริยเถระ 



           ๕. พระอชินเถระ                     ๖. พระเมฬชินเถระ 
           ๗. พระราธเถระ                     ๘. พระสุราธเถระ 
           ๙. พระโคตมเถระ                   ๑๐. พระวสภเถระ ลวนมีมหิทธิฤทธ์ิ. 
                          จบ วรรคท่ี ๑ 
                    --------------------- 
                    เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
               วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคท่ี ๒ 
                       ๑. มหาจุนทเถรคาถา 
                      สุภาษิตสรรเสรญิการฟง 
      [๒๖๘] การฟงดีเปนเหตุใหฟงเจริญ การฟงเปนเหตุใหเจริญปญญา บุคคลจะรู 
            ประโยชนก็เพราะปญญา ประโยชนท่ีบุคคลรูแลว ยอมนําสุขมาให 
            ภิกษุควรสองเสพเสนาสนะอันสงัด ควรประพฤติธรรมอันเปนเหตุใหจิต 
            หลุดพนจากสังโยชน ถายังไมไดประสบความยินดีในเสนาสนะอันสงัด 
            และธรรมน้ัน ก็ควรเปนผูมีสติรักษาตนอยูในหมูสงฆ. 
                       ๒. โชติทาสเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับกฎแหงกรรม 
      [๒๖๙] ชนเหลาใดแลพยายามในทางรายกาจ ยอมเบียดเบียนมนุษยท้ังหลาย 
            ดวยการกระทําอันเจือดวยความผลุนผลันก็ดี ดวยการกระทํามีความ 
            ประสงคตางๆ ก็ดี ชนเหลาน้ันกระทําทุกขใหแกผูอื่น ฉันใด แมผูอื่น 
            ก็ยอมทําทุกขใหแกตน ฉันนั้น เพราะนรชนทํากรรมใดไวดีหรือช่ัวก็ตาม 
            ยอมเปนผูรับผลแหงกรรมท่ีตนทําไวนั้นโดยแท. 
                      ๓. เหรัญญิกานิเถรคาถา 
                        สุภาษิตช้ีโทษคนพาล 
      [๒๗๐] วันและคืนยอมลวงไปๆ ชีวิตยอมดับไป อายุของสัตวท้ังหลายยอมส้ินไป 
            เหมือนน้ําในแมน้ํานอย ฉะน้ัน เมื่อเปนเชนนั้น คนพาลทําบาปกรรมอยู 
            ยอมไมรูสึกตัว ตอภายหลังเขาจึงไดรบัทุกขอันเผ็ดรอน เพราะบาปกรรม 
            นั้นมีวิบากเลวทราม. 
                       ๔. โสมมิตตเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษความเกียจคราน 
      [๒๗๑] เตาตาบอดเกาะขอนไมเล็กๆ จมลงไปในหวงนํ้าใหญ ฉันใด กุลบุตร 
            อาศัยคนเกียจครานดํารงชีพ ยอมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะนั้น 
            บุคคลพึงเวนคนเกียจครานผูมีความเพียรเลวทรามเสีย ควรอยูรวมกับ 
            บัณฑิตท้ังหลายผูสงัดเปนอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว ผูเพงฌาน มีความเพียร 
            อันปรารภแลวเปนนิตย. 



                       ๕. สัพพมิตตเถรคาถา 
                        สุภาษิตเก่ียวกับคน 
      [๒๗๒] คนเกี่ยวของในคน คนยินดีกะคน คนถูกคนเบียดเบียน และคนเบียด- 
            เบียนคน ก็จักตองการอะไรกับคนหรือกับสิ่งท่ีคนทําใหเกิดแลวแกคน 
            เลา ควรละคนท่ีเบียดเบียนคนเปนอันมากไปเสีย. 
                       ๖. มหากาลเถรคาถา 
                         สุภาษิตช้ีโทษอุปธิ 
      [๒๗๓] หญิงช่ือกาฬี มีรางกายใหญ ดําดังกา หักขาซายขาขวา แขนซายแขนขวา 
            และทุบศีรษะของซากศพ ใหมันสมองไหลออกดังหมอทธิแลววางไว 
            ตามเดิม นั่งอยู ผูใดแลไมรูแจงเปนคนเขลา กอใหเกิดกิเลส ผูนั้น 
            ยอมเขาถึงทุกขร่ําไป เพราะฉะนั้น บุคคลรูวาอุปธิเปนเหตุเกิดทุกข 
            จึงไมควรกอกเิลสใหเกิด เราอยาถูกเขาทุบศีรษะนอนอยูอยางน้ีอีกตอไป. 
                        ๗. ติสสเถรคาถา 
                      สุภาษิตช้ีโทษลาภสักการะ 
      [๒๗๔] ภิกษุศีรษะโลน ครองผาสังฆาฏิ ไดขาว น้ํา ผา และที่นอน ท่ีนั่ง 
            ยอมช่ือวาไดขาศึกไวมาก ภิกษุรูโทษในลาภสักการะวาเปนภัยอยางน้ีแลว 
            ควรเปนผูมีลาภนอย มีจิตไมชุมดวยราคะ มีสติงดเวนความยินดีในลาภ. 
                        ๘. กิมพิลเถรคาถา 
                   สุภาษิตสรรเสริญการยินดีในธรรม 
      [๒๗๕] พระศากยบุตรท้ังหลายผูเปนสหายกันในปาจีนวังสทายวัน ไดพากันละ 
            โภคะไมนอย มายินดีในการเท่ียวบิณฑบาต ปรารภความเพียร มีจิต 
            เด็ดเดี่ยว มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย ละความยินดีในโลก มายินดีอยู 
            ในธรรม. 
                        ๙. นันทเถรคาถา 
                        สุภาษิตช้ีทางปฏิบัติ 
      [๒๗๖] เรามัวแตประกอบการประดับตกแตง เพราะไมมีโยนิโสมนสิการ มีใจ 
            ฟุงซาน กลับกลอก ถูกกามราคะเบียดเบียน เราไดปฏิบัติโดยอุบายท่ีชอบ 
            ตามท่ีพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุพระอาทิตย ฉลาดในอุบาย ไดทรง 
            สั่งสอนแนะนํา แลวถอนจิตจมลงในภพข้ึนได. 
                       ๑๐. สิริมาเถรคาถา 
                 สุภาษิตเก่ียวกับการสรรเสริญและนินทา 
      [๒๗๗] ถาตนมีจิตไมต้ังม่ัน ถึงชนเหลาอืน่จะสรรเสริญ ชนเหลาอื่นก็สรรเสริญ 
            เปลา เพราะตนมีจิตไมต้ังมั่น ถาตนมีจิตต้ังมั่นดีแลว ถึงชนเหลาอื่น 
            จะติเตียน ชนเหลาอื่นก็ติเตียนเปลา เพราะตนมีจิตต้ังม่ันดีแลว. 



                    ---------------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
           ๑. พระมหาจุนทเถระ                       ๒. พระโชติทาสเถระ 
           ๓. พระเหรัญญิกานิเถระ                     ๔. พระโสมมิตตเถระ 
           ๕. พระสัพพมิตตเถระ                       ๖. พระมหากาลเถระ 
           ๗. พระติสสเถระ                          ๘. พระกิมพิลเถระ 
           ๙. พระนันทเถระ                         ๑๐. พระสิริมาเถระ 
                          จบ วรรคท่ี ๒ 
                    ---------------------- 
                    เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคท่ี ๓ 
               วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคท่ี ๓ 
                        ๑. อุตตรเถรคาถา 
                     สุภาษิตช้ีผลการปฏิบัติธรรม 
      [๒๗๘] ขันธท้ังหลายเรากาํหนัดรูแลว ตัณหาเราถอนข้ึนแลว โพชฌงคเราเจริญ 
            แลว ความสิ้นไปแหงอาสวะเราบรรลุแลว ครั้นเรากําหนดรูขันธ 
            ท้ังหลายแลว เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพาน. 
                        ๒. ภัททชิเถรคาถา 
                       สุภาษิตชมปราสาททอง 
      [๒๗๙] พระเจาปนาทะมีปราสาททอง กวางโยชนกึ่ง สูง ๒๕ โยชน มีช้ันพันช้ัน 
            รอยพื้น สลางสลอนไปดวยธง แวดลอมไปดวยแกวมณีมีสีเขียวเหลือง 
            ในปราสาทน้ัน มีคนธรรพประมาณ ๖ พัน แบงเปน ๗ พวก พากัน 
            ฟอนรําอยู. 
                        ๓. โสภิตเถรคาถา 
                     สุภาษิตช้ีผลการปฏิบัติธรรม 
      [๒๘๐] เราเปนภิกษุผูมีสติ มีปญญา ปรารภความเพียรเปนกําลัง ระลึกชาติ 
            กอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว เราเจริญสติปฏฐาน ๔ โพชฌงค ๗ 
            มรรค ๘ ระลึกชาติกอนได ๕๐๐ กัป ดุจคืนเดียว. 
                        ๔. วัลลิยเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับความเพียร 
      [๒๘๑] สิ่งใดอันบุคคลผูมีความเพียรม่ันพึงทํา กิจใดอันบุคคลผูปรารถนาจะตรัสรู 
            พึงทํา เราจักทํากิจนั้นๆ ไมใหผิดพลาดตามคําพร่ําสอนของทาน จงดู 
            ความเพียร ความบากบ่ันของเรา อนึ่ง ขอทานจงบอกหนทางอันหยั่งลงสู 
            อมตมหานิพพานใหเรา เราจักรูดวยปญญา เหมือนกระแสแหงแมน้ํา 
            คงคาไหลไปสูสาคร ฉะนั้น 



                       ๕. วีตโสกเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการดูตัวเอง 
      [๒๘๒] ชางกัลบกเขามาหาเราดวยคิดวา จักตัดผมของเรา เราจึงรับเอากระจก 
            จากชางกัลบกน้ันมาสองดูรางกาย รางกายของเรานี้ไดปรากฏเปนของ 
            เปลา ความมืด คือ อวชิชาในกายอันเปนตนเหตุแหงความมืดมน ไดหาย 
            หมดสิ้นไป กิเลสดุจผาข้ีริ้วท้ังปวงเราตัดขาดแลว บัดน้ี ภพใหมมิไดมี. 
                       ๖. ปุณณมาสเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับแวนธรรม 
      [๒๘๓] เราละนิวรณ ๕ เพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ แลวถือเอาแวนธรรม 
            คือ ญาณทัสสนะของตน สองดูรางกายน้ีท่ัวท้ังหมดท้ังภายในภายนอก 
            รางกายของเรานี้ ปรากฏเปนของวางเปลาท้ังภายในและภายนอก. 
                        ๗. นันทกเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับความพลาดพลั้ง 
      [๒๘๔] โคอาชาไนยท่ีดี ถึงพลาดแลวก็ต้ังตัวได ไดความสังเวชอยางยิง่แลว 
            นําภาระตอไป ฉันใด ทานท้ังหลายจงทรงจําขาพเจาไววา เปนอาชาไนย 
            ผูสมบูรณดวยทัสสนะ เปนสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนบุตรผู 
            เกิดแกอุระแหงพระพุทธเจา. 
                        ๘. ภารตเถรคาถา 
                        สุภาษิตช้ีผลการบวช 
      [๒๘๕] มาเถิดนันทกะ เราจงพากันไปยังสํานักของพระอุปชฌายะเถิด เราจัก 
            บันลือสีหนาท เฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ พระผูมี- 
            พระภาคผูเปนมุนี มีความเอ็นดูเราทรงใหบรรพชาเพื่อประโยชนอันใด 
            ประโยชนอันนั้นเรากไ็ดบรรลุแลว ความสิ้นไปแหงสังโยชนท้ังปวงเรา 
            ก็ไดบรรลุแลว. 
                      ๙. ภารทวาชเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับความชนะ 
      [๒๘๖] ธีรชนผูมีปญญา ชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว ช่ือวาผูชนะสงคราม 
            ยอมบันลือสีหนาท ดังราชสีหในถ้ําภูเขา ฉะนั้น เราไดทําความคุนเคย 
            กับพระศาสดาแลว พระธรรมกับพระสงฆเราไดบูชาแลว และเราปลาบ- 
            ปลื้มใจ เพราะเห็นบุตรหมดอาสวกิเลสแลว. 
                      ๑๐. กัณหทินนเถรคาถา 
                     สุภาษิตช้ีผลการปฏิบัติธรรม 
      [๒๘๗] สัปบุรุษเราเขาไปหาแลว ธรรมท้ังหลายเราฟงแลวเนืองนิตย ครั้นฟงธรรม 
            แลว จักดําเนินไปสูทางอันหยั่งลงสูอมตธรรม เมื่อเรามีสติ กําจัดความ 



            กําหนัดยินดีในภพไดแลว ความกําหนัดยินดีในภพ ยอมไมมีแกเราอกี 
            ไมไดมีแลวในอดีต จักไมมีในอนาคต ถึงแมเดี๋ยวน้ีก็ไมมีแกเราเลย. 
                     ------------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
      ๑. พระอุตตรเถระ                 ๒. พระภัททชิเถระ 
      ๓. พระโสภิตเถระ                 ๔. พระวัลลิยเถระ 
      ๕. พระวีตโสกเถระ                ๖. พระปุณณมาสเถระ 
      ๗. พระนันทกเถระ                 ๘. พระภารตเถระ 
      ๙. พระภารทวาชเถระ             ๑๐. พระกัณหทินนเถระ. 
                          จบ วรรคท่ี ๓ 
                     ------------------- 
                    เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคท่ี ๔ 
               วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคท่ี ๔ 
                        ๑. มิคสิรเถรคาถา 
                      สุภาษิตแสดงผลการบวช 
      [๒๘๘] เมื่อใด เราไดบวชในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจาแลว หลุดพนจาก 
            กิเลส ไดบรรลุธรรมอนัผองแผวแลว ลวงเสียซ่ึงกามธาตุ เมื่อนั้น 
            จิตของเราผูเพงธรรมของพระผูมีพระภาคผูเปนดังพรหม หลุดพนแลว 
            จากกิเลสท้ังปวง และมารูชัดวา วิมุติของเราไมกําเริบ เพราะความ 
            สิ้นไปแหงสังโยชนท้ังปวง. 
                        ๒. สิวกเถรคาถา 
                         สุภาษิตเยยตัณหา 
      [๒๘๙] เรือนคืออัตภาพท่ีเกิดในภพนั้นๆ บอยๆ เปนของไมเท่ียง เราแสวงหา 
            นายชางคือตัณหาผูสรางเรือน เมือ่ไมพบ ไดทองเท่ียวไปสูสงสารส้ิน 
            ชาติมิใชนอย การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป ดูกรนายชางผูสรางเรอืน 
            บัดนี้ เราพบทานแลว ทานจักไมตองสรางเรอืนใหเราอีก ซี่โครงคือกิเลส 
            ของทาน เราหักเสียหมดแลว และชอฟาคืออวิชชาแหงเรอืนทาน 
            เราทําลายแลว จิตของเราไมเกิดตอไปเปนธรรมดาแลว จักดับอยูในภพ 
            นี้เอง 
                       ๓. อุปวาณเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 
      [๒๙๐] ดูกรพราหมณ พระผูมีพระภาคผูเปนพระอรหันต ผูเสด็จไปดีแลวในโลก 
            เปนมุนี ถูกลมเบียดเบียนแลว ถาทานมีน้ํารอน ขอจงถวายแดพระผูม-ี 
            พระภาคผูเปนมุนีเถิด พระผูมีพระภาคพระองคนั้น เปนผูอันบุคคลบูชา 



            แลว กวาเทวดาและพรหมท้ังหลาย แมบุคคลควรบูชา อันบุคคล 
            สักการะแลว กวาพระเจาพิมพิสารและพระเจาโกศล ผูอันบุคคลพึง 
            สักการะ อันบุคคลนอบนอมแลว กวาเหลาพระขีณาสพท่ีบุคคลควร 
            นอบนอม เราปรารถนาจะนํานํ้ารอนไปถวายพระองค. 
                       ๔. อิสิทินนเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษของกาม 
      [๒๙๑] อุบาสกท้ังหลายผูทรงธรรมกลาววา กามท้ังหลายไมเท่ียง เราไดเห็นแลว 
            อุบาสกเหลานั้นเปนผูกําหนัด รักใครหวงใยในแกวมณี บุตรธิดา และ 
            ภรรยา เราไดเห็นแลว เพราะอุบาสกเหลาน้ัน ไมรูธรรมในพระพุทธ 
            ศาสนาน้ีแนแท แมถึงอยางนั้นก็ไดกลาววา กามท้ังหลายไมเท่ียง แต 
            กําลังญาณเพ่ือจะตัดราคะของอุบาสกเหลาน้ัน ไมมี เพราะฉะนั้น อุบาสก 
            เหลานั้นจึงติดอยูในบุตรภรรยาและในทรัพย. 
                     ๕. สัมพหุลกัจจานเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับผูรักสงบ 
      [๒๙๒] ฝนก็ตก ฟาก็กระหึ่ม เราอยูในถ้ําอนันากลัวแตคนเดียว เมื่อเราอยูในถ้ํา 
            อันนากลัวคนเดียว ความกลัว ความสะดุง หวาดเสียว หรือขนลุก 
            ขนพองมิไดมีเลย การท่ีเราอยูในถ้ําอนันากลัวแตผูเดียว ไมมีความกลัว 
            หรือสะดุงหวาดเสียวน้ี เปนธรรมดาของเรา. 
                        ๖. ขิตณเถรคาถา 
                     สุภาษิตแสดงผลการอบรมจิต 
      [๒๙๓] จิตของใครต้ังม่ัน ไมหวั่นไหว ดังภูเขา ไมกําหนัดแลวในอารมณเปน 
            ท่ีต้ังแหงความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง 
            ผูใดอบรมจิตไดอยางนี ้ทุกขจักมาถึงผูนั้นแตท่ีไหน จิตของเราต้ังม่ัน 
            ไมหวั่นไหว ดังภูเขา จติของเราไมกําหนัดแลวในอารมณเปนท่ีต้ังแหง 
            ความกําหนัด ไมขัดเคืองในอารมณเปนท่ีต้ังแหงความขัดเคือง เราอบรม- 
            จิตไดแลวอยางน้ี ทุกขจักมาถึงเราแตท่ีไหนๆ 
                    ๗. โสณโปฏิริยปุตตเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงการไมยอมแพกิเลส 
      [๒๙๔] ราตรีอันประกอบดวยฤกษมาลินีเชนนี้ ยอมไมเปนราตรีเพื่อจะหลับ 
            โดยแท ราตรีเชนนี้ ยอมเปนราตรีอันผูรูแจง ปรารถนาแลวเพื่อประกอบ 
            ความเพียร. 
      ครั้นพระโสณะไดฟงดังน้ันก็สลดใจ ยังหริิและโอตตัปปะใหเขาไปตั้งไวแลว อธิษฐาน 
 อัพโภคาสิกังคธุดงค กระทํากรรมในวิปสสนา ไดกลาวคาถาท่ี ๒ นี้วา 
            ถาชางพึงเหยียบเราผูตกลงจากคอชาง เราตายเสียในสงครามประเสริฐ- 



            กวา แพแลว เปนอยูจะประเสริฐอะไร. 
                        ๘. นิสภเถรคาถา 
                 สุภาษิตแสดงความมุงหมายของการบวช 
      [๒๙๕] วิญูชนละเบญจกามคุณอันนารัก นารื่นรมยใจแลว ออกบวชดวยศรัทธา 
            แลวพึงทําท่ีสุดแหงทุกขได เราไมอยากตาย ไมอยากมีชีวิตอยู และเรา 
            มีสติสัมปชัญญะรอเวลาอันควรเทาน้ัน. 
                        ๙. อุสภเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับความฝน 
      [๒๙๖] เราฝนวาไดหมจวีรสีออนเฉวียงบา นั่งบนคอชาง เขาไปบิณฑบาตยัง 
            หมูบาน พอเขาไปก็ถูกมหาชนพากันมารุมมุงดูอยู จงึลงจากคอชาง 
            กลับลืมตาต่ืนข้ึนแลว ครั้งน้ัน ไดความสลดใจวา ความฝนนี้เราไมม ี
            สติสัมปชัญญะนอนหลับฝนเห็นแลว ครั้งน้ัน เราเปนผูกระดางดวยความ 
            มัวเมาเพราะชาติสกุล ไดความสังเวชแลว ไดบรรลุความสิ้นอาสวะ. 
                      ๑๐. กัปปฏกุรเถรคาถา 
                    สุภาษิตเตือนตนมิใหงวงเหงา 
      [๒๙๗] กัปปฏกุรภิกษุเกิดความวิตกผิดวา เราจักนุงหมผาผืนนี้แลวจักเลีย้งชีพ 
            ตามมีตามเกิด เมื่อน้ําใสคืออมตธรรมของเรา มีอยูเต็มเปยมในหมออมตะ 
            เราเอาบาตรตักน้ําคืออมตธรรมใสหมออมตะ เพื่อสั่งสมณานท้ังหลาย 
            ดูกรกัปปฏะ ทานอยามานั่งโงกงวงอยูดวยคิดวา จักฟงธรรม เมือ่เรา 
            แสดงธรรมอยูในท่ีใกลหูของทานเชนนี้ ทานอยามัวนั่งโงกงวงอยู ดูกร 
            กัปปฏะ ทานน่ังโงกงวงอยูในทามกลางสงฆเชนนี้ ไมรูจักประมาณเลย. 
                        ------------- 
                ในวรรคน้ีรวมพระเถระได ๑๐ องค คือ 
          ๑. พระมิคสิรเถระ                ๒. พระสิวกเถระ 
          ๓. พระอปุวาณเถระ               ๔. พระอิสิทินนเถระ 
          ๕. พระสัมพหุลกัจจานเถระ          ๖. พระขิตกเถระ 
          ๗. พระโสณปฏิริยปุตตเถระ          ๘. พระนิสภเถระ 
          ๙. พระอุสภเถระ                ๑๐. พระกัปปฏกุรเถร. 
                          จบ วรรคท่ี ๔ 
                       --------------- 
                    เถรคาถา ทุกนิบาต วรรคท่ี ๕ 
               วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต วรรคท่ี ๕ 
                      ๑. กุมารกัสสปเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระรัตนตรัย 



      [๒๙๘] นาอัศจรรยหนอ พระพุทธเจา พระธรรมและพระคุณสมบัติของพระศาสดา 
            ของเราท้ังหลาย ซึ่งเปนท่ีอยูอาศัยประพฤติพรหมจรรยของพระสาวกผูจัก 
            ทําใหแจงซ่ึงธรรมเชนนี้ พระสาวกเหลาใดเปนผูยังไมปราศจากขันธ ๕ 
            ในอสังไขยกัป พระกุมารกัสสปน้ีเปนรูปสุดทาย แหงพระสาวกเหลาน้ัน 
            รางกายน้ีมีในท่ีสุด สงสารคือการเกิดการตายมีในท่ีสุด บัดนี้ ภพใหม 
            ไมมี. 
                      ๒. ธรรมปาลเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงชีวิตไมไรประโยชน 
      [๒๙๙] ภิกษุหนุมรูปใดแล เพียรพยายามอยูในพระพุทธศาสนา ก็เมื่อสัตว 
            ท้ังหลายนอกน้ีพากันหลับแลว ภิกษุหนุมนั้นต่ืนอยู ชีวิตของเธอไมไร 
            ประโยชน เพราะฉะนั้น บุคคลผูมีปญญาระลึกถึงคําสอนของพระพุทธ- 
            เจาท้ังหลาย พึงประกอบศรัทธา ศีล ความเลื่อมใส และการเห็นธรรม 
            เนืองๆ เถิด 
                       ๓. พรหมาลิเถรคาถา 
                       สุภาษิตสรรเสรญิผูสงบ 
      [๓๐๐] อินทรียของใครถึงความสงบแลว เหมือนมาอันนายสารถีฝกดีแลว แม 
            เทวดาท้ังหลาย ยอมรักใครตอผูนั้น ผูมีมานะอันละแลว ไมมีอาสวะ 
            รูคงท่ี อินทรียท้ังหลายของเราก็ถึงความสงบแลว เหมือนมาอันนายสารถ ี
            ฝกดีแลว แมเทวดาท้ังหลายก็พากันรกัใครตอเรา ผูมีมานะอันละแลว 
            ไมมีอาสวะ เปนผูคงท่ี. 
                       ๔. โมฆราชเถรคาถา 
                สุภาษิตเก่ียวกับกายเศราหมองใจผองใส 
      [๓๐๑] ดูกรโมฆราช ภิกษุผูมีผิวพรรณเศราหมอง แตมีจิตผองใส ทานเปนผูมีใจ 
            ต้ังม่ันเปนนิตย จักทําอยางไรตลอดราตรีแหงเวลาหนาวเย็นเชนนี้ 
            ขาพระองคไดฟงมาวา ประเทศมคธลวนแตสมบูรณดวยขาวกลา ขาพระ- 
            องคพึงคลุมกายดวยฟางแลวนอนใหเปนสุข เหมือนคนเหลาอื่นท่ีมีการ 
            เปนอยูเปนสุข ฉะนั้น. 
                    ๕. วิสาขปญจาลีปุตตเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงองคคุณพระธรรมกถึก 
      [๓๐๒] พระธรรมกถึกประกอบดวยองคดังน้ี คือ ไมพึงยกตน ๑ ไมขมบุคคล 
            เหลาอื่น ๑ ไมพึงกระทบกระท่ังบุคคลเหลาอื่น ๑ ไมกลาวคุณความดี 
            ของตนในท่ีชุมนุมชนเพ่ือมุงลาภผล ๑ ไมมีจิตฟุงซาน กลาวแตพอ 
            ประมาณ มีวัตร ๑ ภิกษุผูเปนธรรมกถึก พึงเปนผูมีปกติเห็นเนื้อความ 
            อันสุขุมละเอียด มีปญญาเฉลียวฉลาด ประพฤติออนนอม มีศีลตามเยี่ยง 



            อยางของพระพุทธเจาน้ัน พึงไดนิพพานไมยากเลย. 
                        ๖. จูฬกเถรคาถา 
                 สุภาษิตชมธรรมชาติและการปฏิบัติธรรม 
      [๓๐๓] นกยูงท้ังหลายมีหงอนงาม ปกก็งาม มีสรอยคอเขียวงาม ปากก็งาม 
            มีเสียงไพเราะ สงเสียงร่ํารองรื่นรมยใจ อนึ่ง แผนดินใหญนี้ มีหญา 
            เขียวชอุม ดูงาม มีน้ําเอิบอาบท่ัวไป ทองฟาก็มีวลาหกอันงาม ทานก็มี 
            ใจเบิกบานควรแกการงาน จงเพงฌานท่ีพระโยคาวจร ผูมีใจดีเจริญแลว 
            มีความบากบ่ันในพระพุทธศาสนาเปนอันดี จงบรรลธุรรมอันสูงสุด 
            อันเปนธรรมขาวผุดผอง ละเอียด เหน็ไดยาก เปนธรรมไมจุติแปรผัน. 
                        ๗. อนูปมเถรคาถา 
                          สุภาษิตสอนใจ 
      [๓๐๔] จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะธรรมใด ธรรมใดยกข้ึนสูหลาว และจิตเปน 
            ดังหลาว เปนดังทอนไม ขอทานจงเวนธรรมนั้นๆ ใหเด็ดขาด ดูกรจิต 
            เรากลาวธรรมนั้นวาเปนธรรมมโีทษ เรากลาวธรรมนัน้วา เปนเครื่อง 
            ประทุษรายจิต พระศาสดาท่ีบุคคลไดดวยยาก ทานก็ไดแลว ทานอยา 
            ชักชวนเราในทางฉิบหายเลย. 
                        ๘. วัชชิตเถรคาถา 
                     สุภาษิตเก่ียวกับการรูอริยสัจ 
      [๓๐๕] เมื่อเรายังเปนปุถุชนมืดมนอยู ไมเห็นอริยสัจ จึงไดทองเท่ียววนเวียน 
            ไปมาอยูในคติท้ังหลาย ตลอดกาลนาน บัดนี้ เราเปนผูไมประมาทแลว 
            กําจัดสงสารไดแลว คติท้ังปวงเราก็ตัดขาดแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี. 
                        ๙. สันธิตเถรคาถา 
                     สุภาษิตสรรเสรญิอนิจจสัญญา 
      [๓๐๖] เราเปนผูมีสติ ไดอนิจจสัญญาอันสหรคตดวยพุทธานุสติ อยูท่ีโคน 
            อัสสัตถพฤกษอันสวางไสวไปดวยแสงแหงไฟและแกวมณี และผามีสี 
            เขียวงาม ความส้ินอาสวะเราไดบรรลุแลวเรว็พลัน เพราะสัญญาท่ีเรา 
            ไดแลวในครั้งน้ันในกัปท่ี ๓๑ แตภัททกัปนี้ไป. 
                      ----------------- 
                ในวรรคน้ี รวมพระเถระได ๙ องค คือ 
      ๑. พระกุมารกัสสปเถระ             ๒. พระธรรมปาลเถระ 
      ๓. พระพรหมาลิเถระ               ๔. พระโมฆราชเถระ 
      ๕. พระวิสาขปญจาลีปุตตเถระ        ๖. พระจูฬกเถระ 
      ๗. พระอนูปมเถระ                ๘. พระวัชชิตเถระ 
      ๙. พระสันธิตเถระ. 



                         จบ วรรคท่ี ๕. 
      ในทุกนิบาตน้ี รวมพระคาถาได ๙๘ คาถา และรวมพระเถระผูฉลาดในนัย 
 ผูภาษิตคาถาไวได ๔๙ องค. 
                          จบ ทุกนิบาต. 
                        ------------- 
                        เถรคาถา ติกนิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในติกนิบาต 
                    ๑. อังคณิกภารทวาชเถรคาถา 
                   สุภาษิตช้ีผลการเลือกทางท่ีถูกตอง 
      [๓๐๗] เมื่อเราแสวงหาความบริสุทธ์ิโดยอบุายไมสมควร ไดบูชาไฟอยูในปา 
            เมื่อเราไมรูทางแหงความบริสุทธ์ิ ไดบําเพ็ญตบะตางๆ ความสุขน้ัน 
            เราไดแลวเพราะขอปฏิบัติอันสบาย ขอทานจงดูความท่ีธรรมเปนธรรม 
            อันดีงาม วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราทํากิจพระพุทธศาสนาสําเร็จแลว 
            เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม แตบัดนี้เราเปนพราหมณ สําเร็จ 
            วิชชา ๓ ลางบาปแลว เปนผูมีความสวัสดี รูจบไตรเพท. 
                        ๒. ปจจยเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีผลการทําจริง 
      [๓๐๘] เราบวชแลวได ๕ วัน ยังเปนเสขบุคคลอยู ยังไมไดบรรลุอรหัต 
            ความต้ังใจไดมีแลวแกเราผูเขาไปสูวิหารวา เมื่อเรายงัถอนลูกศร คือ 
            ตัณหาข้ึนไปไมได เราจักไมกิน จักไมดื่ม จักไมออกไปจากวิหาร จัก 
            ไมเอนกายลงนอน เชิญทานดูความเพียร ความบากบ่ันของเราผูต้ังจิต 
            อธิษฐาน ความเพียรอยางมั่นคงอยูอยางนี้ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว 
            เราทํากิจพระพุทธศาสนาสําเร็จแลว. 
                        ๓. พากุลเถรคาถา 
                     สุภาษิตสอนใหพูดจริงทําจริง 
      [๓๐๙] ผูใดปรารถนาจะทําการงานท่ีทํากอนในภายหลัง ผูนั้นยอมพลาดจาก 
            ฐานะอันนํามาซึ่งความสุข และยอมเดือดรอนในภายหลัง พึงทําอยางใด 
            พึงพูดอยางนั้น ไมพึงทําอยางใด ไมพึงพูดอยางนั้น บัณฑิตท้ังหลาย 
            ยอมกําหนดรูวา บุคคลผูไมทํา มีแตพูดนั้นมีมาก นิพพานท่ีพระสัมมา- 
            สัมพุทธเจาทรงแสดงแลว เปนสุขดีหนอ ไมมีความโศก ปราศจาก 
            กิเลสธุลี ปลอดโปรง เปนท่ีดับทุกข. 
                        ๔. ธนิยเถรคาถา 
                      สุภาษิตสอนการเปนสมณะ 
      [๓๑๐] ถาภกิษุมุงหวังในความเปนสมณะ ปรารถนาจะเปนอยูสบาย ไมควร 



            ดูหม่ินจีวร ขาวและน้ําของสงฆ ถาภิกษุมุงหวังในความเปนสมณะ 
            ปรารถนาจะเปนอยูสบาย พึงเสพท่ีนอน ท่ีนั่ง ตามมีตามได เหมือน 
            งูและหนูขุดรูอยู ฉะนั้น ถาภิกษุมุงหวังในความเปนสมณะ ปรารถนาจะ 
            เปนผูอยูสบาย พึงยินดีดวยปจจัยตามมีตามได และพึงเจริญธรรมอยาง 
            เอก คือความไมประมาท. 
                      ๕. มาตังคปุตตเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษความเกียจคราน 
      [๓๑๑] ขณะท้ังหลายยอมลางพนบุคคล ผูสละการงานโดยอางเลศวา เวลาน้ี 
            หนาวนัก รอนนัก เย็นนัก ก็ผูใดเม่ือทํากิจของลูกผูชาย ไมสําคัญ 
            ความหนาวและรอนยิ่งไปกวาหญา ผูนั้นยอมไมเสื่อมจากความสุข เรา 
            จักแหวกหญาแพรก หญาคา หญาดอกเลา แฝก หญาปลอง และ 
            หญามุงกระตายดวยอก พอกพูนวิเวก. 
                      ๖. ขุชชโสภิตเถรคาถา 
                      สุภาษิตช้ีทางแหงความสุข 
      [๓๑๒] สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรมอนัวิจิตร เปนพหสููต มีปกติอยูใน 
            เมืองปาฏลีบุตร ทานขุชชโสภิตะซ่ึงยืนอยูท่ีประตูถ้ําน้ี เปนสมณะผูหนึ่ง 
            ในจํานวนสมณะเหลานั้น สมณะเหลาใดเปนผูกลาวธรรมวิจิตร เปน 
            พหูสูต มีปกติอยูในเมืองปาฏลีบุตร ทานผูมาดวยกําลงัฤทธิ์ดังลมพัด 
            ยืนอยูท่ีประตูถ้ําน้ี ก็เปนสมณะผูหนึ่งในจํานวนสมณะเหลาน้ัน ขุชช- 
            โสภิตภิกษุนี้ ไดรับความสุขดวยการประกอบดี การบูชาดี การชนะ 
            สงคราม และการประพฤติพรหมจรรยเนืองๆ. 
                        ๗. วารณเถรคาถา 
                      สุภาษิตสอนขอควรศึกษา 
      [๓๑๓] ในหมูมนุษย นรชนใดเบียดเบียนสัตวอื่น นรชนนั้นยอมเสื่อมจาก 
            ความสุขในโลกท้ังสอง คือ โลกนี้และโลกหนา นรชนใดมีจิตประกอบ 
            ดวยเมตตา อนุเคราะหแกสัตวท้ังปวง นรชนผูเชนนั้น ยอมไดประสบ 
            บุญเปนอันมาก ควรศึกษาถอยคําสุภาษิต การเขาไปน่ังใกลสมณะ 
            การอยูแตผูเดียวในท่ีอันสงัด และธรรมเครื่องสงบระงับจิต. 
                        ๘. ปสสิกเถรคาถา 
                   สุภาษิตช้ีผลการแนะนําใหคนทําดี 
      [๓๑๔] ก็บรรดาหมูญาติผูไมมีศรัทธา ถามีคนมีศรัทธาแมสักคนหน่ึงเปนนัก 
            ปราชญ ต้ังอยูในธรรม สมบูรณดวยศีล ยอมเปนประโยชนแกพวก 
            พอง ญาติท้ังหลายอันขาพระองคขมข่ีอนุเคราะห ตักเตือน ใหทํา 
            สักการบูชาในภิกษุท้ังหลาย ดวยความรักในญาติและเผาพันธุ ญาติ 



            เหลานั้นทํากาละลวงไปแลว ไดรับความสุขในไตรทิพย พี่ชาย นอง 
            ชาย และมารดาของขาพระองคเปนผูพรั่งพรอมดวยกามคุณบันเทิงอยู. 
                        ๙. ยโสชเถรคาถา 
                    สุภาษิตเก่ียวกับการอยูผูเดยีว 
      [๓๑๕] นรชนผูมีใจไมยอทอ เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา มีรางกายซูบ 
            ผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็น เหมอืนกับเถาหญานาง ภิกษุถูก 
            เหลือบยุงท้ังหลายกัดแลวในปาใหญ พึงเปนผูมีสติอดกลั้นในอันตราย 
            เหลานั้น เหมือนชางในสงคราม ภิกษุอยูผูเดียวยอมเปนเหมือนพรหม 
            ผูอยู ๒ องคเหมือนเทพเจา ผูท่ีอยูดวยกันมากกวา ๓ องคข้ึนไปเหมือน 
            ชาวบาน ยอมมีความโกลาหลมากข้ึน เพราะฉะนั้น ภิกษุพึงเปนผูอยู 
            แตผูเดียว. 
                      ๑๐. สาฏิมัตติยเถรคาถา 
                   สุภาษิตสอนการพ่ึงลําแขงตนเอง 
      [๓๑๖] เมื่อกอนทานมีศรัทธา แตวันนี้ทานไมมีศรัทธา สิ่งใดท่ีเปนของทาน 
            ขอสิ่งน้ันจงเปนของทานน่ันแหละ ทุจริตของเราไมมี เพราะศรัทธาไม 
            เท่ียงกลับกลอก ศรัทธานั้นเราเคยเห็นมาแลว คนท้ังหลายประเดี๋ยวรกั 
            ประเด๋ียวหนาย ดูกรทานผูเปนมุนี ทานจะเอาชนะในคนเหลานั้นได 
            อยางไร บุคคลยอมหุงอาหารไวเพือ่นกัปราชญทุกๆ สกุล สกุลละเล็ก 
            ละนอย เราจักเท่ียวไปบิณฑบาต กําลังแขงของเรายังมีอยู. 
                       ๑๑. อุบาลีเถรคาถา 
                      สุภาษิตสอนพระบวชใหม 
      [๓๑๗] ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงคบหา 
            กัลยาณมิตรผูมีอาชีพบริสุทธ์ิ ไมเกียจคราน ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา 
            ยังเปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดอยูในสงฆ ศึกษาวินัยดวย 
            อํานาจการบําเพ็ญวัตรปฏิบัติใหบริบูรณ ภิกษุผูออกบวชดวยศรัทธา ยัง 
            เปนผูใหมตอการศึกษา พึงเปนผูฉลาดในส่ิงควรและไมควร ไมควรถูก 
            ตัณหาครอบงําเท่ียวไป. 
                      ๑๒. อุตตรปาลเถรคาถา 
                       สุภาษิตสอนใหละกาม 
      [๓๑๘] เบญจกามคุณอันทําใจใหลุมหลง ไดยังเราผูเปนบัณฑิต ผูสามารถคน 
            ควาประโยชนใหตกอยูในโลก เราไดแลนไปในวิสัยแหงมาร ถูกลูกศร 
            คือ ราคะเสียบอยูท่ีหทัย อยางมั่นคง แตสามารถเปลื้องตนออกจาก 
            บวงแหงมัจจุราชได เราละกามท้ังปวงแลว ทําลายภพไดหมดแลว ชาติ 
            สงสารส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี. 



                       ๑๓. อภิภูตเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษการเกิด 
      [๓๑๙] ขอบรรดาญาติเทาท่ีมาประชุมกัน ณ ท่ีนี้ท้ังหมดจงฟง เราจักแสดง 
            ธรรมแกทานท้ังหลาย การเกิดบอยๆ เปนทุกขร่ําไป ทานท้ังหลายจง 
            ปรารภความเพียร จงกาวออกไป จงประกอบความเพียรในพระพุทธ 
            ศาสนา จงกําจัดเสนาแหงมัจจรุาชเสีย เหมือนกุญชรหักไมออ ฉะนั้น 
            ผูใดจักเปนผูไมประมาทอยูในธรรมวนิัยนี้ ผูนั้นจักละชาติสงสาร ทําท่ี 
            สุดแหงทุกขได. 
                       ๑๔. โคตมเถรคาถา 
                     สุภาษิตสอนใหมุงสันติธรรม 
      [๓๒๐] เมื่อเราทองเท่ียวอยูในสงสาร ไดไปสูนรกบาง ไปสูเปตโลกบาง 
            ไปสูกําเนิดสัตวเดียรัจฉานอันเปนทุกขบาง เราไดเสวยทุกขหลายอยาง 
            ตลอดกาลนาน เราไดอัตภาพเปนมนุษยบาง ไดไปสูสวรรคบางเปน 
            ครั้งคราว เราเกิดในรูปภพบาง ในอรูปภพบาง ในเนวสัญญีนาสัญญี 
            ภพบาง ภพท้ังหลายเรารูแจงแลววา ไมมีแกนสาร อันปจจัยปรุงแตง 
            ข้ึน เปนของแปรปรวนกลับกลอก ถึงความแตกหักทําลายไปทุกเมื่อ 
            ครั้นเรารูแจงภพนั้นอันเปนของเกิดในตนท้ังส้ินแลว เปนผูมีสติ ได 
            บรรลุสนัติธรรม. 
                       ๑๕. หาริตเถรคาถา 
      [๓๒๑] เหมือนขอ ๓๐๙. 
                        ๑๖. วิมลเถรคาถา 
                       สุภาษิตสอนการคบมิตร 
      [๓๒๒] บุคคลปรารถนาความสุขอันแนนอน พึงเวนบาปมิตรแลว พึงคบหา 
            กัลยาณมิตร และพึงต้ังอยูในโอวาทของกัลยาณมิตรนั้น เตาตาบอด 
            เกาะขอนไมเล็กๆ จมอยูในหวงนํ้าใหญ ฉันใด กุลบุตรอาศัยคนเกียจ 
            ครานเปนอยู ยอมจมลงในสังสารวัฏ ฉันนั้น เพราะฉะน้ัน บุคคลพึง 
            เวนคนเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม ควรอยูรวมกับบัณฑิตท้ังหลาย 
            ผูสงัดเปนอริยะ มีใจเด็ดเดี่ยว เพงฌาน ปรารภความเพียรเปนนิตย. 
               ในติกนิบาตน้ี 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 
           เปนคาถาท่ีทานรจนาไวรวม ๔๘ คาถา ฉะนี้แล. 
                          จบ ติกนิบาต. 
                         ----------- 
                       เถรคาถา จตุกกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต 
                      ๑. นาคสมาลเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษแหงบวงมัจจรุาช 
      [๓๒๓] เราเดินเขาไปบิณฑบาตในพระนคร ไดเห็นหญิงฟอนรําคนหน่ึง ตก 
            แตงรางกายดวยเครื่องอาภรณ นุงหมผาสวยงาม ทัดทรงดอกไม ลูบ 
            ไลดวยกระแจะจันทน ฟอนรําอยูในวงดนตรีท่ีถนนหลวง ทามกลาง 
            พระนคร เปนดุจบวงแหงมัจจรุาชอันธรรมชาติมาดักไว เพราะฉะนั้น 
            การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย จึงบังเกิดข้ึนแกเรา อาทีนว- 
            โทษปรากฏแกเรา ความเบ่ือหนายก็ต้ังลงม่ัน ลําดับน้ันจิตของเราก ็
            หลุดพนจากสรรพกิเลส ขอทานจงดูความท่ีแหงธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ 
            เราไดบรรลวุิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                         ๒. ภคุเถรคาถา 
                    สุภาษิตสอนใหมีโยนิโสมนสิการ 
      [๓๒๔] ขาพระองคถูกความงวงเหงาหาวนอนครอบงํา ไดออกไปจากวหิาร 
            ข้ึนสูท่ีจงกรม ลมลงท่ีแผนดิน ณ ท่ีใกลบันได จงกรมนั้นนั่นเอง 
            ขาพระองคลูบเนื้อลูบตัวแลวข้ึนสูท่ีจงกรมอีก เปนผูมีจิตต้ังม่ันแลวใน 
            ภายใน เดินจงกรมอยู แตนั้น การกระทําไวในใจโดยอุบายอันแยบ 
            คาย ไดบังเกิดข้ึนแกขาพระองค อาทีนวโทษปรากฏแกขาพระองค 
            ความเบ่ือหนายก็ต้ังลงมั่น ลําดับนั้น จิตของขาพระองคก็หลุดพนจาก 
            สรรพกิเลส ขอพระองคทรงทอดพระเนตรดูความท่ีแหงธรรมเปนธรรม 
            อันดีเลิศ ขาพระองคไดบรรลุวิชชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธศาสนา 
            เสร็จแลว. 
                        ๓. สภิยเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษการทะเลาะวิวาท 
      [๓๒๕] พวกอื่นเวนบัณฑิตยอมไมรูสึกวา พวกเราท่ีทะเลาะวิวาทกันนี้ จะ 
            พากันยุบยับในทามกลางสงฆนี้ พวกใดมารูชัดในทามกลางสงฆนั้นวา 
            พวกเราพากันไปสูท่ีใกลมัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไปได 



            จากสํานักของพวกนัน้เมื่อใด เขาไมรูธรรมอันเปนอุบายระงับการทะเลาะ 
            วิวาทตามความเปนจริง ประพฤติอยูดุจไมแกไมตาย เมื่อนั้น ความ 
            ทะเลาะวิวาทก็ไมสงบลงได ก็ชนเหลาใดมารูแจงธรรมตามความเปน 
            จริง เมื่อสัตวท้ังหลายพากันเรารอนอยู ชนเหลาน้ัน ยอมไมเรารอน 
            ความทะเลาะวิวาทของพวกเขา ยอมระงับไปไดโดยสวนเดียว การงาน 
            อยางใดอยางหน่ึงท่ียอหยอน วัตรอันเศราหมอง และพรหมจรรยอัน 
            บุคคลพึงระลึกดวยความสงสัย กรรม ๓ อยางนั้น ยอมไมมีผลมาก 
            ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย ผูนั้นยอมเปนผูหาง 
            ไกลจากสัทธรรม เหมอืนฟากับดิน ฉะนั้น. 
                        ๔. นันทกเถรคาถา 
                      สุภาษิตช้ีโทษแหงบวงมาร 
      [๓๒๖] เราติเตียนรางกายอันเต็มไปดวยของนาเกลียด มีกลิ่นเหม็น เปนฝก 
            ฝายแหงมาร ชุมไปดวยกิเลส มีชอง ๙ ชอง เปนท่ีไหลออกแหงของ 
            ไมสะอาดเปนนิตย ทานอยาคิดถึงเรือ่งเกา อยามาเลาโลมอริยสาวก 
            ผูบรรลุอริยสัจธรรมใหยินดีดวยอํานาจกิเลส เพราะอริยสาวกของ 
            พระตถาคตเหลาน้ัน ยอมไมยินดีในกามคุณแมในสวรรค จะปวย 
            กลาวไปไยถึงกามคุณอันเปนของมนุษยเลา ก็ชนเหลาใดแลเปนคนพาล 
            มีปญญาทราม มีความคิดช่ัว ถูกโมหะหุมหอไวแลว ชนเหลาน้ัน 
            จึงจะกําหนัดยินดีในเครื่องผูกท่ีมารดักไว ชนเหลาใดคลายราคะ โทสะ 
            และอวิชชาไดแลว ชนเหลาน้ันผูคงท่ี เปนผูตัดเสนดายคือตัณหา 
            เครื่องนําไปสูภพขาดแลว ไมมีเครื่องผูกพัน ยอมไมกําหนัดยินดีใน 
            บวงมารน้ัน. 
                        ๕. ชัมพุกเถรคาถา 
                  สุภาษิตช้ีโทษการประพฤติทรมานตน 
      [๓๒๗] เราเอาธุลีและฝุนทาตัวอยู ๕๕ ป บริโภคอาหารเดือนละครั้ง ถอน 
            ผมและหนวด ยืนอยูดวยเทาขางเดียว งดเวนการน่ัง กนิคูถแหง ไม 
            ยินดีอาหารท่ีเขาเช้ือเชิญ เราไดทําบาปกรรมอันเปนเหตุใหไปสูทุคติเปน 
            อันมากเชนนั้น ถูกโอฆะใหญพัดไปอยู ไดถึงพระพุทธเจาเปนท่ีพึ่ง 
            ขอทานจงดูสรณคมนและความท่ีธรรมเปนธรรมอันดีเลิศ วิชชา ๓ เราได 
            บรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                        ๖. เสนกเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 
      [๓๒๘] การท่ีเราไดมา ณ ท่ีใกลทาคยาในเดือนผัคคุณมาสน้ี เปนการมาดีแลว 
            หนอ เพราะไดเห็นพระผูมีพระภาค ผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง 



            ผูแสดงธรรมอันสูงสุด มีพระรัศมีมาก เปนพระคณาจารย ถึงความเปน 
            ผูเลิศ เปนนายกวิเศษของมนุษยโลก พรอมท้ังเทวโลก ผูชนะมาร 
            ผูมีการเห็นหาสิ่งจะเปรียบมิได มีอานุภาพมาก เปนมหาวีรบุรุษผูรุงเรือง 
            ใหญ ไมมีอาสวะ สิ้นอาสวะท้ังปวง เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย 
            ไมมีภัยแตท่ีไหน พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ทรงปลดเปลื้องเรา 
            ผูมีนามวาเสนกะ ผูเศราหมองมาแลวนาน มีสันดานประกอบดวยมิจฉา 
            ทิฏฐิ จากกิเลสเครื่องรอยรัดท้ังปวง. 
                        ๗. สัมภูตเถรคาถา 
                   สุภาษิตช้ีลักษณะคนพาลและบัณฑิต 
      [๓๒๙] ผูใดรีบดวนในเวลาท่ีควรชา และชาในเวลาท่ีควรรีบดวน ผูนั้นเปน 
            พาล ยอมประสบทุกข เพราะไมจัดแจงโดยอุบายอันชอบ ประโยชน 
            ของผูนั้นยอมเสื่อมไป เหมือนพระจันทรขางแรม เขายอมถึงความ 
            เสื่อมยศ และแตกจากมิตรท้ังหลาย ผูใดชาในเวลาท่ีควรชา รีบดวน 
            ในเวลาท่ีควรรีบดวน ผูนั้นเปนบัณฑิตถึงความสุข เพราะไดจัดแจง 
            โดยอุบายอันชอบ ประโยชนของผูนั้นยอมบริบูรณ เหมือนพระจันทร 
            ขางข้ึน เขายอมไดยศไดเกียรติคุณ และไมแตกจากมิตรท้ังหลาย. 
                        ๘. ราหุลเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงคุณสมบัติ ๒ ประการ 
      [๓๓๐] ชนท้ังหลายยอมรูจักเราวา พระราหุลผูเจริญ สมบูรณดวยคุณสมบัติ 
            ๒ ประการ คือ ชาติสมบัติ ๑ ปฏิบัติสมบัติ ๑ เพราะเราเปนโอรสของ 
            พระพุทธเจา และเปนผูมีปญญาเห็นธรรมท้ังหลาย อนึง่ เพราะอาสวะ 
            ของเราส้ินไปและภพใหมไมมีตอไป เราเปนพระอรหันต เปนพระทักขิ- 
            ไณยบุคคล มีวิชชา ๓ เปนผูเห็นอมตธรรม สัตวท้ังหลายเปนดังคนตา 
            บอด เพราะเปนผูไมเห็นโทษในกาม ถูกขายคือตัณหาปกคลุมแลว ถูก 
            หลังคา คือตัณหาปกปดแลว ถูกมารผกูแลวดวยเครือ่งผูก คือความ 
            ประมาทเหมือนปลาในปากลอบ เราถอนกามนั้นข้ึนไดแลว ตัดเครื่อง 
            ผูกของมารไดแลว ถอนตัณหา พรอมท้ังรากข้ึนแลว เปนผูมีความ 
            เยือกเย็นดับแลว. 
                        ๙. จันทนเถรคาถา 
                    สุภาษิตสอนใหเห็นโทษสังขาร 
      [๓๓๑] ภรรยาผูปกคลุมดวยเครื่องประดับลวนแตเปนทอง หอมลอมดวยหมู 
            ทาสี อุมบุตรเขามาหาเรา ก็เวลาท่ีเราเห็นภรรยาผูเปนมารดาของบุตร 
            ของเราน้ันตบแตงรางกาย นุงหมผาใหมเดินมา เปนดุจบวงมัจจรุาชดัก 
            ไว ความทําไวในใจโดยอุบายอันแยบคาย ก็เกิดข้ึนแกเรา โทษแหง 



            สังขารท้ังหลายก็เกิดปรากฏแกเรา ความเบ่ือหนายก็ต้ังม่ัน ลําดับนั้น 
            จิตของเราหลุดพนแลวจากกิเลส ขอทานจงดูความท่ีแหงธรรมเปนธรรม 
            ดีเลิศ วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                       ๑๐. ธรรมิกเถรคาถา 
                สุภาษิตช้ีผลตางระหวางธรรมและอธรรม 
      [๓๓๒] ธรรมแลยอมรักษาผูประพฤติธรรม ธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว 
            ยอมนําสุขมาให นี้เปนอานิสงสในธรรมอันบุคคลประพฤติดีแลว ผู 
            ประพฤติธรรมยอมไมไปสูทุคติ สภาพท้ังสองคือ ธรรมและอธรรม 
            ยอมมีวิบากไมเสมอกัน อธรรมยอมนําไปสูนรก ธรรมยอมนําใหถงึ 
            สุคติ เพราะฉะนั้นแหละ บุคคลเม่ือบรรเทิงอยูดวยการใหโอวาทท่ีพระ 
            ตถาคตผูคงท่ีตรัสไวแลวอยางน้ี ควรทําความพอใจในธรรมท้ังหลาย 
            เพราะสาวกท้ังหลายของพระตถาคตผูประเสริฐ เปนนักปราชญ ต้ัง 
            อยูแลวในธรรม นับถือธรรมวาเปนท่ีพึ่งอันประเสรฐิสุด ยอมนําตน 
            ใหพนจากทุกขได ผูใดกําจัดรากเงาแหงหัวฝ ถอนขาย คือ ตัณหาไดแลว 
            ผูนั้นเปนผูสิ้นสงสาร ไมมีกิเลสเครื่องกังวลอีกเหมือนพระจันทรใน 
            วันเพ็ญปราศจากโทษ ฉะนั้น. 
                        ๑๑. สัปปเถรคาถา 
                    สุภาษิตชมธรรมชาติโดยธรรม 
      [๓๓๓] เมือ่ใด นกยางท้ังหลายมีขนอันขาวสะอาด ถูกความกลัวตอเมฆคุกคาม 
            แลว ปรารถนาจะหลบซอนอยูในรงั บินเขาไปสูรัง เมื่อนั้น แมน้ํา 
            อชกรณียอมยังเราใหยนิดี เมื่อใดนกยางมีขนขาวสะอาดดี ถูกความ 
            กลัวตอเมฆดําคุกคามแลว ไมเห็นท่ีหลบลี้ จึงแสวงหาท่ีหลบลี้ 
            เมื่อนั้น แมน้ําอชกรณียอมยังเราใหยินดี ตนหวาท้ังหลายท้ังสองขาง 
            แหงแมน้ําอชกรณี ทําฝงแมน้ําขางหลังแหงถ้ําใหญของเราใหงาม จะไม 
            ยังสัตวอะไรใหยินดีในท่ีนั้นไดเลา กบท้ังหลายมีปญญานอย พนดีแลว 
            จากหมูแหงงูมีพิษและงูไมมีพิษ พากันรองดวยเสียงอันไพเราะ วันนี้เปน 
            สมัยท่ีอยูปราศจากภูเขาและแมน้ําก็หามิได แมน้ําอชกรณีนี้เปนแมน้ํา 
            ปลอดภยั เปนแมน้ําเกษมสําราญรื่นรมยดี. 
                        ๑๒. มุทิตเถรคาถา 
                       สุภาษิตช้ีผลการทําจริง 
      [๓๓๔] เรามีความตองการเลี้ยงชีพ ไดบรรพชาอุปสมบทแลว ภายหลังกลับ 
            ไดศรัทธา มีความเพียรบากบ่ันมั่นคง โดยต้ังใจวา รางกายของเราน้ีจง 
            แตกทําลายไป เนื้อหนังของเราพึงเหอืดแหงไป แขงขาท้ังสองของเรา 
            จะหลุดจากท่ีตอแหงเขาท้ังสอง ตกลงไปท่ีพื้นดินก็ตามที เมื่อเรายังถอน 



            ลูกศรคือตัณหาไมได เราจักไมกิน ไมดื่ม จักไมออกจากวิหาร และ 
            จักไมเอนกายนอน ขอทานจงดูความเพียรและความบากบ่ันของเรา ผูอยู 
            ดวยความต้ังใจอยางนั้น เราไดบรรลุวชิชา ๓ แลว ไดทํากิจพระพุทธ 
            ศาสนาเสร็จแลว. 
                 ---------------------------- 
      พระเถระท่ีกลาวคาถาองคละ ๔ คาถา รวมเปน ๕๒ คาถา รวมเปนพระเถระ ๑๓ 
 องค คือ 
      ๑. พระนาคสมาลเถระ               ๒. พระภคุเถระ 
      ๓. พระสภยิเถระ                   ๔. พระนันทกเถระ 
      ๕. พระชัมพุกเถระ                  ๖. พระเสนกเถระ 
      ๗. พระสัมภูตเถระ                  ๘. พระราหุลเถระ 
      ๙. พระจันทนเถระ                 ๑๐. พระธรรมิกเถระ 
     ๑๑. พระสัปปกเถระ                 ๑๒. พระมุทิตเถระ. 
                       จบ จตุกกนิบาตท่ี ๔. 
                     -------------------- 
                       เถรคาถา ปญจกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในปญจกนิบาต 
                       ๑. ราชทัตตเถรคาถา 
                    สุภาษิตสอนใหพิจารณาสังขาร 
      [๓๓๕] ภิกษุไปปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิงคนหนึ่งซ่ึงเขาท้ิงไวในปาชา มี 
            หมูหนอนฟอนกัดกินอยู ก็ธรรมดาคนท่ีชอบสวยชอบงามบางพวก ได 
            เห็นซากศพอันเปนของเลวทราม ยอมเกลียด แตความกําหนัดรักใคร 
            ยอมเกิดแกเขา เขาเปนเหมือนคนตาบอด เพราะไมเห็นของไมสะอาด 
            ท่ีไหลออกจากทวารท้ัง ๙ ในซากศพน้ัน ภายในเวลาหมอขาวสุกหนึง่ 
            เราหลีกออกจากท่ีนั้น เรามีสติสัมปชัญญะ เขาไปสูท่ีควรแหงหนึ่ง 
            ทีนั้นการกระทําไวในใจโดยอุบายอันชอบจึงเกิดข้ึนแกเรา โทษปรากฏ 
            แกเรา ความเหน่ือยหนายก็ต้ังม่ัน ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจาก 
            กิเลส ขอทานจงดูความท่ีธรรมเปนธรรมดีเลิศเถิด เพราะวิชชา ๓ เรา 
            ไดบรรลุแลว เราไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                        ๒. สุภูตเถรคาถา 
                      สุภาษิตสอนไมใหดีแตพูด 
      [๓๓๖] บุรษุผูประสงคจะทําธุรกิจ เมื่อประกอบตนในกิจท่ีไมควรประกอบ ถา 
            เมื่อขืนประพฤติอยูอยางนั้น ก็ไมพึงไดสําเร็จผล การประกอบในกิจท่ี 
            ไมควรประกอบนั้น มิใชลักษณะบุญ ถาบุคคลใด ไมถอนความเปนอยู 



            อยางลําบากแลวมาสละธรรมอันเอกเสีย บุคคลน้ันก็พึงเปนดังคนกาลี 
            ถาสละท้ิงคุณธรรมแมท้ังปวง ผูนั้นก็พึงเปนเหมือนคนตาบอด เพราะ 
            ไมเห็นธรรมท่ีสงบและธรรมไมสงบ บุคคลพึงทําอยางใด พึงพูดอยาง 
            นั้นแล ไมพึงทําอยางใด ไมพึงพูดอยางน้ัน บัณฑิตท้ังหลายยอม 
            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 ในบรรดาธรรมท้ังหลายเพ่ือเรา 
            อนุเคราะห เราผูจํานงหวังอมตนิพพาน กิจท่ีควรในธรรมน้ันเราทําเสร็จ 
            แลว ธรรมท่ีมิใชสิ่งท่ีอางวาทานกลาวมาอยางนี้ เราไดบรรลุแลว ทําให 
            แจงแลวดวยตนเอง เรามีญาณอันบริสุทธ์ิ หมดความสงสัย จึงได 
            พยากรณในสํานักของทาน เรารูจักขันธท่ีเคยอยูอาศัยในกอน ทิพยจักษุ 
            เราไดชําระแลว ประโยชนของตนเราไดบรรลุแลว คําส่ังสอนของพระ 
            พุทธเจาเราไดทําแลว สิกขา ๓ อันเราผูไมประมาท ไดฟงดีแลวใน 
            สํานักของทาน อาสวะท้ังปวงของเราส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี 
            ทานเปนผูมีความเอ็นดู อนุเคราะหสั่งสอนเราดวยวตัรอันประเสริฐ 
            โอวาทของทานไมไรประโยชน เราไดศึกษาอยูในสํานักของทาน. 
                        ๕. วัฑฒเถรคาถา 
                      สุภาษิตสรรเสรญิมารดา 
      [๓๓๙] โยมมารดาของเราดีแท เพราะไดแนะนําเราใหรูสึกตัว เหมือนบุคคล 
            แทงพาหนะดวยประตัก ฉะนั้น เราไดฟงคําของโยมมารดาท่ีพร่ําสอน 
            แลวไดปรารภความเพยีร มีจิตต้ังม่ัน ไดบรรลุโพธิญาณอยางสูงสุด เรา 



            เปนพระอรหันตควรแกทักษิณา มีวิชชา ๓ ไดเห็นอมตธรรม ชนะเสนา 
            แหงมาร ไมมีอาสวะอยู อาสวะของเราเหลาใด ไดมีแลวท้ังภายในท้ัง 
            ภายนอก อาสวะเหลาน้ันท้ังหมด เราตัดขาดแลว และไมเกิดข้ึนอีก 
            ตอไป โยมมารดาของเราเปนผูแกลวกลา ไดกลาวเนื้อความน้ีกะเรา 
            แมเมื่อเราผูเปนบุตรของทานไมมีกิเลส กิเลสอันเปนดังหมูไมในปาของ 
            ทานคงจะไมมีเปนแน ทุกขเราทําใหสิ้นสุดแลว อัตภาพน้ีมีในท่ีสุด 
            สงสาร คือความเกิดตายส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมไมมี. 
                       ๖. นทีกัสสปเถรคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 
      [๓๔๐] พระพุทธเจาเสด็จมาสูแมน้ําเนรัญชรา เพื่อประโยชนแกเราหนอ 
            เพราะเราไดฟงธรรมของพระองคแลว ละมิจฉาทิฏฐิได เมื่อเราเปน 
            ปุถุชนยังมืดมนอยู สําคัญวา การบูชายัญนี้เปนความบริสุทธ์ิ จึงได 
            บูชายัญสูงๆ ตํ่าๆ และไดบูชาไฟ แลนไปสูการถือทิฏฐิ ลุมหลง 
            ไปดวยการเช่ือถือ เปนคนตาบอดไมรูแจง สําคัญความไมบริสุทธ์ิวาเปน 
            ความบริสุทธิ์ บัดนี้ เราละมิจฉาทิฏฐิไดแลว ทําลายภพท้ังปวงหมดแลว 
            เราบูชาไฟ คือ พระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนทักขิไณยบุคคล เราขอ 
            นมัสการพระตถาคต ความลุมหลงท้ังปวงเราละหมดแลว ตัณหาอันจะ 
            นําไปสูภพเราทําลายแลว ชาติสงสารส้ินแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี. 
                       ๗. คยากัสสปเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงความเปนพุทธทายาท 
      [๓๔๑] เราลงไปลอยบาปในแมน้ําคยา ท่ีทาคยาผัคคุ วันละ ๓ ครั้ง คือ เวลาเชา 
            เวลาเท่ียง เวลาเย็น เพราะคิดเห็นวา บาปใดท่ีเราทําไวในชาติกอน 
            บัดนี้ เราจะลอยบาปนั้นในท่ีนี้ ความเห็นอยางนี้ ไดมแีกเราในกาลกอน 
            บัดนี้ เราไดฟงวาจาอันเปนสุภาษิต เปนบทอันประกอบดวยเหตุผล 
            แลวพิจารณาเห็นเนื้อความไดถองแทตามความเปนจริง โดยอุบายอนั 
            ชอบ จึงไดลางบาปท้ังปวง เปนผูไมมีมลทิน หมดจด สะอาด เปน 
            ทายาทผูบริสุทธิ์ของพระพุทธเจา เปนบุตรผูเกิดแตพระอุทรของพระ 
            พุทธเจา เราไดหยั่งลงสูกระแสนํ้า คือ มรรคอันมอีงค ๘ ลอยบาป 
            ท้ังปวง แลวเราไดบรรลุวิชชา ๓ และไดทํากิจพระพุทธศาสนาเสร็จแลว. 
                        ๘. วักกลิเถรคาถา 
                   สุภาษิตปฏิญาณเปนผูไมเกียจคราน 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
      [๓๔๒] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญซึ่งเปนท่ีปราศจากโคจร เปนท่ีเศราหมอง 
            ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร? 



      ทานพระวักกลิเถระกราบทูลวา 
            ขาพระองคจะยังปติและความสุขอันไพบูลยใหแผไปสูรางกาย ครอบงํา 
            ปจจัยอนัเศราหมองอยูในปาใหญ จักเจริญสติปฏฐาน ๔ อินทรีย ๕ 
            พละ ๕ และโพชฌงค ๗ อยูในปาใหญ เพราะไดเห็นภิกษุท้ังหลาย 
            ผูปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยว มีความบากบ่ันมั่นเปนนิตย มีความ 
            พรอมเพรียงกัน มีความเห็นรวมกัน ขาพระองคจึงจักอยูในปาใหญ 
            เมื่อขาพระองคระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระองคอันฝกแลว มีพระหฤทัย 
            ต้ังม่ัน จึงเปนผูไมเกียจครานตลอดท้ังกลางคืนและกลางวันอยูในปา 
            ใหญ. 
                       ๙. วิชิตเสนเถรคาถา 
                      สุภาษิตเก่ียวกับการฝกจิต 
      [๓๔๓] เราจักระวังจิตน้ันไว เหมือนนายหัตถาจารย กักชางไวท่ีประตูนคร 
            ฉะนั้น เราจักไมประกอบจิตไวในธรรมอันลามก จักไมยอมใหจิตตกลง 
            ไปสูขายแหงกามอันเกดิในรางกาย เจาถูกเรากักขังไวแลว จักไปตาม 
            ชอบใจไมได เหมือนชางไดชองประตู ฉะนั้น ดูกรจิตผูช่ัวชา บัดนี้ 
            เจาจักขืนยินดีในธรรมอันลามกเท่ียวไปเนืองๆ ดังกอนมิได นายควาญ- 
            ชางมีกําลังแข็งแรง ยอมบังคับชางท่ีจับไดใหม ยังไมไดฝก ใหอยูใน 
            อํานาจดวยขอ ฉันใด เราจักบังคับเจาใหอยูในอํานาจ ฉันนั้น นาย 
            สารถีผูฉลาดในการฝกมาใหดี เปนผูประเสริฐ ยอมฝกมาใหรอบรูได 
            ฉันใด เราจักฝกเจาใหต้ังอยูในพละ ๕ ฉันนั้น จักผูกเจาไวดวยสติ 
            จักฝกจักบังคับเจาใหทําธุระดวยความเพียร เจาจักไมไดไปไกลจาก 
            อารมณภายในนี้ละนะจิต. 
                       ๑๐. ยสทัตตเถรคาถา 
                     สุภาษิตตําหนิคนปญญาทราม 
      [๓๔๔] คนมีปญญาทราม คิดจะยกโทษ ฟงคําสอนของทานผูชนะมาร ยอม 
            เปนผูไกลจากสัทธรรม เหมือนฟากับดินฉะน้ัน 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 
            อาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป ทําใหแจงซ่ึงธรรมอันไมกําเริบ พึงไดบรรล ุ
            ความสงบอยางยอดเยี่ยม เปนผูไมมีอาสวะ ยอมปรินพิพาน. 



                     ๑๑. โสณกุฏิกัณณเถรคาถา 
               สุภาษิตแสดงความภูมิใจในการเปนพุทธสาวก 
      [๓๔๕] เราไดอุปสมบทแลว เปนผูหลุดพนจากกิเลส ไมมีอาสวะ ไดเห็น 
            พระผูมีพระภาค และไดอยูรวมกับพระองคในวิหารเดียวกัน พระผูม-ี 
            พระภาคประทับอยูในท่ีแจงตลอดราตรีเปนอันมากทีเดียว พระศาสดา 
            ผูฉลาดในธรรมเปนเครื่องอยู ไดเสด็จเขาไปสูพระวิหาร เมื่อนั้น 
            พระโคดมทรงลาดผาสังฆาฏิแลว สําเร็จสีหไสยา ทรงละความขลาด 
            กลัวเสียแลว เหมือนราชสีหอยูในถ้ําภูเขา ลําดับนั้น ทานโสณะผูเปน 
            สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกลาววาจาไพเราะ ไดภาษิตสัทธรรม 
            ในท่ีเฉพาะพระพักตรของพระพุทธเจาผูประเสริฐ ทานโสณะกําหนดรู 
            เบญจขันธแลว อบรมอัฏฐังคิกมรรคอันประเสริฐ พึงไดบรรลุความสงบ 
            อยางยิ่ง จักเปนผูไมมีอาสวะ ปรินิพพาน. 
                       ๑๒. โกสิยเถรคาถา 
                      สุภาษิตยกยองผูเคารพครู 
      [๓๔๖] ผูใดเปนธีรชน เปนผูรูถอยคําของครูท้ังหลาย อยูในโอวาทของครูนั้น 
            และยังความเคารพใหเกิดในโอวาทของครูนั้น ผูนั้นช่ือวาเปนผูมีภกัดี 
            และช่ือวาเปนบัณฑิตและพึงเปนผูวิเศษ เพราะรูธรรมท้ังหลาย อันตราย 
            อันรายแรงเกิดข้ึนแลว ไมครอบงําบุคคลใดผูพิจารณาอยู บุคคลน้ัน 
            ยอมช่ือวามีกําลัง ช่ือวาเปนบัณฑิต และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรม 
            ท้ังหลาย ผูใดแลต้ังม่ันไมหวั่นไหว เหมือนมหาสมุทร มีปญญาลึกซึ้ง 
            เห็นเหตุผลอันละเอียด ช่ือวาเปนผูไมงอนแงน ไมคลอนแคลน ช่ือวา 
            เปนบัณฑิต และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมท้ังหลาย ผูใดเปนพหูสูต 
            ทรงธรรมและประพฤติธรรมสมควรแกธรรม ผูนั้นช่ือวาผูคงท่ี เปน 
            บัณฑิตและพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมท้ังหลาย ผูใดรูเนื้อความแหง 
            สุภาษิต ครั้นรูแลวทําตามท่ีรู ผูนั้นช่ือวาเปนบัณฑิต อยูในอํานาจเหตุผล 
            และพึงเปนผูวิเศษเพราะรูธรรมท้ังหลาย. 
                   ----------------------- 
            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 
             สุภาษิตแสดงความภูมิใจท่ีไดบวชในพระพุทธศาสนา 
      [๓๔๗] เรายังไมเห็นปาฏิหาริยของพระโคดมผูเรืองยศ เพียงใด เราก็ยังเปนคน 
            ลวงโลกดวยความริษยาและมานะไมนอบนอม เพียงนั้น พระผูมีพระภาค 
            ผูเปนสารถีของนรชน ทรงทราบความดําริของเรา ทรงตักเตือนเรา ลาํดับ 
            นั้น ความสลดใจไดเกิดแกเรา เกิดความอัศจรรยใจ ขนลุกชูชัน 
            ความสําเร็จอันเล็กนอยของเราผูเปนชฏิล เคยมีอยูเมื่อ กอนเราไดสละ 
            ความสําเร็จอันนั้นแลว บวชในศาสนาของพระชินเจา เมื่อกอน เรา- 
            ยินดีการบูชายัญ หอมลอมดวยกามารมณ ภายหลัง เราถอนราคะ โทสะ 
            และโมหะไดแลว เรารูบุพเพนิวาสญาณ ชําระทิพยจักษุหมดจด เปนผูมี 
            ฤทธ์ิ รูจิตของผูอื่น และบรรลุทิพโสต อนึ่ง เราออกบวชเปนบรรพชิต 
            เพื่อประโยชนใด ประโยชนนั้นเราไดบรรลุแลว ความส้ินไปแหง 
            สังโยชนท้ังปวงเราไดบรรลุแลว. 
                      ๒. เตกิจฉกานิเถรคาถา 
                          สุภาษิตโตมาร 
      มารกลาววา 
      [๓๔๘] ขาวเปลือกขาวสาลีท้ังหลาย อันชนท้ังหลายขนมาจากลานไปไวในยุง 
            แลว ทานไมพึงได แมกอนขาว จักคิดวา บัดนี้จักทําอยางไร? 
      พระเถระกลาววา 
            เราจักระลึกถึงพระพุทธเจาผูมีพระคุณประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส 
            เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ เราจักระลกึ 
            ถึงพระธรรม อันมีคุณหาประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระ 
            อันปติถูกตองแลว มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ เราจักระลกึถึงพระสงฆ 
            ผูมีคุณหาประมาณมิได จักมีใจเลื่อมใส เปนผูมีสรีระอันปติถูกตองแลว 
            มีจิตเบิกบานแลวเนืองๆ. 
      มารกลาววา 
            ทานอยูในท่ีแจง ฤดูนี้เปนฤดูหนาว ทานอยาเปนผูถูกความหนาวครอบงํา 
            ลําบากเลย นิมนตทานเขาไปสูท่ีอยู อันมีบานประตูและหนาตางมิดชิด 
            เถิด. 
      พระเถระกลาววา 
            เราจักเจริญอัปปมัญญา ๔ และจักมีความสุขอยูดวยอัปปมัญญาเหลาน้ัน 
            เราจักเปนผูไมหวั่นไหว ไมลําบากดวยความหนาว. 



                       ๓. มหานาคเถรคาถา 
                    สุภาษิตช้ีโทษผูไมมีความเคารพ 
      [๓๔๙] ผูใดไมมีความเคารพ ในเพ่ือนสพรหมจารีท้ังหลาย ผูนั้นยอมเส่ือมจาก 
            สัทธรรม เหมือนปลาในนํ้านอยฉะน้ัน ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อน 
            สพรหมจารีท้ังหลาย ผูนั้นยอมไมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชเนาใน 
            ไรนาฉะน้ัน ผูใดไมมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ผูนั้นเปน 
            ผูไกลจากนิพพานในศาสนา ของพระผูมีพระภาคผูเปนพระธรรมราชา 
            ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหมจารีท้ังหลาย ผูนั้นยอมไมเสื่อมจาก 
            สัทธรรม เหมือนปลาในนํ้ามากฉะน้ัน ผูใดมีความเคารพในเพื่อนสพรหม 
            จารีท้ังหลาย ผูนั้นยอมงอกงามในสัทธรรม เหมือนพืชท่ีดีในไรนาฉะน้ัน 
            ผูใดมีความเคารพในเพื่อสพรหมจารท้ัีงหลาย ผูนั้นยอมอยูใกลนิพพาน 
            ในศาสนาของพระผูมีพระภาค ผูเปนพระธรรมราชา. 
                        ๔. กุลลเถรคาถา 
                   สุภาษิตแสดงการพิจารณาสังขาร 
      [๓๕๐] เราผูช่ือวากุลละ ไปท่ีปาชาผีดิบ ไดเห็นซากศพหญิงคนหน่ึง เขาท้ิงไว 
            ในปาชา มีหมูหนอนฟอนกัดอยู ดูกรกลุลภิกษุ ทานจงดูรางกายอัน 
            กระสับกระสาย ไมสะอาด เปนของเปอยเนา มีของโสโครกไหลเขา 
            ไหลออกอยู อันหมูคนพาลพากันช่ืนชมนัก เราไดถือเอาแวนธรรมแลว 
            สองดูรางกายอันไรประโยชน ท้ังภายในและภายนอกนี้ สรีระเรานี ้
            ฉันใด ซากศพน้ันก็ฉันนั้น ซากศพน้ันฉันใด สรีระเรานี้ก็ฉันนั้น 
            รางกายเบ้ืองตํ่าฉันใด รางกายเบ้ืองบนก็ฉันนั้น รางกายเบ้ืองบนฉันใด 
            รางกายเบ้ืองตํ่าก็ฉันนั้น กลางวันฉันใด กลางคืนก็ฉันนั้น กลางคืน 
            ฉันใด กลางวันก็ฉันนัน้ เมื่อกอนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั้น ภายหลัง 
            ฉันใด เมื่อกอนก็ฉันนัน้ ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ยอม 
            ไมมีแกเราผูมีจิตแนวแน พิจารณาเห็นธรรมแจมแจงโดยชอบ. 
                     ๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา 
                       สุภาษิตสอนใหละตัณหา 
      [๓๕๑] ตัณหายอมเจริญแกสัตวผูประพฤติประมาท เหมือนเถายานทราย 
            เจริญอยูในปาฉะนั้น บุคคลผูตกอยูในอํานาจของตัณหา ยอมเรรอนไป 
            ในภพนอยภพใหญ เหมือนวานรอยากไดผลไม เรรอนไปในปาฉะน้ัน 
            ตัณหาอันช่ัวชา ซานไปในโลก ครอบงําบุคคลใด ความโศกท้ังหลาย 
            ยอมเจริญแกบุคคลน้ัน เหมือนหญาคมบางท่ีถูกฝนตกเชยแลวฉะนั้น 
            สวนผูใดครอบงําตัณหาอันช่ัวชาน้ี ซึ่งยากท่ีจะลวงไดในโลก ความโศก 
            ท้ังหลายยอมตกไปจากบุคคลน้ัน เหมือนหยาดนํ้าตกไปจากในบัวฉะนั้น 



            เพราะฉะนั้นเราขอเตือนทานท้ังหลาย ขอความเจริญจงมีแกทานท้ังหลาย 
            ท่ีมาประชุมกันอยูในสมาคมน้ีท้ังหมด ทานท้ังหลายจงขุดรากแหงตัณหา 
            ดุจบุคคลผูมีความตองการดวยแฝก ขุดแฝกอยูฉะนั้น มารอยาไดระราน 
            ทานท้ังหลายบอยๆ ดังกระแสนํ้าพัดพานไมออฉะนั้น ทานท้ังหลายจง 
            ทําตามพระพุทธพจน ขณะอยาไดลวงทานท้ังหลายไปเสีย เพราะผูมีขณะ 
            อันลวงแลว ยอมยัดเยียดกันในนรกเศราโศกอยู ความประมาทดุจธุลี 
            ธุลีเกิดข้ึนเพราะความประมาท ทานท้ังหลายพึงถอนลูกศรอันเสียบอยูใน 
            หทัยของตน ดวยความไมประมาทและดวยวิชชาเถิด. 
                       ๖. สัปปทาสเถรคาถา 
                  สุภาษิตแสดงผลการเห็นโทษสังขาร 
      [๓๕๒] นับต้ังแตเราบวชมาแลวได ๒๕ ป ยังไมเคยไดรับความสงบใจ แมช่ัว 
            เวลาลัดนิ้วมือเลย เราไมไดเอกัคคตาจิต ถูกกามราคะครอบงําแลว 
            ประคองแขนท้ังสองรองไหคร่ําครวญเขาไปสูท่ีอยูดวยคิดวา จักนาํศาตรา 
            มา ชีวิตของเราจะมีประโยชนอะไรเลา ก็คนอยางเราจะลาสิกขาเสีย 
            อยางไรได ควรตายเสียเถิดคราวน้ี เราไดฉวยเอามีดโกนข้ึนไปนอน 
            บนเตียง มีดโกนเลมนัน้เราสบัดดีแลว สามารถจะตัดเสนเอ็นใหขาดได 
            ขณะนั้น โยนิโสมนสิการก็บังเกิดข้ึนแกเรา โทษปรากฏแกเรา ความ 
            เบ่ือหนายในสังขารก็เกิดข้ึนแกเรา เพราะความเบ่ือหนายในสังขารนั้น 
            จิตของเราหลุดพนแลว ขอทานจงดูความท่ีธรรมเปนธรรมดีเถิด วิชชา ๓ 
            เราไดบรรลุแลว คําสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว. 
                       ๗. กาติยานเถรคาถา 
                     สุภาษิตเตือนไมใหประมาท 
      [๓๕๓] จงลุกข้ึนนั่งเถิดกาติยานะ อยามัวนอนหลับอยูเลย จงต่ืนข้ึนเถิด อยา 
            ใหมัจจุราชผูเปนพวกพองของคนประมาทชนะ ทานผูเกียจครานดวย 
            อุบายอันโกงเลย กําลังคลื่นแหงมหาสมุทร ยอมครอบงําบุรุษผูไมอาจ 
            ขามมหาสมุทรนั้นได แมฉันใด ชาติและชรายอมครอบงําทานผูถูก 
            ความเกียจครานครอบงาํแลว ฉันนั้น ขอทานจงทําเกาะ คือ อรหัตผล 
            แกตนเถิด เพราะท่ีพึ่งอยางอื่นในโลกนี้และโลกหนา ยอมไมมีแกทาน 
            ก็พระศาสดาไดทรงบอกทางน้ี อันลวงพนจากเครื่องของและจากภัย 
            คือ ชาติและชราแกทานแลว ทานอยาเปนผูประมาทตลอดยามตน 
            และยามหลัง จงพยายามทําความเพียรใหมั่นเถิด ทานจงปลดเปลื้อง 
            เครื่องผกูท้ังหลายอันเปนของเดิมเสีย จงใชสอยผาสังฆาฏิและโกนศีรษะ 
            ดวยมีดโกน ฉันอาหารท่ีขอเขามาได จงอยาเห็นแกการเลนสนุกสนาน 
            อยาเห็นแกนอน จงหมั่นเพงดูธรรมเถิด กาติยานะ จงเจริญฌาน จงชนะ 



            กิเลสเถิดกาติยานะ ทานจงเฉลียวฉลาดในทางอันปลอดโปรงจากโยคะ 
            จงบรรลุถึงความบริสทุธิ์อันยอดเยี่ยม จงดับเพลิงกิเลส ดังบุคคลดับไฟ 
            ดวยน้ํา ฉะนั้น ประทีปท่ีสองแสง ถามีแสงนอย ยอมดับไปดวยลม 
            ดังเถาวัลยเหี่ยวแหง ฉนัใด ทานก็จงเปนผูไมถือมั่น กําจัดมารผูม ี
            โคตรเสมอดวยพระอินทรฉันนั้นเถิด ก็เมื่อทานกําจัดมารไดอยางนี้แลว 
            เปนผูปราศจากความกําหนัดพอใจในเวทนาท้ังหลาย เปนผูมีความเย็น 
            รอคอยเวลานิพพานของตน ในอัตภาพนี้ทีเดียว. 
                       ๘. มิคชาลเถรคาถา 
                     สุภาษิตสรรเสรญิพระธรรม 
      [๓๕๔] ธรรมอันกาวลวงสังโยชนท้ังปวง เปนธรรมยังวฏัฏะใหพินาศหมดสิ้น 
            เปนเครื่องนําออกไปจากสงสาร เปนเครื่องขามพนสงสาร ทํารากตัณหา 
            ใหเหี่ยวแหง อันพระพุทธเจาผูเปนเผาแหงพระอาทิตย ผูมีพระจักษุ 
            ทรงแสดงดีแลว ทําลายกรรมกิเลสเครื่องกอภพกอชาติ อันมีรากเปน 
            พิษแลว ทําใหเราถึงความดับสนิท ธรรมอันเปนเครื่องกําจัดกรรมใหสิ้น 
            สุด อันพระพุทธเจาทรงแสดงแลว เพือ่ทําลายรากเหงาแหงอวิชชา 
            มารเพียงดังแกววิเชียรเปนเครื่องยังวิญญาณใหตกไป ปรากฏแกเราใน 
            การกําหนดถือวิญญาณท้ังหลาย ธรรมเครื่องปราศจากเวทนา ปลดเปลื้อง 
            อุปาทาน อันเปนเครื่องพิจารณาเห็นภพดุจหลุมถานเพลิงดวยญาณ มีรส 
            มาก ลึกซึ้ง เปนธรรมหามความแกความตายใหเกิดแกเรา อริยมรรคอนั 
            ประกอบดวยองค ๘ เปนทางสงบทุกข ปลอดโปรง พระผูมีพระภาคทรง 
            แสดงแลว ธรรมอันเปนเครื่องเห็นโลกตามความเปนจริง ใหถึงความ 
            ปลอดโปรงเปนอันมาก เจริญในท่ีสุด พระพุทธเจาผูมีพระจักษุ ทรงรู 
            กรรมวาเปนกรรม ทรงรูจักวิบากโดยความเปนวิบาก แหงธรรมอันอาศัย 
            กันและกันเกิดข้ึน ทรงแสดงดีแลว. 
                    ๙. เชนตปุโรหิตปุตตเถรคาถา 
            สุภาษิตแสดงการละมานะเพราะพบเห็นพระพุทธองค 
      [๓๕๕] เราเปนผูเมาดวยความเมาเพราะชาติสกุล ดวยโภคะ และอิสริยยศ ดวย 
            ทรวดทรง ผิวพรรณและรูปราง และเปนผูเมาแลวดวยความเมาอยางอืน่ 
            เราจึงไมสําคัญใครๆ วาเสมอตน และย่ิงกวาตน เราเปนผูมีกุศลอัน 
            อติมานะ กําจัดแลว เปนคนโงเขลา เปนผูมีใจกระดาง เปนผูถือตัว 
            มีมานะกระดาง ไมเอื้อเฟอ จึงไมกราบไหวใคร แมเปนมารดาหรือบิดา 
            แมพี่ชายหรือพ่ีสาว และแมสมณพราหมณเหลาอื่นท่ีโลกสมมติวาเปน 
            ครูบาอาจารย เราเห็นพระพุทธเจาผูเปนนายกของโลก ผูเลิศประเสริฐ 
            สูงสุดกวาสารถีท้ังหลาย ผูรุงเรอืงดุจพระอาทิตย อันหมูภิกษุสงฆหอม 



            ลอมแลว จึงละท้ิงมานะและความมัวเมา มีใจผองใส ถวายบังคมพระองค 
            ผูสูงสุดกวาสัตวท้ังหลาย ดวยเศียรเกลา การถือตัววาดีกวาเขา วาเลว 
            กวาเขา และวาเสมอเขา เราละแลว ถอนข้ึนแลวดวยด ีการถือตัววา 
            เปนเราเปนเขา เราตัดขาดแลว การถือตัวตางๆ ท้ังหมด เรากําจัดแลว. 
                        ๑๐. สุมนเถรคาถา 
                    สุภาษิตแสดงผลการบรรลุธรรม 
      [๓๕๖] เมื่อครั้งเราบวชใหม มีอายุได ๗ ปแตกําเนิด ไดชนะพญานาคผูมีฤทธ์ิมาก 
            ดวยฤทธิ์ ไดตักน้ําจากสระใหญ ช่ือวาอโนดาตมาถวายพระอุปชฌายะ 
            ลําดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเหน็เราแลว ตรัสวา ดูกรสารีบุตร 
            เธอจงดูกุมารผูถือหมอน้ํามานี้ มีจิตต้ังม่ันดีแลวในภายใน สามเณรน้ี 
            เปนผูมีอิริยาบถงดงาม มีวัตรอันนาเลือ่มใส เปนศิษยของพระอนุรุทธะ 
            แกลวกลาดวยฤทธิ์ เปนผูอันพระอนุรทุธะ ผูเปนบุรุษอาชาไนยฝกใหรู 
            ไดรวดเร็ว ผูอันพระอนุรุทธะผูเปนคนดีฝกใหดีแลว เปนผูอันพระ- 
            อนุรุทธะผูทํากิจเสร็จแลว แนะนําแลว ใหศึกษาแลว สุมนสามเณรน้ัน 
            ไดบรรลุสันติธรรมอันยอดเย่ียม ทําใหแจงซ่ึงธรรมอนัไมกําเริบ ไม 
            ปรารถนาจะอวดคุณวิเศษของตนแกใครๆ. 
                      ๑๑. นหาตกมุนีเถรคาถา 
                  สุภาษิตแสดงความพอใจในการอยูปา 
      พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
      [๓๕๗] ดูกรภิกษุ เมื่อเธออยูในปาใหญอันปราศจากโคจร เปนปาเศราหมอง 
            ถูกโรคลมครอบงํา จักทําอยางไร? 
      พระนหาตกมุนีกราบทูลวา 
            ขาพระองคจักยังปติ และความสุขอันไพบูลยใหแผไปสูรางกายครอบงํา 
            ปจจัยอนัเศราหมองอยูในปาใหญ และจักเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕ 
            พละ ๕ ถึงพรอมดวยสขุอันเกิดแตฌาน จักเปนผูหมดอาสวะอยู 
            ขาพระองคจักพิจารณาเนืองๆ ซึ่งจิตอันบริสุทธ์ิ หลุดพนแลวจากกิเลส 
            ไมขุนมัว เปนผูหมดอาสวะอยู อาสวะท้ังปวงของขาพระองค ซึ่งมีอยู 
            ท้ังภายในและภายนอก ขาพระองคถอนข้ึนแลว ไมเกิดข้ึนอีกตอไป 
            เบญจขันธ ขาพระองคกําหนดรูแลว มรีากอันขาดแลว ต้ังอยู ธรรม 
            อันเปนท่ีสิ้นทุกข ขาพระองคไดบรรลแุลว บัดนี้ ภพใหมไมมี พระ- 
            เจาขา. 
                      ๑๒. พรหมทัตตเถรคาถา 
                  สุภาษิตสรรเสริญการชนะความโกรธ 
      [๓๕๘] ท่ีไหนความโกรธจะพึงเกิดข้ึนแกบุคคลผูไมโกรธ ผูฝกตนแลว เลี้ยงชีพ 



            โดยชอบ ผูหลุดพนแลวเพราะรูโดยชอบ ผูสงบ ผูคงท่ี บุคคลโกรธตอบ 
            บุคคลผูโกรธ จัดวาเปนคนเลวกวาบุคคลผูโกรธ เพราะความโกรธตอบ 
            นั้น บุคคลผูไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ ช่ือวาชนะสงครามท่ีชนะไดยาก 
            บุคคลใดรูวาบุคคลอื่นโกรธแลว มีสติสงบใจได บุคคลน้ันช่ือวา 
            ประพฤติประโยชนแกท้ังสองฝาย คือ แกตนและบุคคลอื่น ชนเหลาใด 
            เปนผูไมฉลาดในธรรม ชนเหลาน้ันยอมสําคัญบุคคลผูรักษาท้ังสองฝาย 
            คือ ตนและบุคคลอื่นวา เปนคนโงเขลา ถาความโกรธเกิดข้ึน จงระลึก 
            ถึงพระโอวาทอันอุปมาดวยเลื่อย ถาตัณหาในรสเกิดข้ึน จงระลึกถึง 
            พระโอวาทอันอุปมาดวยเนื้อบุตร ถาจิตของทานแลนไปในกามและภพ 
            ท้ังหลาย จงรีบขมเสียดวยสติ เหมือนบุคคลหามโคท่ีชอบกินขาวกลา 
            ฉะนั้น. 
                       ๑๓. สิริมัณฑเถรคาถา 
                 สุภาษิตสอนใหใชเวลาใหเปนประโยชน 
      [๓๕๙] มุงบังไวฝนยิ่งรั่วรด เปดไวฝนกลับไมรั่วรด เพราะฉะนั้นทานท้ังหลาย 
            จงเปดท่ีมุงบังเสียเถิด ฝนจักไมรัว่รดทานดวยอาการอยางนี้ โลกถูก 
            มัจจุเผาสุม ถูกชรารุมลอม ถูกศร คือ ตัณหาท่ิมแทง ถูกความ 
            ปรารถนาแผดเผาทุกเม่ือ โลกถูกมจัจเุผาสุม และถูกชรารุมลอม ไมมี 
            สิ่งใดตานทานได ยอมเดือดรอนอยูเปนนิตย เหมือนคนกระทําความผิด 
            ไดรับอาชญาเดือดรอนอยูฉะนั้น ชรา พยาธิและมรณะท้ัง ๓ เปนดุจ- 
            กองไฟตามไหมหมูสัตวโลกนี้ สัตวโลกเหลาน้ันไมมีกําลังตอตาน ไมมี 
            กําลังจะหนีไปได ควรทําวันและคืนไมใหไรประโยชน ดวยมนสิการ 
            นอยบาง มากบาง เพราะวันคืนลวงไปๆ เทาใด ชีวิตของสัตวก็ลวง 
            ไปเทาน้ัน เวลาตายยอมรุกรนเขาไปใกลบุคคลทุกอิริยาบถ คืน เดิน 
            ยืนนั่ง หรือนอน เพราะฉะนั้น ทานไมควรประมาทเวลา. 
                      ๑๔. สัพพกามเถรคาถา 
                    สุภาษิตสอนการพิจารณาสังขาร 
      [๓๖๐] สัตวสองเทาน้ีเปนสัตวไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นเต็มไปดวยซากศพตางๆ 
            มีของโสโครกไหลออกท่ัวกาย ตองบริหารอยูเปนนิตย เบญจกามคุณ 
            อันนารื่นรมยใจเหลาน้ี คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ท่ีมี 
            ปรากฏอยูในรูปรางหญิง ยอมลอลวงปุถุชนใหลําบาก เหมือนพรานเนื้อ 
            แอบดักเนื้อดวยเครือ่งดัก พรานเบ็ดจับปลาดวยเบ็ด บุคคลจับวานร 
            ดวยเครื่องลอ ฉะนั้น ปุถุชนเหลาใด มีจิตกําหนัดเขาไปสองเสพหญิง 
            เหลานั้น ปุถุชนเหลาน้ันยอมยังสงสารอันนากลัวใหเจริญ ยอมกอภพ 
            ใหมข้ึนอีก สวนผูใดงดเวนหญิงเหลาน้ันเหมือนบุคคลสลัดหัวงูดวยเทา 



            ผูนั้นเปนผูมีสติระงับตัณหาอันซานไปในโลกเสียได เราเห็นโทษในกาม 
            ท้ังหลาย เห็นการออกบรรพชาโดยความเกษม สลัดตนจากกามท้ังปวง 
            แลว ไดบรรลุความส้ินอาสวะ. 
                    --------------------- 
             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 ลูบไลดวยเครือ่งหอม เทายอมดวยสีแดง สวมรองเทา 
            ทอง ยืนประคองอัญชลีอยูขางหนา กลาวเลาโลมเราดวยถอยคํา 
            อันออนหวานวา ทานเปนผูบรรพชิตหนุม ขอจงเช่ือฟงคําของดิฉัน ขอ 
            เชิญทานสึกออกมาบรโิภคกามอันเปนของมนุษยเถดิ ดิฉันจักมอบ 
            ทรัพยสมบัติอันใหเกิดความปลื้มใจแกทาน ดิฉันขอใหสัจปฏิญาณแก 
            ทานวา ดิฉันจักเปนภรรยา ปฏิบัติทาน เหมือนพราหมณบูชาไฟฉะนั้น 
            เมื่อใดเราท้ังสองแกเฒาจนถึงถือไมเทา เมื่อนั้น เราท้ังสองจึงคอยบวช 
            เราท้ังสองถอืเอาชัยในโลกท้ังสองกอนเถิด เราเห็นหญิงแพศยาคนน้ัน 
            ผูตบแตงรางกาย นุงหมผาใหมอันงามดีมาทําอัญชลี พูดจาเลา 
            โลมเรา เหมือนกับบวงมัจจุราชอันธรรมชาติดักไว ลําดับน้ัน 
            โยนิโสมนสิการบังเกิดข้ึนแกเรา เราไดเห็นโทษของสังขารแลว เกิด 
            ความเบ่ือหนาย ลําดับนั้น จิตของเราก็หลุดพนจากกเิลส ขอทานจง 
            เห็นคุณวิเศษของพระธรรมอยางนี้เถิด บัดนี้ เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว 
            ไดทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                       ๒. ลกุณฏกเถรคาถา 



                   คาถาสุภาษิตของพระลกุณฏกเถระ 
      [๓๖๒] ภัททิยภิกษุอยู ณ อัมพาฏการามอันสวยงามในชัฏแหงปา ไดถอนตัณหา 
            พรอมท้ังรากข้ึนแลว เปนผูเจริญดวยคุณมีศีลเปนตน เพงฌานอยูใน 
            ไพรสณฑนี้ กามโภคีบุคคลบางพวกยอมยินดีดวยเสยีงตะโพน เสียง 
            พิณและบัณเฑาะว แตความยินดีของพวกเขานั้นไมประเสริฐ ไม 
            ประกอบดวยประโยชน สวนเรายินดแีลวในคําสอนของพระพุทธเจา 
            อยูท่ีโคนไม ก็พระพุทธเจาไดประทานพรแกเรา เรารับพรน้ัน 
            แลว ถือเอากายคตาสติอันโลกท้ังปวงพึงเจริญเปนนิตย ชนเหลา 
            ใดถือรปูรางเราเปนประมาณ และถือเสียงเราเปนประมาณ ชน 
            เหลานั้นตกอยูในอํานาจฉันทราคะ ยอมไมรูจักเรา คนพาลถูก 
            กิเลสกั้นไวรอบดาน ยอมไมรูท้ังภายใน ไมเห็นท้ังภายนอกยอม 
            ลอยไปตามเสียง แมบุคคลผูเห็นผลภายนอก ไมรูภายใน แต 
            เห็นภายนอก ก็ลอยไปตามเสียง สวนผูใดมีความเห็นไมถูกกั้น 
            ยอมรูชัดท้ังภายใน ท้ังเห็นแจงภายนอก ผูนั้นยอมไมลอยไป 
            ตามเสียง. 
                        ๓. ภัททเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระภัททเถระ 
      [๓๖๓] เราเปนบุตรคนเดียว จึงเปนท่ีรักของมารดาบิดา เพราะเหตุวา 
            มารดาบิดาไดเรามาดวยการประพฤติวัตร และการเซนสรวงเปนอนั 
            มาก ก็มารดาและบิดาท้ังสองน้ัน มุงหวังความเจริญ แสวง 
            หาประโยชนเพื่ออนุเคราะหเรา จึงนําเรามาถวายแดพระพุทธเจา 
            แลวทูลวา บุตรของขาพระองคนี้เปนสุขุมาลชาติ เจริญดวย 
            ความสุข เปนบุตรท่ีขาพระองคไดมาโดยยาก ขาแตพระองคผู 
            เปนนาถะของโลก ขาพระองคท้ังสองขอถวายบุตรสุดท่ีรักนี้ ให 
            เปนคนรับใชสอยของพระองคผูทรงชนะกิเลสมาร ก็พระศาสดา 
            ทรงรับเราแลว รับส่ังกะทานพระอานนทวา จงรีบใหเด็กคนน้ีบรรพชา 
            เถิด เพราะเด็กคนน้ีจักเปนผูรอบรูรวดเร็ว พระศาสดาผูทรงชนะ 
            มาร รับส่ังใหพระอานนทบรรพชาใหเราแลวเสด็จเขาสูพระคันธกุฎี 
            เมื่อพระอาทิตยยังไมอัศดงคต จิตของเราก็พนจากอาสวะกิเลสท้ังปวง 
            ภายหลัง พระศาสดาทรงออกจากสมาบัติแลว เสด็จออกจาก 
            ท่ีเรน รับส่ังกะเราวา จงเปนภิกษุมาเถิดภัททะ การรับส่ัง 
            เชนนั้น เปนการอุปสมบทของเรา เราเกิดมาได ๗ ป ก็ได 
            อุปสมบท ไดบรรลุวชิชา ๓ นาอัศจรรย ความท่ีธรรมเปน 
            ความดี 



                       ๔. โสปากเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระโสปากเถระ 
      [๓๖๔] เราไดเห็นพระพุทธเจาผูสูงสุดกวานรชน เปนบุรุษอุดมเสด็จจงกรม 
            อยูท่ีรมเงาหลังพระคันธกุฎี จึงเขาไปเฝาถวายบังคม ณ ท่ีนั้น เราหม 
            จีวรเฉวยีงบาขางหน่ึง ประนมมือเดินตามพระองคผูปราศจากกิเลสธุลี 
            ผูสูงสุดกวาสัตวท้ังปวง ลําดับน้ัน พระองคไดตรัสถามปญหาเรา เรา 
            เปนผูฉลาด รอบรูปญญาท้ังหลาย เปนผูไมมีความหวาดหวั่นและไมกลัว 
            ไดพยากรณแดพระศาสดา เมื่อเราวิสชันาปญหาแลว พระตถาคต 
            ทรงอนุโมทนา ทรงทอดพระเนตรหมูภิกษุแลว ไดตรสัเนื้อความนี้วา 
            โสปากภิกษุนี้บริโภคจวีร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปจจัย 
            ของชาวอังคะและชาวมคธเหลาใด ก็เปนลาภของชาวอังคะและชาวมคธ 
            เหลานั้น อนึ่ง ไดตรัสวา เปนลาภของชาวอังคะและชาวมคธท่ีได 
            ตอนรับและทําสามีจิกรรม แกโสปากภิกษุ ดูกรโสปากะ ต้ังแตวันนี้ 
            เปนตนไป ใหเธอเขามาหาเราได ดูกรโสปากะ การวิสัชนาปญหานี้ 
            จงเปนการอุปสมบทของเธอ เรามีอายไุด ๗ ป แตเกิดมา ก็ได 
            อุปสมบทเปนภิกษุ ทรงรางกายอันมใีนท่ีสุด นาอัศจรรยจรงิ ความท่ีธรรม 
            เปนกรรมดี. 
                        ๕. สรภังเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระสรภังคเถระ 
      [๓๖๕] เราหักแขมดวยมือท้ังสองทํากระทอมอยู เพราะฉะนั้น เราจึงมีช่ือ 
            โดยสมมติวา สรภังคะ วันนี้เราไมควรหักแขม ดวยมือท้ัง 
            สองอีก เพราะพระสมณโคดมผูเรืองยศ ทรงบัญญัติสิกขาบทแก 
            เราท้ังหลาย เมื่อกอน เราผูช่ือวาสรภังคะไมเคยไดเห็นโรคคือ 
            อุปาทานขันธ ๕ ครบบริบูรณท้ังส้ิน โรคน้ัน อันเราผูทําตามพระ 
            ดํารัสของพระพุทธเจา ซึ่งเปนเทพเจาผูยิ่งใหญ ไดเห็นแลว พระ 
            สัมมาสัมพุทธเจาพระนามวา พระวิปสสี พระสิขี พระ 
            เวสสภู พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสป ได 
            เสด็จไปแลวโดยทางใดแล พระสัมมาสัมพุทธเจาพระนามวาโคดม 
            ก็ไดเสด็จไปแลว โดยทางน้ัน พระพุทธเจา ๗ พระองคนี้ 
            ทรงปราศจากตัณหา ไมทรงถือม่ัน ทรงหยัง่ถึงความสิ้นกิเลส 
            เสด็จอุบัติแท โดยธรรมกาย ผูคงท่ี ทรงเอ็นดอูนุเคราะห 
            สัตวท้ังหลาย ไดทรงแสดงธรรม คือ อริยสัจ ๔ อันไดแกทุกข 
            เหตุเกิดทุกข ความดับทุกข ทางเปนท่ีสิ้นทุกข เปนทาง 
            ไมเปนไปแหงทุกข อันไมมีท่ีสุดในสงสาร เพราะกายน้ีแตก และ 



            เพราะความส้ินชีวิตน้ี การเกิดในภพใหมอยางอื่นมิไดมี เราเปน 
            ผูหลุดพนแลวจากสรรพกิเลสและภพท้ังปวง. 
                  ------------------------- 
    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 
            ขวายเพื่อยังปจจัยใหเกดิ เพราะภิกษุใดเปนผูติดรสอาหาร ภิกษุนั้นช่ือ 
            วาเปนผูขวนขวายเพื่อยงัปจจัยใหเกิด และช่ือวาละท้ิงประโยชนอัน 
            จะนําความสุขมาให พระอริยะท้ังหลาย มีพระพุทธเจาเปนตน 
            กลาวการไหวการบูชาในสกุลท้ังหลายวา เปนเปอกตม เปนลูกศร 
            อันละเอียดถอนไดยาก เพราะสักการะอันบุรุษช่ัวละไดยาก ภิกษุ 
            ไมควรแนะนําสัตวอื่นใหทํากรรมอันเปนบาป และไมพึงสองเสพ 
            กรรมนั้นดวยตนเอง เพราะสัตวมีกรรมเปนเผาพันธุ คนเรายอม 
            ไมเปนโจรเพราะคําของบุคคลอื่น ไมเปนมุนีเพราะคําของบุคคลอื่น 
            บุคคลรูจักตนเองวาเปนอยางไร แมเทพเจาท้ังหลายก็รูจักบุคคลน้ัน 
            วาเปนอยางนั้น ก็คนพวกอื่นยอมไมรูตัวสึกวา พวกเราท่ีสมาคมน้ี 
            จักพากันยุบยับในหมูชนพวกนั้น พวกใดมารูสึกตัววา พวกเราจักพา 
            กันไปสูท่ีใกลมัจจุราช ความทะเลาะวิวาท ยอมระงับไปเพราะพวกนั้น 
            บุคคลผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพยก็ยังเปนอยูได สวนบุคคลถึงจะมีทรัพย 
            ก็เปนอยูไมได เพราะไมไดปญญา บุคคลยอมไดยินเสียงทุกอยางดวยหู 
            ยอมเห็นสิ่งท้ังปวงดวยจักษุ แตนักปราชญยอมไมควรละท้ิงส่ิงท้ังปวง 
            ท่ีไดเห็นไดฟงมาแลว ผูมีปญญาถึงมีตาดี ก็ทําเหมือนคนตาบอด 
            ถึงมีหูดีก็ทําเปนดังคนหูหนวก ถึงมีปญญาก็ทําดังคนใบ ถึงมีกําลังก็ทํา 
            เปนดังคนทุรพล แตเมื่อประโยชนเกิดข้ึน ถึงจะนอนอยูในเวลาใกลตาย 
            ก็ยังทําประโยชนนั้นได. 
                        ๒. สิงริมิตตเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระสิริมิตตเถระ 



      [๓๖๗] ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด 
            ภิกษุนั้นแลเปนผูคงท่ี ดวยขอปฏิบัติตามท่ีกลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุ 
            นั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบ้ืองหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก 
            โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด ภิกษุนัน้เปนผูมีทวารอัน 
            คุมครองแลวทุกเมื่อ ดวยขอปฏิบัติตามท่ีกลาวแลวอยางนี้ ภิกษุ 
            นั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบ้ืองหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก 
            โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีศีลงาม ดวยขอปฏิบัติ 
            ตามท่ีกลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบ้ืองหนา 
            ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูกโกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มี 
            กัลยาณมิตร ดวยขอปฏิบัติตามท่ีกลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้น 
            ยอมไมเศราโศกในโลกเบ้ืองหนา ภิกษุใดไมมักโกรธ ไมผูก 
            โกรธไว ไมมีมายา ไมสอเสียด มีปญญางาม ดวยขอปฏิบัติ 
            ตามท่ีกลาวมาแลวอยางนี้ ภิกษุนั้นยอมไมเศราโศกในโลกเบ้ืองหนา 
            ผูใดมีศรัทธาไมหวั่นไหวในพระตถาคต ต้ังม่ันดีแลว มีศีลอันงาม 
            อันพระอริยใครแลว สรรเสริญแลว มีความเลื่อมใสในพระสงฆ 
            และมีความเห็นตรง บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูนั้นวา เปนผูไมขัดสน 
            ชีวิตของผูนั้นไมไรประโยชน เพราะฉะนั้น นักปราชญเมื่อระลึกถึง 
            คําสอนของพระพุทธเจาท้ังหลาย ก็ควรประกอบศรัทธา ศีล ปสาทะ 
            และการเห็นธรรมเนืองๆ เถิด. 
                      ๓. มหาปนถกเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระมหาปนถกเถระ 
      [๓๖๘] เมื่อใด เราไดเห็นพระศาสดาผูปลอดภัยเปนครั้งแรก เมื่อนั้น 
            ความสลดใจไดเกิดมีแกเรา เพราะไดเห็นพระศาสดาผูอุดมบุรุษ ผูใด 
            นอบนอมพระศาสดาผูทรงศิริ ท่ีพระบาทดวยมือท้ังสอง ผูนั้น 
            พึงทําพระศาสดาใหทรงยินดีโปรดปราน ครั้งน้ัน เราไดละท้ิงบุตร 
            ภรรยา ทรัพย และธัญญาหาร ปลงผมและหนวดออกบวช 
            เปนบรรพชิต เปนผูถึงพรอมดวยสิกขาสาชีพ สํารวมดีแลวใน 
            อินทรียท้ังหลาย ถวายบังคมพระสัมพุทธเจา เปนผูไมพายแพ 
            ตอมาร ครั้งน้ัน ความต้ังใจปรารถนาสําเร็จแกเรา เราไมได 
            นั่งอยูเปลาแมเพียงครูเดียว ในเม่ือยังถอนลูกศรคือตัณหาข้ึนไมได 
            ขอจงดูความเพียร ความบากบ่ันของเราผูอยูดวยความต้ังใจอยางนั้น 
            เราไดบรรลวุิชชา ๓ คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว 
            เราระลึกชาติกอนๆ ได ไดชําระทิพยจักษุหมดจดแลว เปน 
            พระอรหันตผูควรแกทักษิณา หลุดพนแลว ไมมีอุปธิ ตอเมื่อ 



            ราตรีสิ้นไปแลว พระอาทิตยอุทัยข้ึนมา เราทําตัณหาท้ังปวงใหเหือด 
            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 บัณฑิตกําหนดรูทุกขในเบญจขันธท่ีปุถุชนท้ังหลายไมรูแจงวา 
            ความแกและความตายน้ีเปนทุกข แลวจมอยู เปนผูมีสติเพงพินิจอยู 
            เมื่อนั้น ยอมไมประสบความยินดีในเบญจขันธนั้น ยิ่งไปกวาความยินดี 
            ในวิปสสนาและในมรรคผล เมื่อใด บัณฑิตละตัณหาอันนําทุกขมา 
            ใหซานไปในอารมณตางๆ นํามาซึ่งทุกขอันเกิดเพราะความตอเนื่อง 
            แหงธรรม เปนเครื่องเนิ่นชา เปนผูมีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอม 
            ไมประสบความยินดียิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมน้ัน เมื่อใด บัณฑิตถูกตอง 
            ทางอันสูงสุดเปนทางปลอดโปรง ใหถึงองค ๒ และองค ๔ เปนท่ีชําระ 
            กิเลสท้ังปวง ดวยปญญา มีสติเพงพินิจอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบ 
            ความยินดียิ่งไปกวาการเพงพินิจพิจารณาน้ัน เมื่อใด บัณฑิตเจริญ 
            สันตบทอันไมทําใหเศราโศก ปราศจากธุลีอันปจจยัอะไรๆ ปรุงแตง 
            ไมได ใหหมดจดจากกิเลสท้ังปวง เปนเครื่องตัดกิเลสเครื่องผูกพัน 
            คือสังโยชน เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดียิ่งไปกวาการเจรญิ 
            สันตบทน้ัน เมื่อใด กลอง คือ เมฆอนัเกลื่อนกลนดวยสายฝน ยอม 
            คํารณรองอยูในนภากาศ อันเปนทางไปแหงฝูงนกอยูโดยรอบ และภิกษุ 
            ไปเพงพิจารณาธรรมอยูท่ีเงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดี 
            อยางอื่น ยิ่งไปกวาการเพงธรรมนั้น เมื่อใด บัณฑิตมีจิตเบิกบาน นั่งเพง 
            พิจารณาธรรมอยูท่ีฝงแมน้ําท้ังหลาย อันดารดาษไปดวยดอกโกสุม 
            และดอกมะลิท่ีเกิดในปา อันวิจิตรงดงาม ยอมไมไดประสบ 
            ความยินดีอยางอื่น ยิง่ไปกวาการน่ังเพงพิจารณาธรรมน้ัน เมื่อใด 
            มีฝนฟารองในเวลาราตรี ฝูงสัตวท่ีมีเข้ียว ก็พากันยินดอียูใน 
            ปาใหญ และภิกษุไปเพงพิจารณาธรรมอยูท่ีเงื้อมเขา เมื่อนั้น ยอม 



            ไมประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการพิจารณาธรรมน้ัน เมื่อใด 
            ภิกษุกําจัดวิตกท้ังหลายของตน เขาไปสูถ้ําภายในภูเขา ปราศจาก 
            ความกระวนกระวายใจ ปราศจากกิเลสอันตรึงใจ เพงพิจารณาธรรมอยู 
            เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอื่น ยิ่งไปกวาการพิจารณา 
            ธรรมน้ัน เมื่อใด ภิกษุมีความสุข ยังมลทินกิเลสอันตรึงจิตและความ 
            โศกใหพินาศ ไมมีกลอนประตู คือ อวิชชา ไมมีปา คือ ตัณหา 
            ปราศจากลูกศร คือ กิเลส เปนผูทําอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป เพงพิจารณา 
            ธรรมอยู เมื่อนั้น ยอมไมไดประสบความยินดีอยางอืน่ ยิ่งไปกวาการ 
            เพงพิจารณาธรรมน้ัน. 
                          --------------------- 
            พระภูตเถระผูเห็นธรรมโดยถองแท เปนผูเดียวดุจนอแรด ได 
            ภาษิตคาถา ๙ คาถาน้ีไวในนวกนิบาต ฉะนี้แล. 
                              จบ นวกนิบาต. 
                            --------------- 
                             เถรคาถา ทสกนิบาต 
                             ๑. กาฬุทายีเถรคาถา 
                           คาถาสุภาษิตของพระกาฬุทายี 
      [๓๗๐] ขาแตพระองคผูเจริญ บัดนี้ หมูไมท้ังหลาย มีดอกและใบมีสีแดงดัง 
            ถานเพลิง ผลิผลถอดใบเกาลวงหลนไป หมูไมเหลานั้นงามรุงเรอืง 
            ดังเปลวเพลิง ขาแตพระองคผูมีความเพียรใหญ เวลานี้เปนเวลาสมควร 
            อนุเคราะหหมูพระญาติ ขาแตพระองคผูแกลวกลา หมูไมท้ังหลายมี 
            ดอกบานงามดี นารื่นรมยใจสงกลิ่นหอมฟุงตระหลบไปท่ัวทิศโดยรอบ 
            ผลัดใบเกา ผลิดอกออกผล เวลานี้เปนเวลาสมควรจะหลีกออกไป 
            จากท่ีนี้ ขอเชิญพระพิชิตมารเสด็จไปสูกรุงกบิลพัสดุเถิด ขาแตพระองค 
            ผูเจริญ ฤดูนี้ก็เปนฤดูท่ีไมหนาวนัก ไมรอนนัก เปนฤดูพอสบาย 
            ท้ังมรรคาก็สะดวก ขอพวกศากยะและโกลิยะท้ังหลาย จงไดเขาเฝาพระ 
            องคท่ีแมน้ําโรหิณีอันมีหนาในภายหลังเถิด ชาวนาไถนาดวยความ 
            หวังผล หวานพืชดวยความหวังผล พอคาผูเท่ียวหาทรัพยยอมไปสู 
            สมุทรดวยความหวงัทรพัย ขาพระองคอยูในท่ีนี้ ดวยความหวังผล 
            อันใด ขอความหวังผลอันนั้นจงสําเรจ็แกขาพระองคเถิด ชาวนาหวาน 
            พืชบอยๆ ฝนตกบอยๆ ชาวนาไถนาบอยๆ แวนแควนสมบูรณดวย 
            ธัญญาหารบอยๆ พวกยาจกเท่ียวขอบอยๆ ผูเปนทานาธิบดีใหบอยๆ 
            ครั้นใหบอยๆ แลวยอมเขาถึงสวรรคบอยๆ บุรุษผูมีความเพียร ม ี
            ปญญากวางขวาง เกิดในสกุลใด ยอมยังสกุลนั้นใหบริสุทธ์ิสะอาด 



            ตลอด ๗ ช่ัวคน ขาพระองคยอมเขาใจวา พระองคเปนเทพเจาประเสริฐ 
            กวาเทพเจาท้ังหลาย ยอมทรงสามารถทําใหสกุลบริสุทธ์ิ เพราะพระองค 
            เกิดแลวโดยอริยชาติ ไดสัจนามวาเปนนักปราชญ สมเด็จพระบิดาของ 
            พระองคทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ ทรงพระนามวาสุทโธทนะ สมเด็จ 
            พระนางเจามายาพระมเหสีของพระเจาสุทโธทนะ เปนพระพุทธมารดา 
            ทรงบริหารพระองคผูเปนพระโพธิสัตวมา ดวยพระครรภเสด็จสวรรคต 
            ไปบันเทิงอยูในไตรทิพย สมเด็จพระนางเจามายาเทวีนั้น ครั้นสวรรคต 
            จุติจากโลกน้ีแลว ทรงพรั่งพรอมดวยกามคุณอันเปนทิพย มีหมูนางฟา 
            หอมลอม บันเทิงดวยเบญจกามคุณ อาตมภาพเปนบุตรของพระพุทธเจา 
            ผูไมมีสิ่งใดจะย่ํายีได มีพระรัศมีแผซานจากพระกาย ไมมีผูจะเปรียบปาน 
            ผูคงท่ี ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนโยมของพระบิดา ของโยมบิดา 
            แหงอาตมภาพ ดูกรมหาบพิตร พระองคเปนพระไอยกาของอาตมภาพ 
            โดยธรรม. 
                      ๒. เอกวิหาริยเถรคาถา 
                 คาถาสุภาษิตของพระเอกวิหาริยเถระ 
      [๓๗๑] ถาไมมีผูอื่นอยูขางหนาหรือขางหลังเรา ความสบายใจอยางยิ่งคงจะมี 
            แกเราผูอยูในปาผูเดียว ผิฉะน้ัน เราผูเดียวจักไปสูปาอันพระพุทธเจา 
            ทรงสรรเสริญวา ความผาสุกยอมมีแกภิกษุอยูแตผูเดียว มีใจเด็ดเดี่ยว 
            เราผูเดียวเปนผูชํานาญในส่ิงท่ีเปนประโยชน จักเขาไปสูปาใหญ อัน 
            ทําใหเกิดปติแกพระโยคาวจร นารื่นรมย เปนท่ีอยูของหมูชางตกมัน 
            โดยเร็วพลัน เราผูเดียว จักอาบนํ้าในซอกเขาอันเยือกเย็นในปาอันเย็น 
            มีดอกไมบานสะพรั่ง จักจงกรมใหเปนท่ีสําราญใจ เมื่อไรเราจึงจักได 
            อยูในปาใหญอันนารื่นรมยแตผูเดียว ไมมีเพื่อนสอง จกัเปนผูทํากิจสําเร็จ 
            หาอาสวะมิได ขอความประสงคของเราผูปรารถนาจะทําอยางนี้จงสําเร็จ 
            เถิด เราจักยังความประสงคของเราใหสําเร็จจงได ผูอืน่ไมอาจ 
            ทําผูอื่นใหสําเร็จได เราจักผูกเกราะ คือ ความเพียร จักเขา 
            ไปสูปาใหญ เรายังไมบรรลุถึงความสิ้นอาสวะแลว จักไมออกไปจากปา 
            นั้นเมื่อลมพัดเย็นมา กลิ่นดอกไมก็หอมฟุงมา เราจักนั่งอยูบนยอดเขา 
            ทําลายอวิชชา เราจักไดรับความสุขรื่นรมยอยูดวยวมิุตติสุขในถ้ําท่ีเงื้อม 
            เขา ซึ่งดารดาษไปดวยดอกโกสุม มีภาคพื้นเยือกเย็น อันมีอยูใน 
            ปาใหญเปนแน เรามีความดําริอันเต็มเปยม เหมือนพระจันทรใน 
            วันเพ็ญ เปนผูสิ้นอาสวะท้ังปวงแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี. 
                      ๓. มหากัปปนเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระมหากัปปนเถระ 



      [๓๗๒] ผูใดพิจารณาเห็นแจงหรอืแสวงหาประโยชน ยอมพิจารณาเหน็กิจ 
            ท้ังสอง คือ ท่ีเปนประโยชนและไมเปนประโยชน อันยังไมมาถึง 
            ไดกอนอมิตรหรือศัตรขูองผูนั้น ซึ่งคอยแสวงหาชองอยูไมทันเห็น ผูนั้น 
            เรียกวา ผูมีปญญา ผูใดเจริญอานาปาณสติใหบริบูรณดวยดีแลว 
            อบรมแลวโดยลําดับ  ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูนั้นยอม 
            ยังโลกน้ีใหสวางไสว เหมือนพระจันทรเพ็ญออกจากกลีบเมฆฉะนั้น 
            จิตของเราผองใสแลวหนอ อบรมดีแลว หาประมาณมิได เปน 
            จิตประคองไวแลวเปนนิตย ยอมยังทิศท้ังปวงใหสวางไสว บุคคล 
            ผูมีปญญาถึงจะสิ้นทรัพย ก็ยังมีชีวิตอยูเปนไดแนแท สวนบุคคล 
            ผูไมมีปญญาถึงจะมีทรัพยก็เปนอยูไมได ปญญาเปนเครื่องตัดสินสิ่ง 
            ท่ีตนฟงมาแลว เปนเครื่องเจริญช่ือเสียงและความสรรเสริญ นรชน 
            ในโลกนี้ ผูประกอบดวยปญญา แมในเวลาท่ีตนตกทุกข ก็ 
            ยอมไดรับความสุข ธรรมน้ีมิใชมีในวันนี้ ไมใชนาอัศจรรย 
            และไมใชเคยมีมาแลว แตดูเหมือนเปนของท่ีไมเคยมีในโลก ซึ่ง 
            เปนท่ีเกิดท่ีตาย เมื่อสัตวเกิดมาแลว กม็ีความเปนอยูกับความ 
            ตายแนแท สัตวท่ีเกิดมาแลวๆ ในโลกนี้ ยอมตายไปท้ังน้ัน 
            เพราะสัตวท้ังหลายมีอยางนี้เปนธรรมดา ชีวิตอันใดเปนประโยชน 
            แกบุรุษเหลาอื่น ชีวิตอนันั้นยอมไมเปนประโยชนแกผูท่ีตายไปแลว 
            อันการรองไหถึงผูท่ีตายไปแลว ยอมไมทําใหเกิดผล ไมทําให 
            เกิดความสรรเสริญ สมณะและพรหมณไมสรรเสริญเลย การ 
            รองไหยอมเบียดเบียนจักษุและรางกาย ทําใหเสื่อมวรรณะ กําลัง 
            และความคิด ชนท้ังหลายผูเปนขาศึกยอมมีจิตยินดี สวนชน 
            ผูเปนมิตรก็พลอยเปนทุกขไปดวย เพราะฉะนั้น บุคคลพึงปรารถนา 
            ทานผูเปนนักปราชญ เปนพหูสูต ใหอยูในสกุลของตน เพราะ 
            กิจทุกอยางจะสําเร็จได ดวยกําลังปญญาของทานท่ีเปนนักปราชญ 
            และเปนพหูสูตเทาน้ัน เหมือนบุคคลขามแมน้ําอันเต็มฝง ดวยเรือ 
            ฉะนั้น. 
                       ๔. จูฬปนถกเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระจูฬปนถกเถระ 
      [๓๗๓] เมื่อกอน ญาณคติเกิดแกเราชา เราจึงถูกดูหม่ิน และพี่ 
            ชายจึงขับไลเราวา จงกลับไปเรือนเดี๋ยวน้ีเถิด เราถูกพีช่ายขับไลแลว 
            ไปยืนรองไหอยูท่ีใกลซุมประตูสังฆาราม เพราะยังมีความอาลัยในศาสนา 
            พระผูมีพระภาคไดเสด็จมา ณ ท่ีนั้น ทรงลูบศีรษะเรา ทรงจับแขนเรา 
            พาเขาไปสูสังฆาราม พระศาสดาทรงอนุเคราะห ประทานผาเช็ดพระบาท 



            ใหแกเรา ตรัสวา จงอธิษฐานผาสะอาดผืนนี้ใหต้ังม่ันดีโดยมนสิการวา 
            รโชหรณํๆ ผาสําหรับเช็ดธุลีๆ จงต้ังจิตใหมั่น นั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง 
            เราฟงพระดํารัสของพระองคแลว เกิดความยินดีในศาสนา ได 
            บําเพ็ญสมาธิใหเกิดข้ึนเพื่อบรรลุประโยชนอันสูงสุด เราระลึกถึงชาติ 
            กอนๆ ได ชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว ไดบรรลวุิชชา ๓ 
            คําส่ังสอนของพระพุทธเจา เราไดทําสําเร็จแลว พระจฬูปนถก- 
            เถระไดเนรมิตตนข้ึนพันหนึ่ง นั่งอยูท่ีชีวกัมพวันอันรืน่รมย จนถึง 
            เวลาเขามาบอกนิมนต ครั้งน้ัน พระศาสดาทรงสงทูตไปบอกเวลา 
            ภัตตาหารแกเรา เมื่อทูตบอกเวลาภัตตาหารแลว เราไดเขาไป 
            เฝาโดยอากาศ ถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว นั่ง 
            ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง ลําดับนั้น พระศาสดาทรงรับรองเราผู 
            ถวายบังคมแลวนั่งอยู เราเปนผูควรบูชาของโลกท้ังปวง เปนผู 
            ควรรับของอันเขานํามาบูชา เปนนาบุญแหงหมูมนุษย ไดรับ 
            ทักษิณาทานแลว. 
                        ๕. กัปปเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระกัปปเถระ 
      [๓๗๔] รางกายน้ี เต็มไปดวยของอากูลและของอันเปนมลทินตางๆ มี 
            หลุมคูถใหญเปนท่ีเกิด เปนดุจบอน้ําครําอันมีมานมนาน เปน 
            ดุจฝใหญ เปนดุจแผลใหญ เต็มไปดวยหนองและเลือด เต็มไปดวย 
            หลุมคูถ มีน้ําไหลออกเปนนิตย มีของเนาไหลออกทุกเมื่อ กายอัน 
            เปอยเนาน้ีรัดรึงดวยเอน็ใหญ ๖๐ เสน ฉาบทาดวยเครื่องฉาบทา คือ 
            เนื้อ หุมหอดวยเส้ือ คือ หนัง เปนของหาประโยชนมิได 
            เปนของสืบตอเนื่องกันดวยรางกระดูก เกี่ยวรอยดวยดาย คือเสน 
            เอ็น เปลี่ยนอิรยิาบถได เพราะยังมีเครื่องประกอบพรอม นรชน 
            ผูยังคลุกคลีอยูในกามคุณ เปนผูตระเตรียมไปสูความตายเปนนิตย เปน 
            ผูต้ังอยูในท่ีใกลมัจจุราช จักตองท้ิงรางกายไวในโลกนี้เอง กายน้ี 
            เองอวิชชาหุมหอแลว ผูกรัดดวยเครื่องผูก ๔ ประการ จมอยู 
            ในหวงนํ้า คือ กิเลส ปกคลุมไวดวยขาย คือ กิเลสอันนอน 
            เนื่องอยูในสันดาน ประกอบแลวในนีวรณ ๕ เพียบพรอม 
            ดวยวิตก ประกอบดวยรากเหงาแหงภพ คือ ตัณหา ปก 
            ปดดวยเครื่องปกปด คือ โมหะ หมุนไปอยูดวยเครือ่งหมุน คือ 
            กรรม รางกายน้ียอมมีสมบัติกับวิบัติเปนคูกัน มีความเปนตางๆ กัน 
            เปนธรรมดา ปุถุชนคนอันธพาลเหลาใด มายึดถือรางกายน้ีวาเปน 
            ของเรา ยอมยังสงสารอนันากลัวใหเจรญิ ปุถุชนเหลาน้ันยอมถอืเอา 



            ภพใหมอีก กุลบุตรผูเปนบัณฑิตเหลาใด ละเวนรางกายอันฉาบทาแลว 
            ดวยคูถ ดังบุรุษผูประสงคความสุขอยากมีชีวิตอยู เห็นอสรพิษแลว 
            หลีกหนีไปฉะนั้น กุลบุตรเหลานั้นละอวิชชาอันเปนรากเหงาแหงภพแลว 
            เปนผูไมมีอาสวะจักปรินิพพาน. 
                   ๖. อุปเสนวังคันตปุตตเถรคาถา 
               คาถาสุภาษิตของพระอุปเสนวังคันตปุตตเถระ 
      [๓๗๕] ภิกษุสองเสพเสนาสนะอันสงัด ปราศจากเสียงอือ้อึง เปนท่ีอยูอาศัย 
            แหงสัตวรายเพราะการหลีกออกเรนเปนเหตุ ภิกษุพึงเก็บผามาจากกอง 
            หยากเยื่อ จากปาชา จากตรอกนอยตรอกใหญ แลวทําเปนผานุงหม 
            พึงทรงจีวรอันเศราหมอง ภิกษุควรทําใจใหตํ่า คุมครองทวาร สํารวม 
            ดีแลว เท่ียวไปบิณฑบาต ตามลําดับตรอก คือ ตามลําดับสกุล ภิกษุ 
            พึงยินดีดวยของๆ ตน แมจะเปนของเศราหมอง ไมพงึปรารถนารส 
            อาหารอยางอื่นมาก เพราะใจของบุคคลผูติดในรสอาหาร ยอมไมยินดี 
            ในฌาน ภิกษุควรเปนผูมีความปรารถนานอย สันโดษ ชอบสงัด เปน 
            มุนี ไมคลุกคลีดวยพวกคฤหัสถ และพวกบรรพชิตท้ังสอง ภิกษุผู 
            เปนบัณฑิต ควรแสดงตนใหเปนคนบาและคนใบ ไมควรพูดมากใน 
            ทามกลางสงฆ ไมควรเขาไปกลาววาใครๆ ควรละเวนการเขากระทบ 
            กระท่ัง เปนผูสํารวมในพระปาติโมกข และพึงเปนผูรูจักประมาณใน 
            โภชนะ เปนผูฉลาดในการเกิดข้ึนแหงจิต มีนิมิตอันถือเอาแลว 
            พึงประกอบสมถะและวิปสสนาตามเวลาอันสมควรอยูเนืองๆ พึง 
            เปนบัณฑิตผูถึงพรอมดวยความเพียรเปนนิตย เปนผูประกอบภาวนา 
            ทุกเมื่อ ดวยความต้ังใจวา ถายังไมถึงท่ีสุดทุกข ไมพึงถึง 
            ความวางใจ อาสวะท้ังปวงของภิกษุ ผูปรารถนาความบริสุทธ์ิ 
            เปนอยูอยางนี้ ยอมส้ินไป และภิกษุนั้นยอมบรรลุนิพพาน. 
                        ๗. โคตมเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระโคตมเถระ 
      [๓๗๖] บุคคลพึงรูจักประโยชนของตน พึงตรวจตราดูคําสั่งสอนของพระ 
            ศาสดา และพึงตรวจตราสิ่งท่ีสมควรแกกุลบุตร ผูเขาถึงซ่ึง 
            ความเปนสมณะในศาสนานี้ การมีมิตรดี การสมาทานสิกขา 
            ใหบริบูรณ การเช่ือฟงตอครูท้ังหลาย ขอนี้ลวนแตสมควรแก 
            สมณะ ในศาสนาน้ี ความเคารพในพระพุทธเจา ความยํา 
            เกรงในพระธรรมและพระสงฆตามความเปนจริงขอนี้ ลวนสมควร 
            แกสมณะ การประกอบในอาจาระและโคจร อาชีพท่ีหมดจด อัน 
            บัณฑิตไมติเตียน การต้ังจิตไวชอบนี้ ลวนแตสมควรแกสมณะ 



            จาริตศีลและวาริตศีล การเปลี่ยนอิรยิาบถอันนาเลื่อมใส และ 
            การประกอบในอธิจิต ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ เสนาสนะ 
            ปาอันสงบ ปราศจากเสียงอึกทึก มุนีพึงคบหา นี้เปนของสม 
            ควรแกสมณะ จตุปาริสุทธศีล พาหุสัจจะ การเลือกเฟน 
            ธรรมตามความเปนจริง การตรัสรูอรยิสัจ นี้ก็ลวนแตสมควร 
            แกสมณะ ขอท่ีบุคคลมาเจริญอนิจจสัญญาในสังขารท้ังปวงวา สังขาร 
            ท้ังปวงไมเท่ียง เจริญอนัตตสัญญาวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา 
            และเจริญอสุภสัญญาวา กรัชกายน้ีไมนายินดีในโลก นี้ก็ลวนแต 
            สมควรแกสมณะ การท่ีบุคคลมาเจริญโพชฌงค ๗ อิทธิบาท ๔ 
            อินทรีย ๕ พละ ๕ และอริยมรรคมีองค ๘ ก็ลวนสมควรแกสมณะ 
            การท่ีบุคคลผูเปนมุนีมาละตัณหาทําลายอาสวะ พรอมท้ังรากเหงา เปน 
            ผูหลุดพนจากอาสวะกิเลสอยู ก็ลวนแตสมควรแกสมณะ. 
                        -------------- 
            ในทสกนิบาตน้ี 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 
      อุบาสกคนหน่ึง ไดวอนขอใหกิจจสามเณรอยูในวิหารแหงหน่ึงดวยคาถาวา 
      [๓๗๗] ดูกรพอสามเณร จะมีประโยชนอะไรในปา ภูเขาช่ืออุชชุหานะ เปน 
            ท่ีไมสบายในฤดูฝน เพราะฉะนั้น ภูเขาอุชชุหานะจะมีประโยชน 
            อะไรแกทาน ลมหัวดวนพัดมาอยู ทานพอใจหรือ เพราะ 
            ความเงียบสงัดเปนท่ีตองการของผูเจริญฌาน. 
      สังกิจจสามเณรตอบวา 
            ลมหัวดวนในฤดูฝนยอมพัดผันเอาวลาหกไปฉันใด สัญญาอันประกอบ 
            ดวยวิเวก ยอมคราเอาจติของอาตมามาสูความสงัด ก็ฉันนั้น กาย 
            คตาสติกัมมัฏฐาน อันประกอบดวยความคลายกําหนัดในรางกาย ยอม 
            เกิดข้ึนแกอาตมาทันที เหมือนกาอันเปนสัตวเกิดแตฟองไขมีสีดํา 
            เท่ียวอาศัยอยูในปาชา ฉะนั้น บุคคลเหลาอื่น ยอมไมรักษาบรรพชิต 
            และบรรพชิตก็ไมรักษาคนเหลาอื่น ภิกษุนั้นแลเปนผูไมหวงใยในกาม 



            ท้ังหลาย ยอมอยูเปนสุข แองศิลา ซึ่งมีน้ําใส ประกอบดวยหมูชะนี 
            และคางดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังอาตมาใหยินดี การท่ีอาตมาอยู 
            ในเสนาสนะปา คือ ซอกเขาและถ้ําอันเปนท่ีสงัด เปนท่ีสองเสพอาศัย 
            แหงมวลมฤค ยอมทําใหอาตมายินดี อาตมาไมเคยรูสึกถึงความดําริอนัไม 
            ประเสริฐ ประกอบดวยโทษเลยวา ขอสัตวเหลานี้จงถกูเบียดเบียน จง 
            ถูกฆา จงไดรับทุกข อาตมาไดทําความคุนเคยกับพระศาสดาแลว 
            คําส่ังสอนของพระพุทธเจา อาตมาทําเสร็จแลว อาตมาปลงภาระอันหนัก 
            ลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว บรรลุถงึประโยชนท่ีกุลบุตร 
            ออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรัทธาตองการแลว ถึงความส้ินไปแหง 
            สังโยชนท้ังปวงแลว อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความ 
            เปนอยู และรอเวลาอยู เหมือนลูกจางรอใหสิ้นเวลาทํางาน ฉะนั้น 
            อาตมาไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปนอยู และเปนผูมี 
            สติสัมปชัญญะ รอเวลาตายอยู ในเอกาทสนิบาตนี้ พระสังกิจจเถระองค 
            เดียวเทาน้ัน ผูเสร็จกิจแลว หมดอาสวะ ไดภาษิตคาถาไว ๑๑ คาถา 
            ถวนฉะนี้แล. 
                        จบ เอกาทสกนิบาต 
                        -------------- 
                      เถรคาถา ทวาทสกนิบาต 
                        ๑. สีลวเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระสีลวเถระ 
      [๓๗๘] ทานท้ังหลายพึงศึกษาศีลในศาสนาน้ี ดวยวาศีลอันบุคคลศึกษาดีแลว 
            สั่งสมดีแลว ยอมนําสมบัติท้ังปวงมาใหในโลกนี้ นักปราชญ 
            เมื่อปรารถนาความสุข ๓ ประการ คือ ความสรรเสริญ ๑ การได 
            ความปล้ืมใจ ๑ ความบันเทิงในสวรรคเมื่อละไปแลว ๑ พึง 
            รักษาศีล ดวยวาผูมีศีล มีความสํารวม ยอมไดมิตรมาก 
            สวนผูทุศีลประพฤติแตกรรมอันลามก ยอมแตกจากมิตร นรชน 
            ผูทุศีล ยอมไดรับการติเตียนและความเสียช่ือเสียง สวนผูมีศีล 
            ยอมไดรับการสรรเสรญิและช่ือเสียงทุกเมื่อ ศีลเปนเบ้ืองตน เปน 
            ท่ีต้ัง เปนบอเกิดแหงคุณความดีท้ังหลาย และเปนประธาน 
            แหงธรรมท้ังปวง เพราะฉะนั้น พึงชําระศีลใหบริสุทธ์ิ สังวร 
            ศีลเปนเครื่องก้ันความทุจริต ทําจิตใหราเริง เปนทาท่ีหยั่งลง 
            มหาสมุทร คือ นิพพานของพระพุทธเจาท้ังปวง เพราะฉะนั้น 
            พึงชําระศีลใหบริสุทธิ์ ศีลเปนกําลังหาเปรียบมิได เปนอาวุธ 
            อยางสูงสุด เปนอาภรณอันประเสริฐ เปนเกราะอันนาอัศจรรย 



            ศีลเปนสะพาน เปนมหาอํานาจ เปนกลิ่นหอมอยางยอดเยี่ยม เปน 
            เครื่องลบูไลอันประเสริฐ บุคคลผูสมบูรณดวยศีล ยอมหอมฟุงไปท่ัว 
            ทุกทิศ ศีลเปนกําลังอยางเลิศ เปนเสบียงเดินทางช้ันเยี่ยม เปน 
            พาหนะอันประเสริฐยิ่งนัก เปนเครื่องหอมฟุงไปท่ัวทิศานุทิศ คนพาล 
            ผูมีจิตไมต้ังม่ันในศีล ยอมไดรับการนินทาในเวลาท่ีมีชีวิตอยูในโลกนี้ 
            เมื่อตายไปแลว ยอมไดรับทุกขโทมนัสในอบายภูมิ ยอมไดรับทุกข 
            โทมนัสในท่ีท่ัวไป ธีรชนผูมีจิตต้ังม่ันดวยดีในศีล ยอมไดรับการ 
            สรรเสริญในเวลาท่ีมีชีวิตอยูในโลกนี้ ครั้นตายไปแลว ก็ไดรับความสุข 
            โสมนัสในสวรรค ยอมรื่นเริงใจในท่ีทุกสถานในโลกนี้ ศีลเทาน้ันเปน 
            ยอดและผูมีปญญาเปนผูสูงสุดในโลกน้ี ความชนะในมนุษยโลกและ 
            เทวโลก ยอมมีไดเพราะศีลและปญญา. 
                        ๒. สุนีตเถรคาถา 
                    คาถาภาษิตของพระสุนีตเถระ 
      [๓๗๙] เราเกิดมาในสกุลตํ่า เปนคนยากจน มีเครื่องบริโภคนอย การงานของ 
            เราเปนการงานตํ่า เราเปนคนเทดอกไม เราถูกมนุษยเกลียดชัง ดูหมิน่ 
            และแชงดา เราถอมตนไหวหมูชนเปนอันมาก ครั้งน้ัน เราไดเห็น 
            พระพุทธเจา ผูเปนมหาวีรบุรุษ หอมลอมดวยพระภิกษุสงฆ เสด็จ 
            เขาไปสูพระนครอันอุดม ของชาวมคธเพ่ือบิณฑบาต เราจึงวางกระเชา 
            ลงแลวเขาไปถวายบังคม พระองคผูเปนอุดมบุรุษไดประทับยืนอยูเพื่อ 
            อนุเคราะหเรา ครั้งน้ันเราไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระศาสดาแลว 
            ยืนอยู ณ ท่ีควรสวนขางหน่ึง แลวจึงทูลขอบรรพชากะพระองคผูสูงสุด 
            กวาสัตวท้ังปวง ลําดับนั้น พระศาสดาผูมีพระกรุณาอนุเคราะหสัตวโลก 
            ท้ังปวง ไดตรัสเรียกเราวา จงเปนภิกษุมาเถิด พระดํารัสนั้นเปน 
            อุปสมบทของเรา เมื่อเราอุปสมบทแลว อยูในปาแตผูเดียว ไมเกียจ 
            คราน ไดทําตามพระดํารัสของพระศาสดาผูพิชิตมาร ท่ีทรงส่ังสอนเรา 
            ในราตรีปฐมยาม เราก็ระลึกถึงชาติกอนๆ ไดในมัชฌิมยาม ก็ไดทิพย- 
            จักษุ ในปจฉิมยาม เราก็ทําลายกองแหงความมืด คือ อวิชชาได ครั้น 
            รุงราตรีพระอาทิตยอุทัย เทพเจาเหลาอินทรและพรหมท้ังหลาย พากัน 
            ประนมอัญชลีนมัสการเราพรอมกับกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษอาชา- 
            ไนย ขอนอบนอมตอทาน ขาแตทานผูเปนอุดมบุรุษ ขอนอบนอมตอ 
            ทาน ขาแตทานผูนิรทุกข ทานเปนผูสิ้นอาสวะ เปนทักขิไณยบุคคล 
            ลําดับนั้น พระศาสดาทอดพระเนตรเหน็เราหอมลอมดวยหมูเทพเจา 
            จึงทรงยิ้มแยม แลวไดตรัสเนื้อความน้ีวา บุคคลช่ือวาเปนพราหมณ 
            เพราะคุณธรรม ๔ ประการ คือ ตบะ ๑ พรหมจรรย ๑ สัญญมะ ๑ 



            ทมะ ๑ ทานผูรูท้ังหลายกลาวบุคคลผูประกอบดวยคุณธรรม ๔ ประการ 
            มีตบะเปนตนนั้นวา เปนพราหมณผูอุดม. 
            ในทวาทสกนิบาตน้ี พระเถระ ๒ รูป คือ พระสีลวเถระ ๑ พระสุนีต 
            เถระ ๑ ลวนแตมีมหิทธิฤทธ์ิ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๒ คาถา รวมเปน 
            ๒๔ คาถา ฉะนี้. 
                        จบ ทวาทสกนิบาต. 
                        -------------- 
                      เถรคาถา เตรสกนิบาต 
                      ๑. โสณโกฬิวิสเถรคาถา 
                 คาถาสุภาษิตของพระโสณโกฬิวิสเถระ 
      [๓๘๐] ผูใดเปนผูสําเร็จความปรารถนา เปนผูสูงสุดในแวนแควนของพระเจา 
            อังคะ วันนี้ ผูนั้นมีนามวาโสณะ เปนผูเยี่ยมในธรรมท้ังหลาย 
            เปนผูถึงฝงแหงทุกข ภิกษุพึงตัดสังโยชนเบ้ืองตํ่า ๕ พึงละสังโยชน 
            เบ้ืองบน ๕ และพึงเจริญอินทรีย ๕ ใหยิ่ง ภิกษุผูลวงธรรมเปน 
            เครื่องของ ๕ ทานเรียกวา ผูขามโอฆะไดแลว ศีล สมาธิ และ 
            ปญญา ของภิกษุผูมีมานะเพียงดังวาไมอออันยกข้ึนแลว ผูประมาท 
            ยินดีในอายตนะอันมีในภายนอก ยอมไมถึงความบริบูรณ กิจใดท่ี 
            ควรทํา ภิกษุเหลานี้มาละท้ิงกิจอันนั้นเสีย แตมาทํากิจท่ีไมควรทํา 
            อาสวะท้ังหลายยอมเจริญแกภิกษุเหลาน้ัน ผูมีมานะเพียงดังไมอออนัยก 
            ข้ึนแลว เปนผูประมาท สวนภิกษุเหลาใดปรารภกายคตาสติดวยดีเปน 
            นิตย ภิกษุเหลานั้นกระทํากรรมท่ีควรทําเนืองนิตย ยอมไมเสพกรรมมิใช 
            กิจอาสวะของภิกษุเหลาน้ันผูมีสติสัมปชัญญะ ยอมถึงความส้ินสูญ เมื่อ 
            มีทางตรงพระพุทธเจาตรัสบอกไวแลว ขอทานท้ังหลายจงดําเนินไปเถิด 
            อยาพากันกลับ จงตักเตือนตนดวยตนเอง พึงนอมตนเขาไปสูนิพพาน 
            เมื่อเราปรารภความเพียร พระศาสดาผูมีพระจักษุยอดเยี่ยมในโลก ได 
            ทรงแสดงธรรมอุปมาดวยสายพิณสอนเรา เราฟงพระดํารัสของพระองค 
            แลว ยินดีอยูในพระศาสนา ยังสมถภาวนาใหเกิดข้ึน เพื่อบรรล ุ
            ประโยชนอันสูงสุด เราบรรลุวิชชา ๓ แลว คําส่ังสอนของพระพุทธ 
            เจาเราไดทําเสร็จแลว จติของเราผูนอมไปในเนกขัมมะ ในความวิเวก 
            แหงจิต ในความไมเบียดเบียน ในความสิ้นไปแหงอุปาทาน ในความ 
            สิ้นตัณหาและในความไมหลงใหลแหงใจ ยอมหลุดพนโดยชอบ เพราะ 
            เห็นความเกิดข้ึนแหงอายตนะ การส่ังสมยอมไมมีแกภิกษุนั้น ผูหลุด 
            พนแลวโดยชอบ มีจิตสงบระงับเสร็จกิจแลว กิจอื่นท่ีจะพึงทําอีกไมมี 
            ภูเขาศิลาลวนเปนแทงทึบ ยอมไมสะเทือนดวยลม ฉนัใด รูป เสียง 



            กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณท้ังส้ิน ท้ังท่ีเปนอิฏฐารมณ และ 
            อนิฏฐารมณ ยอมไมทําจิตของบุคคลผูคงท่ีใหหวั่นไหวได ฉันนั้น จติ 
            ของผูคงท่ีนั้น เปนจิตต้ังม่ันไมหวั่นไหว ไมเกาะเกี่ยวดวยอารมณ 
            อะไรๆ เพราะผูคงท่ีนั้นพิจารณาเห็นความเส่ือมไปแหงอารมณนั้น. 
                       --------------- 
            ในเตรสกนิบาตน้ี พระโสณโกฬิวิสเถระผูมีมหิทธิฤทธ์ิรูปเดียวเทาน้ัน 
            ไดภาษิตคาถาไว ๑๓ คาถา ฉะนี้แล. 
                         จบ เตรสกนิบาต 
                       --------------- 
                      เถรคาถา จุททสกนิบาต 
                        ๑. เรวตเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระเรวตเถระ 
      [๓๘๑] นับแตเราออกบวชเปนบรรพชิตแลว ไมรูสึกถงึความดําริอันไมประเสริฐ 
            ประกอบดวยโทษเลย ในระยะกาลนานท่ีเราบวชอยูนี้ เราไมรูสึกถึง 
            ความดําริวา ขอใหสัตวเหลานั้น จงถกูฆา ถูกเขาเบียดเบียน จงได 
            รับทุกข เรารูสึกแตการเจริญเมตตาอันหาประมาณมิได อบรมส่ังสม 
            ดีแลวโดยลําดับ ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว เราไดเปนมิตร 
            เปนสหายของสัตวท้ังปวง เปนผูอนุเคราะหสัตวท้ังปวง ยินดีแลวใน 
            การไมเบียดเบียน เจริญเมตตาจิตอยูทุกเมื่อ เรายังจติอันไมงอนแงน 
            ไมกําเริบใหบันเทิงอยู เจริญพรหมวิหารอันบุรุษผูเลวทรามไมซองเสพ 
            สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา เปนผูเขาทุติยฌานอันไมมีวิตกวิจาร 
            ประกอบดวยความเปนผูนิ่งเปนอริยะ โดยแทจริง ภูเขาศิลาลวนไมหวั่น 
            ไหว ต้ังอยูคงท่ี แมฉันใด ภิกษุก็ฉันนั้น ยอมไมหวั่นไหวดุจบรรพต 
            เพราะสิ้นโมหะ ความช่ัวแมมีประมาณเทาปลายขนทราย ยอมปรากฏ 
            เหมือนประมาณทาหมอกเมฆ แกทานผูไมมีกิเลสเครือ่งยัว่ยวน ผูแสวง 
            หาความสะอาดเปนนิตย เมืองหนาดานเปนเมืองอันเขาคุมครองแลว 
            ท้ังภายในและภายนอก ฉันใด ทานท้ังหลายจงคุมครองตนฉันนั้นเถดิ 
            ขณะอยาไดลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย เราไมยินดตีอความตาย ไม 
            เพลิดเพลินตอความเปนอยู แตเรารอเวลาตาย เหมือนลูกจางคอยให 
            หมดเวลาทํางานฉะน้ัน เราไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปน 
            อยู แตเรามีสติสัมปชัญญะ รอทาเวลาตาย พระศาสดาเราคุนเคยแลว 
            เราทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว 
            ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว ไดบรรลุถึงประโยชนท่ีกุลบุตรออกบวช 
            เปนบรรพชิตตองการแลว บรรลุถงึความส้ินสังโยชนท้ังปวง ทานท้ัง 



            หลายจงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด นี้เปนคําสอนของเรา เรา 
            จักอําลาทานท้ังหลายปรินิพพานในบัดน้ี เพราะเราเปนผูหลุดพนแลว 
            จากกิเลสท้ังปวง. 
                       ๒. โคทัตตเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระโคทัตตเถระ 
      [๓๘๒] โคอาชาไนยท่ีดี อันเขาเทียมแลวท่ีแอกเกวียน ยอมอาจนําแอกเกวียน 
            ไปได ไมยอทอตอภาระอันหนัก ไมทอดท้ิงเกวียนอนัเขาเทียมแลว 
            แมฉันใด บุคคลเหลาใดบริบูรณดวยปญญา เหมือนมหาสมุทรอันเต็ม 
            ดวยน้ํา บุคคลเหลานั้นยอมไมดูหมิ่นผูอื่น ฉันนั้น ยอมเปนดังอริยธรรม 
            ของสัตวท้ังหลาย นรชนผูตกอยูในอํานาจของเวลา ตกอยูในอํานาจของ 
            ภพนอยภพใหญ ยอมเขาถึงความทุกขและตองเศราโศก คนพาลไม 
            พิจารณาเห็นตามความเปนจริง ยอมเดอืดรอนดวยเหตุ ๒ อยาง คือ 
            มีใจฟูข้ึนเพราะเหตุแหงสุข ๑ มีใจฟุบลงเพราะเหตุแหงทุกข ๑ ชน 
            เหลาใดกาวลวงตัณหาเครื่องรอยรดัในทุกขเวทนา ในสุขเวทนา และ 
            ในอทุกขมสุขเวทนา ชนเหลาน้ันเปนผูต้ังม่ันไมหวั่นไหวเหมอืนเสา 
            เข่ือน เปนผูไมฟูข้ึนและไมฟุบลง ชนเหลาน้ันยอมไมติดอยูในลาภ 
            ความเส่ือมลาภ ยศ ความเส่ือมยศ นินทา สรรเสริญ สุข และ 
            ทุกขท้ังหมด ดังหยาดน้ําไมติดอยูบนใบบัว ฉะนั้น นักปราชญท้ังหลาย 
            มีความสุขและไดชัยชนะในท่ีทุกแหงไป การไมไดลาภโดยชอบธรรมกับ 
            การไดลาภโดยไมชอบธรรมท้ังสองอยางนี้ การไมไดลาภอันชอบธรรม 
            ประเสริฐกวา การไดลาภอันไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร คนไมมี 
            ความรู มียศ กับคนมีความรูแตไมมียศ คนมีความรูไมมียศประเสริฐ 
            กวา คนไมมีความรูมียศจะประเสริฐอะไร การสรรเสริฐจากคนพาลกับ 
            การติเตียนจากนักปราชญ การติเตียนจากนักปราชญประเสริฐกวา การ 
            สรรเสริญจากคนพาลระประเสริฐอะไร ความสุขอันเกิดจากกามคุณกับ 
            ความทุกขอันเกิดจากวเิวก ความทุกขอันเกิดจากวิเวกประเสริฐกวา 
            ความสุขอันเกิดจากกามคุณจะประเสริฐอะไร ความเปนอยูโดยไมชอบ 
            ธรรมกับความตายโดยธรรม ความตายโดยธรรมประเสริฐกวา ความ 
            เปนอยูโดยไมชอบธรรมจะประเสริฐอะไร ชนเหลาใดละกามและความ 
            โกรธไดแลว มีจิตสงบระงับเท่ียวไปในภพนอยภพใหญ ไมติดอยูใน 
            โลก ชนเหลาน้ันไมมีความรักความชัง บุคคลเจริญโพชฌงค ๗ อินทรีย ๕ 
            และพละ ๕ แลวบรรลุถึงความสงบอนัยอดเยี่ยม หาอาสวะมิได ยอม 
            ปรินิพพาน. 
                        ------------- 



            ในจุททสกนิบาตน้ี พระเถระ ๒ รูปผูมีฤทธ์ิมาก คือ พระเรวตเถร ๑ 
            พระโคทัตตเถระ ๑ ไดภาษิตคาถารูปละ ๑๔ คาถา รวมเปน ๒๘ คาถา 
            ฉะนี้แล. 
                        จบ จุททสกนิบาต. 
                         ------------ 
                      เถรคาถา โสฬสกนิบาต 
                     ๑. อัญญโกณฑัญญเถรคาถา 
                คาถาสุภาษิตของพระอัญญาโกณฑัญญเถระ 
      [๓๘๓] ทาวสักกเทวราช เมื่อจะประกาศความเลื่อมใสของพระองค จึงตรัสพระคาถา 
 ท่ี ๑ วา 
            ขาพเจาไดฟงธรรมมีรสอันประเสริฐ จึงเกิดความเลื่อมใสอยางยิ่ง ธรรม 
            อันคลายความกําหนัด เพราะไมยึดถือมั่นโดยประการท้ังปวง พระผูเปน 
            เจาไดแสดงแลว- 
      ทาวเธอตรัสชมเชยเทศนาของพระเถระดงัน้ีแลว ทรงนมัสการพระเถระ แลวเสด็จ 
 กลับไปสูท่ีอยูของพระองค ภายหลังวันหนึ่ง พระเถระเห็นวารจิตของปุถุชนบางจําพวก ซึ่งถูก 
 มิจฉาวิตกครอบงํา และระลึกถึงคําสอนอันเปนปฏิปกษตอมิจฉาวิตกน้ันแลว นึกถึงความที่คน 
 มีใจอันพรากแลวจากการฟงท้ังปวง จึงไดภาษิตคาถา ๒ คาถา อันแสดงซ่ึงเนื้อความนั้นวา 
            อารมณอันวิจิตรมีอยูในโลกเปนอันมาก ชรอยจะย่ํายบุีคคลผูคิดถึง 
            อารมณวา งาม อันประกอบดวยราคะในปฐพีมณฑลน้ี ฝนตกลงมาใน 
            ฤดูฝน พึงระงับธุลีท่ีถูกลมพัดไปได ฉันใด เมื่อใด พระอริยสาวก 
            พิจารณาเห็นดวยปญญา เมื่อนั้น ความดําริของพระอรยิสาวกนั้นยอม 
            ระงับไปฉันนั้น เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา สังขาร 
            ท้ังปวงไมเท่ียง เมื่อนั้น พระอริยสาวกน้ันยอมหนายในทุกข นี้เปน 
            ทางแหงความหมดจด เมื่อใด พระอรยิสาวกพิจารณาเห็นดวยปญญาวา 
            สังขารท้ังปวงเปนทุกข เมื่อนั้น พระอริยสาวกนั้นยอมหนายในทุกข 
            นี้เปนทางแหงความหมดจด เมื่อใด พระอริยสาวกพิจารณาเห็นดวย 
            ปญญาวา ธรรมท้ังปวงเปนอนัตตา เมื่อนั้นพระอริยสาวกน้ันยอมหนาย 
            ในทุกข นี้เปนทางแหงความหมดจด พระโกณฑัญญเถระองคใดเปนผู 
            ตรัสรูตามพระพุทธเจา เปนผูมีความบากบ่ันอยางแรงกลา ละความเกิด 
            และความตายไดแลว เปนผูบริบูรณดวยพรหมจรรยอันไดดวยยาก พระ 
            โกณฑัญญเถระองคนั้นไดตัดบวง คือ โอฆะ ตาปูตรึงจิต ๑- อันมั่นคง 
            และภูเขาท่ีทําลายไดยากแลว ๒- ขามไปถึงฝง คือ นิพพาน เปนผูเพง 
            ฌาน หลุดพนจากเครื่องผูกแหงมาร. 
      ภายหลังวันหนึ่ง ทานพระโกณฑัญญเถระไดเห็นภิกษุรปูหน่ึงซึ่งเปนสัทธิวิหาริกของทาน 



 เปนผูเกียจคราน มีความเพียรทราม มีใจฟุงซาน มักใหญใฝสูง เพราะการคบหาดวยมิตร 
 ช่ัวชา จึงไปยังท่ีนั้นดวยฤทธิ์ แลวตักเตือนวา ทานอยาทําอยางนี้ตอไป ขอทานจงละมิตรช่ัวชา 
 เสียแลวคบหากัลยาณมิตรทําสมณธรรมเถิด ภิกษุนั้นไมเช่ือฟงคําของทาน ทานจึงเกิดความ 
 สลดใจ เมื่อจะติเตียนขอปฏิบัติอันผิด และสรรเสริญการปฏิบัติชอบและการอยูสงัด ดวย 
 ถอยคําอันเปนบุคคลาธิษฐาน จึงไดภาษิตคาถานี้ใจความวา 
            ภิกษุมีใจฟุงซาน กลับกลอก คบหาแตมิตรท่ีเลวทราม ถูกคลื่นซัดให 
            จมอยูในหวงนํ้า คือ สงสาร สวนภิกษุมีใจไมฟุงซาน ไมกลับกลอก 
            มีปญญารักษาตัวรอด สํารวมอินทรยี คบหากัลยาณมิตร เปนนักปราชญ 
            พึงทําท่ีสุดแหงทุกขได นรชนผูซูบผอม มีตัวสะพรั่งไปดวยเสนเอ็นดงั 
            เถาหญานาง เปนผูรูจักประมาณในขาวและน้ํา มีใจไมยอทอ ถูกเหลอืบ 
            ยุงท้ังหลายกัดอยูในปาใหญ ยอมเปนผูมีสติอดกลั้น ไดอยูในปาน้ัน 
            เหมือนชางท่ีอดทนตอศาตราวุธในยุทธสงครามฉะน้ัน เราไมยินดีความ 
            ตาย ไมเพลิดเพลินความเปนอยู เรารอเวลาตาย เหมือนลูกจางรอให 
            หมดเวลาทํางาน ฉะนั้น เราไมยินดีความตาย ไมเพลิดเพลินความเปน 
            อยู แตเรามีสติสัมปชัญญะรอเวลาตาย พระศาสดาเราไดคุนเคยแลว 
            เราทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว 
            ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพข้ึนแลว ไดบรรลุถึงประโยชนท่ีกุลบุตรท้ัง 
            หลายออกบวชเปนบรรพชิตตองการแลว เพราะฉะนั้น จะมีประโยชน 
            อะไรดวยสัทธิวิหาริก ผูวายากแกเรา. 
 @๑. ความสงสัยและความโกรธความไมพอใจ ๒. ความไมรูในทุกขเปนตน 
                        ๒. อุทายีเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระอุทายีเถระ 
      [๓๘๔] เราเคยไดฟงมาจากพระอรหันตท้ังหลายวา มนุษยท้ังหลายยอมนอบนอม 
            บุคคลใด ผูเกิดเปนมนุษย เปนพระพุทธเจาผูตรัสรูเอง มีตนอันได 
            ฝกฝนแลว มีจิตต้ังม่ัน ดําเนินไปในทางของพรหม ยินดีในการสงบ 
            ระงับจิต ถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง แมเทวดาท้ังหลายก็พากันนอบนอม 
            บุคคลน้ัน เทวดาและมนุษยยอมนอบนอมพระสัมมาสัมพุทธเจาพระองค 
            ใด ผูกาวลวงสังโยชนท้ังปวง ออกจากปา คือ กิเลสมาสูนิพพาน 
            ออกจากกามมายินดีในเนกขัมมะ เหมือนทองคําอันพนแลวจากหินฉะนั้น 
            พระสัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้นแล เปนนาครุงเรือง พนโลกน้ี 
            กับท้ังเทวโลก เหมือนขุนเขาหิมวันตรุงเรอืงลวงภูเขาเหลาอื่นฉะน้ัน 
            เราจักแสดงชางอันประเสริฐ ซึ่งเปนชางมีช่ือโดยแทจริง เปนเยี่ยมกวา 
            บรรดาผูมีช่ือวาชางท้ังหมด แกทานท้ังหลาย เพราะผูใดไมทําบาป ผูนั้น 
            ช่ือวา นาค ความสงบเสงี่ยมและการไมเบียดเบียน ๒ อยางนี้ เปน 



            เทาหนาท้ังสองของนาค สติสัมปชัญญะเปนเทาหลัง ชางตัวประเสริฐ 
            ควรบูชา มีศรัทธาเปนงวง มีอุเบกขาเปนงาอันขาว มีสติเปนคอ มี 
            ปญญาเครื่องพิจารณาคนควาธรรมเปนศีรษะ มีธรรม คือ สัมมาวาจา 
            เปนทอง มีวิเวกเปนหาง ชางตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจาน้ัน เปน 
            ผูมีปกติเพงฌาน ยินดีในนิพพาน มีจิตต้ังม่ันดีแลวในภายใน คือ เมื่อ 
            เดินก็มีจิตต้ังม่ัน เมื่อยนืก็มีจิตต้ังม่ัน นอนก็มีจิตต้ังม่ัน แมเมื่อนั่งก็มี 
            จิตต้ังม่ัน เปนผูสํารวมในท่ีท้ังปวง อันนี้เปนคุณสมบัติของชางผู 
            ประเสริฐ คือ พระพุทธเจา ชางตัวประเสริฐ คือ พระพุทธเจาน้ัน 
            บริโภคของอันหาโทษมิได ไมบริโภคของท่ีมีโทษ ไดอาหารและเครื่อง 
            นุงหมแลว ก็ไมสั่งสมไว ตัดเครื่องเกาะเก่ียวผูกพันนอยใหญท้ังส้ิน 
            ไมมีความหวงใยเลย เท่ียวไปในท่ีทุกแหง เปรียบเหมือนดอกบัวขาบ 
            มีกลิ่นหอมหวานชวนใหรื่นรมย เกิดในนํ้า เจริญในน้ํา ยอมไมติดอยู 
            ดวยน้ํา ฉันใด พระพุทธเจาเสด็จอุบัติแลวในโลก อยูในโลกไมติดอยู 
            ดวยโลก เหมือนดอกปทุมไมติดอยูดวยนํ้า ฉันนั้น ไฟกองใหญลุกโชน 
            เมื่อหมดเช้ือก็ดับไป ก็เมื่อเถายังมีอยู เขาก็เรียกวากันวา ไฟดับแลว 
            ฉันใด อุปมาอันทําใหรูเนื้อความแจมแจงน้ี วิญูชนท้ังหลายแสดงไว 
            แลว ก็ฉันนั้น มหานาคท้ังหลายจักรูแจงนาค อันพระพุทธเจาทรงแสดง 
            แลว พุทธนาคเปนผูปราศจาก ราคะ โทสะ และโมหะ หมดอาสวะ 
            เมื่อละสรีระรางกายน้ีแลว ก็จักไมมีอาสวะปรินิพพาน. 
                        -------------- 
            ในโสฬสกนิบาตน้ี พระเถระผูมีมหิทธิฤทธ์ิ ๒ รูป คือ พระโกณฑัญญ- 
            เถระ กับ พระอุทายีเถระ ไดภาษิตคาถาไวองคละ ๑๖ คาถา รวมเปน 
            ๓๒ คาถา ฉะนี้แล. 
                        จบ โสฬสกนิบาต. 
                        -------------- 
                       เถรคาถา วีสตินิบาต 
                        ๑. อธิมุตตเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 
      [๓๘๕] พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจับไว มิไดมีความกลัวหวาดเสียว มีหนาผองใด 
 เมื่อหัวหนาโจรเห็นดังน้ัน เกดิความอัศจรรยใจ จึงไดกลาวคาถาสรรเสริญ ๒ คาถาวา 
            เมื่อกอน เราจะฆาสัตวเหลาใดเพ่ือบูชายัญ หรือเพื่อทรัพย ความกลัว 
            ก็ยอมเกิดแกสัตวเหลานั้นท้ังส้ิน สัตวเหลานั้นยอมพากันหวาดหวั่น 
            และบนเพอ แตความกลัวมิไดมีแกทานเลย สีหนาของทานผองใสยิ่ง 
            นัก เมื่อภัยใหญเห็นปานน้ีปรากฏแลว เหตุไรทานจึงไมคร่ําครวญเลา. 



      พระเถระเมื่อจะแสดงธรรม โดยมุงการตอบคําถามของนายโจรน้ัน จงึไดกลาวคาถา 
 เหลานี้ความวา 
            ดูกรนายโจร ทุกขทางใจยอมไมมีแกผูไมหวงใยในชีวิต ความกลัวท้ัง 
            ปวงอันเราผูสิ้นสังโยชนลวงพนไดแลว เมื่อตัณหาเครื่องนําไปสูภพสิ้น 
            ไปแลว ความกลัวตายในปจจุบันมิไดมีดวยประการใดประการหน่ึงเลย 
            ดุจบุรุษไมกลัวความหนัก เพราะวางภาระแลวฉะนั้น พรหมจรรยเรา 
            ประพฤติดีแลว แมมรรคเราก็อบรมดีแลว เราไมมีความกลัวตายเหมือน 
            บุคคลไมกลัวโรคเพราะโรคส้ินไปแลวฉะนั้น พรหมจรรยเราประพฤติดี 
            แลว แมมรรคเราก็อบรมดีแลว ภพท้ังหลายอันไมนายินดีเราไดเห็นแลว 
            เหมือนบุคคลด่ืมยาพิษแลวคายท้ิงฉะน้ัน บุคคลผูถึงฝงแหงภพ ไมม ี
            ความถือมั่น เสร็จกิจแลว หมดอาสวะ ยอมยินดีตอความส้ินอายุเหมือน 
            บุคคลพนแลวจากการถูกประหารฉะนั้น บุคคลผูบรรลุธรรมอันสูงสุด 
            แลว ไมมีความตองการอะไรในโลกท้ังหมด ยอมไมเศราโศกในเวลา 
            ตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนท่ีถูกไฟไหมฉะนั้น สิ่งใดส่ิงหน่ึงซ่ึงมีอยู 
            ในโลกนี้ก็ดี ภพท่ีสัตวยอมไดในโลกนี้ก็ดี พระพุทธเจาแสวงหาคุณ 
            อันใหญยิ่งไดตรัสไววา สิ่งท้ังหมดน้ีไมเปนอิสระ ผูใดรูแจงธรรมขอนั้น 
            เหมือนดังท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไว ผูนั้นยอมไมยดึถือภพอะไร ดงั 
            บุคคลผูไมจับกอนเหลก็แดงอันรอนโชน ฉะนั้น เราไมมีความคิดวา 
            ไดเปนมาแลว จักเปนตอไป จะไมเปน หรือสังขารจกัฉิบหายไป จะ 
            คร่ําครวญไปทําไมในเพราะสังขารน้ันเลา ดูกรนายโจร ความกลัว 
            ยอมไมมีแกผูพิจารณาเห็นตามความเปนจริง ซึ่งความเกิดข้ึนแหงธรรม 
            อันบริสุทธิ์ และความสืบตอแหงสังขารอันบริสุทธ์ิ เมื่อใดบุคคล 
            พิจารณาเห็นโลกเสมอดวยหญาและไมดวยปญญา เมื่อนั้น บุคคลน้ัน 
            ยอมไมยึดถือวาเปนของเรา ยอมไมเศราโศกวา ของเราไมมี เรากลัด 
            กลุมดวยสรีระ ไมตองการดวยภพ รางกายนี้จักแตกไป และจักไมมี 
            รางกายอื่น ถาทานท้ังหลายปรารถนาจะทํากิจใดดวยรางกายของเรา ก็จง 
            ทํากิจนั้นเถิด ความขัดเคืองและความรักใครในสรีระนั้น จักไมมีแกเรา 
            เพราะเหตุท่ีทานท้ังหลาย ทํากิจตามปรารถนาดวยรางกายของเรานัน้. 
            โจรท้ังหลายไดฟงคําของทาน อันอัศจรรยอันทําใหขนลุกชูชันดังน้ัน 
            แลว จึงพากันวางศาตราวุธ แลวกลาวดังน้ีวา ขาแตทานผูเจริญ ความ 
            ไมเศราโศกท่ีทานไดนี้ เพราะทานไดทํากรรมอะไรไว หรือใครเปน 
            อาจารยของทาน หรือเพราะอาศัยคําส่ังสอนของใคร? 
      พระเถระไดฟงดังน้ันแลว จึงไดกลาวตอบวา 
            พระศาสดาผูเปนสัพพัญู รูเห็นธรรมท้ังปวง ชนะหมูมารมีพระกรุณา 



            ใหญผูรักษาพยาบาลชาวโลกท้ังปวง เปนอาจารยของเรา ธรรมเครือ่งให 
            ถึงความสิ้นอาสวะอันยอดเยี่ยมน้ี พระองคทรงแสดงไวแลว ความไม 
            เศราโศก เราไดเพราะอาศัยคําส่ังสอนของพระองค พวกโจรฟงถอยคํา 
            อันเปนสุภาษิตของพระเถระผูเปนฤาษีแลว พากันวางศาตราและอาวุธ 
            บางพวกก็งดเวนจากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหลาน้ันครั้นได 
            บรรพาในศาสนาของพระสุคตแลว ไดเจริญโพชฌงคและพลธรรมเปน 
            บัณฑิต มีจิตเฟองฟูเบิกบาน มีอินทรียอันอบรมดีแลว ไดบรรลุสันตบท 
            คือ นิพพานอันหาปจจัยปรุงแตงมิได. 
                      ๒. ปาราสริยเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ 
      [๓๘๖] ความคิดไดมีแลวแกภิกษุผูช่ือวาปาราสริยะ ผูเปนสมณะนั่งอยูแลวแต 
            ผูเดียว มีจิตสงบสงัด เพงฌาน บุรุษพึงทําอะไรโดยลาํดับ พึงประพฤติ 
            วัตรอยางไร ประพฤติมารยาทอยางไร จึงช่ือวาเปนผูทํากิจของตน และ 
            ช่ือวาไมเบียดเบียนใครๆ  อินทรียท้ังหลายยอมมีเพือ่ประโยชนและ 
            ไมใชประโยชน แกมนุษยท้ังหลาย อินทรียท่ีไมรักษา ยอมไมเปนไป 
            เพื่อประโยชน อินทรียท่ีรักษา ยอมเปนไปเพ่ือประโยชน บุรุษผูรักษา 
            และคุมครองอินทรยีนัน่แล จึงช่ือวาเปนผูกระทํากิจของตน และช่ือวา 
            ไมเบียดเบียนใครๆ ถาผูใดไมหามจักขุนทรีย อันไปอยูในรูปท้ังหลาย 
            ไมเห็นโทษผูนั้นยอมไมพนจากทุกขไดเลย อนึ่ง ผูใดไมหามโสตินทรีย 
            อันเปนไปอยูในเสียงท้ังหลาย ไมเห็นโทษ ผูนั้นยอมไมพนจากทุกขได 
            เลย ถาผูใดไมเห็นอุบายเครื่องสลักออก ซองเสพในกลิ่น ผูนั้นเปน 
            ผูหมกมุนอยูในกลิ่นยอมไมพนไปจากทุกข ผูใดมัวแตคํานึงถึงรสเปรีย้ว 
            รสหวานและรสขมเปนผูกําหนัดยินดดีวยตัณหาในรส ไมรูสึกถึงความ 
            คิดในใจอันเกิดข้ึนในขณะบรรพชาวา จักทําท่ีสุดทุกข ผูนั้นยอมไมพน 
            ไปจากทุกข ผูใดมัวนึกถึงโผฏฐัพพะอันสวยงาม ไมปฏิกูล ยินดีแลว 
            ผูนั้นยอมไดประสบทุกขมีประการตางๆ อันมีราคะเปนเหตุ ก็ผูใดไม 
            อาจจะรักษาใจจากธรรมเหลาน้ี ทุกขอันเกิดจากกระแสอารมณท้ัง ๕ นั้น 
            ยอมติดตามผูนั้นไป เพราะการไมรักษาใจน้ัน รางกายน้ีเต็มไปดวยหนอง 
            เลือดและซากศพเปนอันมาก เปนของอันนายชางผูฉลาดทําไว เปนของ 
            เกลี้ยงเกลาวิจิตรงดงามแตภายนอก ภายในเต็มไปดวยของไมสะอาด มี 
            คูถเปนตน ดังสมุคฉะน้ัน คนพาลยอมไมรูสึกวา รางกายนี้เปนของ 
            เผ็ดรอน มีรสหวานเปนท่ียินดี เกี่ยวพันดวยความรัก เปนทุกข เปน 
            ของฉาบไลไวดวยสิ่งท่ีนาช่ืนใจ เหมือนมีดโกนอันทาแลวดวยน้ําผึง้ 
            ฉะนั้น บุคคลผูกําหนัดยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ 



            ของหญิง ยอมตองประสบทุกขมีประการตางๆ กระแสตัณหาในหญิง 
            ท้ังปวงยอมไหลไปในทวารท้ัง ๕ ของบุรุษ ผูใดมีความเพียร อาจทําการ 
            ปองกันกระแสตัณหาเหลานั้นได ผูนั้นต้ังอยูในอรรถ ต้ังอยูในธรรม 
            เปนผูขยันมีปญญาเครื่องพิจารณา ก็บุคคลควรเปนผูยินดีทํากิจอันประ- 
            กอบดวยอรรถและธรรม การประกอบดวยกามารมณยอมทําใหจมอยูใน 
            โลกบุคคลพึงเวนกิจอนัไรประโยชนเสีย เมื่อรูวา สิ่งน้ันไมควรทําแลว 
            พึงเปนผูไมประมาท มีปญญาสอดสองในส่ิงน้ัน บุคคลพึงยึดเอาแตกิจท่ี 
            ประกอบดวยประโยชน และความยินดีอันประกอบดวยธรรม แลวพงึ 
            ประพฤติ เพราะวาความยินดีในธรรมน้ันแล เปนความยินดีสูงสุด 
            ผูใดปรารถนาจะชิงเอาส่ิงของของผูอืน่ดวยอุบายใหญนอย ฆาผูอื่น 
            เบียดเบียนผูอื่น ทําคนอื่นใหเศราโศก ฉกชิงเอาส่ิงของของคนอื่น 
            ดวยความทารุณรายกาจ การกระทําของผูนั้น เปนการกระทําอาศัยความ 
            ยินดีในการประกอบดวยความฉิบหาย บุคคลผูมีกําลัง เมื่อผาไม ยอม 
            ตอกลิ่มดวยลิ่ม ฉันใด ภิกษุผูฉลาดยอมกําจัดอินทรีย ดวยอินทรยี 
            ฉันนั้น บุคคลผูอบรมศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และปญญา กําจัด 
            อินทรีย ๕ ดวยอินทรีย ๕ แลว เปนพราหมณผูไมมีทุกขไป บุคคลน้ัน 
            เปนผูต้ังอยูในอรรถต้ังอยูในธรรม ทําตามคําสอนของพระพุทธเจา 
            ท้ังปวง โดยประการท้ังปวง ยอมไดรับความสุข. 
                       ๓. เตลุกานิเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระเตลุกานิเถระ. 
      [๓๘๗] เรามีความเพียรคนคิดธรรมอยูนาน ก็ไมไดความสงบใจ จึงไดถาม 
            สมณพราหมณท้ังหลายวา ใครหนอในโลกเปนผูถึงฝงแลว ใครเลา 
            เปนผูไดบรรลุธรรมอนัหยั่งลงสูอมตะ เราจักปฏิบัติธรรมของใคร ซึ่ง 
            เปนเครื่องใหรูแจงปรมัตถ เราเปนผูมีความคด คือ กิเลสอันไปแลวใน 
            ภายใน เหมือนปลาท่ีกินเหยื่อฉะนั้น เราถูกผูกดวยบวงใหญ คือ กิเลส 
            เหมือนทาวเวปจิตติอสูร ถูกผูกดวยบวงของทาวสักกะฉะนั้น เรากระชาก 
            บวง คือ กิเลสนั้นไมหลุด จึงไมพนไปจากความโศกและความรํ่าไร 
            ใครในโลกจะชวยเราผูถูกผูกแลวใหหลุดพน  ประกาศทางเปนเครื่อง 
            ตรัสรูใหเรา เราจะรับสมณะหรือพราหมณ คนไหนไวเปนผูแสดงธรรม 
            อันกําจัดกิเลสไดจะปฏิบัติธรรมเครื่องนําไป ปราศจากชราและมรณะ 
            ของใคร จิตของเราถูกรอยไวดวยความลังเลสงสัย ประกอบดวยความ 
            แขงดีเปนกําลัง ฉุนเฉียว ถึงความเปนจิตกระดางดวยใจ เปนเครื่อง 
            รองรับตัณหา สิ่งใดมีธนู คือ ตัณหาเปนสมุฏฐานมีประเภท ๓๐ เปน 
            ของมีอยูในโลก เปนของหนัก ทําลายหทัยแลวต้ังอยู ขอทานจงดูสิ่ง 



            นั้นเถิด การไมละทิฏฐินอยๆ อันลูกศร คือ ความดําริผิดใหอาจหาญ 
            แลว เราถูกยิงดวยลูกศร คือ ทิฏฐินั้น หวั่นไหวอยู เหมอืนใบไมท่ี 
            ถูกลมพัดฉะนั้น กรรมอันลามก ต้ังข้ึนแลวในภายในของเรายอมพลนั 
            ใหผล กายอันเนื่องดวยสัมผัส ๖ เกิดแลวในท่ีใด ยอมแลนไปในท่ีนั้น 
            ทุกเมื่อ เราไมเห็นหมอผูท่ีจะถอนลูกศรของเราไดเลย หมอไมสามารถ 
            จะเยียวยาเรา ดวยศาตราอยางอื่นตางๆ ชนิด ใครไมตองใชศาตรา 
            ไมทําใหรางกายเราเปนแผล ไมเบียดเบียนรางกายเราท้ังหมด จักถอน 
            ลูกศรอันเสียบอยูภายในหทัยของเราออกได ก็บุคคลผูนั้นเปนใหญใน 
            ธรรม เปนผูประเสริฐ ลอยโทษอันเปนพิษเสียได ชวยยกเราผูตกไป 
            ในหวงนํ้า คือ สงสารอันลึกข้ึนสูบกได เราเปนผูจมอยูในหวงนํ้าใหญ 
            อันเปนท่ีสุดแหงธุลี เปนหวงนํ้าลาดไปดวยมายา ริษยา ความแขงดี 
            และความงวงเหงาหาวนอน ไมมีใครจะนําออกได ความดําริท้ังหลาย 
            อันอาศัยซ่ึงราคะ เปนเชนกับหวงนํ้าใหญ มีเมฆ คือ อุทธัจจะเปน 
            เสียงคํารน มีสังโยชนเปนฝน ยอมนําบุคคลผูมีความเห็นผิดไปสูสมุทร 
            คือ อบาย กระแสตัณหาท้ังหลายยอมไหลไปในอารมณท้ังปวง ตัณหา 
            เพียงดังเถาวัลยเกิดข้ึนแลวต้ังอยู ใครจะพึงก้ันกระแสตัณหาเหลาน้ันได 
            ใครเลาจะตัดตัณหา อันเปนดังเถาวัลยนั้นได ขาแตทานผูเจริญท้ังหลาย 
            ขอทานท้ังหลายจงทําฝงอันเปนเครื่องก้ันกระแส ตัณหาเหลาน้ันเถิด 
            อยาใหกระแสตัณหาอันเกิดแตใจ พัดทานท้ังหลายไปเร็วพลัน ดัง- 
            กระแสนํ้า พัดตนไมอันต้ังอยูริมฝงฉะน้ัน พระศาสดาผูมีอาวุธ คือ 
            ปญญา ผูอันหมูฤาษีอาศัยแลวเปนท่ีพึ่งแกเราผูมีภัยเกดิแลว ผูแสวงหา 
            ฟง คือ นิพพานจากท่ีมิใชฝง พระองคไดทรงประทานบันไดอันนาย 
            ชางทําดีแลวบริสุทธ์ิทําดวยไมแกน คือ ธรรม เปนบันไดมั่นคงแกเรา 
            ผูถูกกระแสตัณหาพัดไปอยู และไดตรัสเตือนเราวา อยากลัวเลย 
            เราไดข้ึนสูปราสาท คือ สติปฏฐานแลว พิจารณาเหน็หมูสัตวผูยินดี 
            ในรางกายของตน ท่ีเราไดสําคัญในกาลกอนโดยเปนแกนสาร ก็เมื่อใด 
            เราไดเห็นทางอันเปนอุบายข้ึนสูเรือ เมื่อนั้นเราจักไมยึดถือวาเปนตัวตน 
            ไดเห็นทา คือ อริยมรรคอันอุดม พระพุทธเจาไดทรงแสดงทางอันสูง 
            สุดเพื่อไมใหบาปธรรมท้ังหลาย มีทิฏฐิและมานะเปนตน ซึ่งเปนดัง 
            ลูกศรเกิดในตน เกิดแตตัณหาเครื่องนําไปสูภพ เปนไปได พระพุทธ- 
            เจาทรงกําจัดโทษอันเปนพิษได ทรงบรรเทากิเลสเครื่องรอยกรองของเรา 
            อันนอนเนื่องอยูในสันดานอันต้ังอยูแลวในใจของเราตลอดกาลนาน. 
                       ๔. รัฏฐปาลเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระรัฏปาลเถระ. 



      [๓๘๘] เชิญดูอัตภาพอันธรรมดาตกแตงใหวิจิตร มีกายเปนแผลอันกระดูก ๓๐๐ 
            ทอนยกข้ึนแลว กระสับกระสาย คนพาลพากันดําริหวังมาก อันไมมี 
            ความยั่งยืนต้ังม่ัน เชิญดูรูปอันปจจัยกระทําใหวิจิตรดวยแกวมณีและ 
            กุณฑล หุมดวยหนังมีรางกระดูกอยูภายใน งามพรอมไปดวยผาตางๆ 
            มีเทาท้ังสองอันฉาบทาดวยครั่งสด มีหนาอันไลทาดวยฝุน สามารถ 
            ทําใหคนพาลลุมหลงได แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง 
            ผมท้ังหลาย อันบุคคลตบแตงเปนลอนคลายกระดานหมากรุก นัยนตา 
            ท้ังสองอันหยอดดวยยาตา สามารถทําใหคนพาลลุมหลงได แตไม 
            สามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง กายอันเปอยเนาอันบุคคลตบแตง 
            แลวเหมือนกลองยาตาใหมๆ วิจิตรดวยลวดลายตางๆ สามารถทําให 
            คนพาลลุมหลงได แตไมสามารถทําใหผูแสวงหาฝงโนนลุมหลง นาย- 
            พรานเน้ือดักบวงไว แตเนื้อไมติดบวง เมื่อนายพรานเน้ือคร่ําครวญอยู 
            พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อแลวหนีไป บวงของนายพรานขาดไปแลว 
            เนื้อไมติดบวง เมื่อนายพรานเศราโศกอยู พวกเนื้อพากันมากินเหยื่อ 
            แลวหนีไป เราเห็นหมูมนุษยท่ีมีทรัพยในโลกนี้ ไดทรัพยแลวไมใหทาน 
            เพราะความลุมหลง ไดทรัพยแลวทําการส่ังสมไว และปรารถนาอยากได 
            ยิ่งข้ึนไป พระราชากดข่ีชวงชิงเอาแผนดินครอบครองแผนดินอันมสีาคร 
            เปนท่ีสุด ตลอดฝงสมุทรขางนี้แลว ไมรูจักอิ่ม ยงัปรารถนาจัก 
            ครอบครองฝงสมุทรขางโนนอีกตอไป พระราชาก็ดี มนุษยเหลาอื่นเปน 
            อันมากก็ดี ผูยังไมปราศจากตัณหา ยอมเขาถึงความตาย ยังไมเต็มความ 
            ประสงค ก็พากันละท้ิงรางกายไป ความอิ่มดวยกามท้ังหลาย ยอมไมมี 
            ในโลกเลย หมูญาติพากันสยายผมรองไหคร่ําครวญถึงผูนั้น และพันวา 
            ทําอยางไรหนอ พวกญาติของเราจึงจะไมตาย ครั้นพวกญาติตายแลว ก็ 
            เอาผาหอนําไปเผาเสียท่ีเชิงตะกอน ผูท่ีตายไปนั้นถูกเขาแทงดวยหลาว 
            เผาดวยไฟ ละโภคะท้ังหลาย มีแตผาผืนเดียวติดตัวไป เมื่อบุคคลจะตาย 
            ยอมไมมีญาติหรือมิตรสหายชวยตานทานได พวกท่ีรับมรดกก็มาขนเอา 
            ทรัพยของผูตายน้ันไป สวนสัตวท่ีตายยอมไปตามยถากรรม เมื่อตาย 
            ไมมีทรัพยสมบัติอะไรๆ คือ พวกบุตร ภริยา ทรัพย แวนแควน 
            สิ่งใดๆ จะติดตามไมไดเลย บุคคลจะไดอายุยืนเพราะทรัพยก็หาไม จะละ 
            ความแกไปแมเพราะทรัพยก็หาไม นักปราชญท้ังหลายกลาวชีวิตน้ันแล 
            วาเปนของนอย ไมยั่งยืน มีความแปรปรวนเปนธรรมดา ท้ังคนม่ังมี 
            และคนยากจน ยอมถูกตองผัสสะเหมือนกัน ท้ังคนพาลและคนฉลาด 
            ก็ตองถูกผัสสะเหมือนกันท้ังน้ัน แตคนพาลถูกอารมณท่ีไมพอใจ 
            เบียดเบียน ยอมอยูเปนทุกขเพราะความเปนพาล สวนนักปราชญอัน 



            ผัสสะถูกตองแลว ยอมไมหวั่นไหว เพราะฉะนั้นและ ปญญาจึงจัดวา 
            ประเสริฐกวาทรัพย เพราะปญญาเปนเหตุใหบรรลุนิพพาน แตคนพาล 
            ไมปรารถนาจะบรรลุ พากันทํากรรมช่ัวตางๆ อยูในภพนอยภพใหญ 
            เพราะความหลง ผูใดทํากรรมช่ัวแลว ผูนั้นจะตองเวียนตายเวียนเกิด 
            อยูในวัฏสงสารร่ําไป บุคคลผูมีปญญานอย เมื่อมาเช่ือตอการทําของ 
            บุคคลผูท่ีทําความช่ัวนั้น ก็จะตองเวียนตายเวียนเกิดอยูร่ําไปเหมือนกัน 
            โจรผูมีธรรมอันช่ัวชา ถูกเขาจับไดพรอมท้ังของกลางยอมเดือดรอน 
            เพราะกรรมของตน ฉนัใด หมูสัตวผูมีธรรมอันช่ัวชา ละไปแลว ยอม 
            เดือดรอนในปรโลกเพราะกรรมของตน ฉะนั้น กามท้ังหลายงามวจิิตร 
            มีรสอรอย นารื่นรมยใจ ยอมย่ํายีจิตดวยรูปแปลกๆ ดูกรมหาบพิตร 
            เพราะอาตมภาพไดเห็นโทษในกามคุณท้ังหลาย จึงออกบวช สัตวท้ังหลาย 
            ท้ังหนุมท้ังแก ยอมตกไปเพราะรางกายแตก เหมือนผลไมหลน ฉะนั้น 
            ดูกรมหาบพิตร อาตมภาพเห็นความไมเท่ียงแมขอน้ี จึงออกบวชความ 
            เปนสมณะอันไมผิดนั้นแล ประเสริฐ อาตมภาพออกบวชดวยศรัทธา 
            เขาถึงการปฏิบัติชอบในศาสนาของพระชินเจา บรรพชาของอาตมภาพ 
            ไมมีโทษ อาตมภาพไมเปนหน้ีบริโภคโภชนะ อาตมภาพเห็นกามท้ังหลาย 
            โดยเปนของอันไฟติดท่ัวแลว เห็นทองท้ังหลายโดยเปนศาตรา เห็นทุกข 
            จําเดิมแตกาวลงในครรภ เห็นภัยใหญในนรก จึงออกบวช อาตมภาพ 
            เห็นโทษอยางนี้แลวไดความสังเวชในกาลน้ัน ในกาลน้ันอาตมภาพ 
            เปนผูถูกลูกศร คือ ราคะเปนตนแทงแลว บัดนี้บรรลุถึงความส้ินอาสวะ 
            แลว พระศาสดาอันอาตมภาพคุนเคยแลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
            อาตมภาพทําสําเร็จแลว อาตมภาพไดปลงภาระอันหนักลงแลว ถอน- 
            ตัณหาเครื่องนําไปสูภพข้ึนแลว บรรลุถึงประโยชน ท่ีกุลบุตรออกบวช 
            เปนบรรพชิตตองการนั้นแลว บรรลถุึงความส้ินสังโยชนท้ังปวงแลว. 
                     ๕. มาลุงกยปุตตเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระมาลุงกยเถระ. 
      [๓๘๙] เมื่อบุคคลไดเห็นรูปแลว มัวใสใจถึงรูปนั้นวาเปนนิมิตท่ีนารัก สติก็ 
            ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจติกําหนัดเพลิดเพลินอยู ท้ังยึด 
            มั่นรูปนั้นดวย เวทนามิใชนอยซึ่งมีรปูเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากข้ึน 
            แกผูนั้น อภิชฌาและวหิิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน 
            ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคําถึงรูปอยูอยางน้ัน พระผูมีพระภาค 
            ตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลไดฟงเสียงแลว มัวใสใจ 
            ถึงเสียงน้ันวาเปนนิมิตท่ีนารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้น 
            ยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ท้ังยึดม่ันเสียงน้ันดวย เวทนามิใชนอย 



            ซึ่งมีเสียงเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากข้ึนแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสา 
            ยอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น 
            ผูมัวคํานึงถึงเสียงอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล 
            นิพพาน เมื่อบุคคลไดดมกลิ่นแลว มวัใสใจถึงกลิ่นนั้นวาเปนนิมิตท่ี 
            นารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้นผูนั้นยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลิน 
            อยู ท้ังยึดมั่นกลิ่นนั้น ดวยเวทนามิใชนอยซึ่งมีกลิ่นเปนแดนเกิด ยอม 
            เจริญมากข้ึนแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้น 
            ใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงกลิ่นอยูอยาง 
            นั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลใด 
            ลิ้มรสแลว มัวใสใจถึงรสน้ันวาเปนนิมิตท่ีนารัก สติก็ลุมหลง เมื่อเปน 
            เชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัดเพลิดเพลินอยู ท้ังยึดมัน่รสนั้นดวย 
            เวทนามิใชนอยซึ่งมีรสเปนแดนเกิด ยอมเจริญมากข้ึนแกผูนั้น อภิชฌา 
            และวิหิงสายอมเบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอม 
            เปนไปแกผูนั้น ผูมัวคํานึงถึงรสอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้น 
            วา เปนผูหางไกลนิพพาน เมื่อบุคคลถูกตองผัสสะแลว มัวใสใจถึง 
            ผัสสะน้ันวาเปนนิมิตท่ีนารัก เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด 
            เพลิดเพลินอยู ท้ังยึดมัน่ผัสสะน้ันดวย เวทนามิใชนอยซึ่งมีผัสสะ 
            เปนแดนเกิด ยอมเจรญิมากข้ึนแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอมเบียด- 
            เบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น ผูมัว 
            คํานึงถึงผัสสะอยูอยางน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปนผูหางไกล 
            นิพพาน เมื่อบุคคลรูธรรมารมณแลว มัวใสใจถึงธรรมารมณนั้นวาเปน 
            มิตรท่ีนารัก สติก็มีลุมหลง เมื่อเปนเชนนั้น ผูนั้นยอมมีจิตกําหนัด 
            เพลิดเพลินอยู ท้ังยึดมัน่ธรรมารมณนัน้อยู เวทนามิใชนอยซึ่งมีธรรมา- 
            รมณเปนแดนเกิด ยอมเจริญข้ึนมากแกผูนั้น อภิชฌาและวิหิงสายอม 
            เบียดเบียนจิตของผูนั้นใหเดือดรอน ความทุกขยอมเปนไปแกผูนั้น 
            ผูมัวคํานึงถึงธรรมารมณอยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา เปน 
            ผูหางไกลนิพพาน สวนผูใดเห็นรูปแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไม 
            กําหนัดยินดีในรูป เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู ท้ังไมยึดมั่น 
            รูปนั้น กิเลสชาติมีอภชิฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคี ผูพิจารณา 
            เห็นรูปโดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน หรือแมกิเลสท้ังปวงของ 
            พระโยคีผูเสวยเวทนาอยู ยอมส้ินไป กอรากข้ึนไมได ฉันใด ผูนั้นมี 
            สติประพฤติอยู ก็ฉันนัน้ ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึง 
            อยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในท่ีใกลนิพพาน ผูใดไดฟง- 
            มีเสียงแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในเสียง เปนผู 



            จิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ ท้ังไมยึดมั่นเสียงน้ัน กิเลสชาติมีอภิชฌา 
            เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูไดฟงเสียง โดยความเปนของไม 
            เท่ียงเปนตน กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยู ยอมส้ินไป 
            กอรากข้ึนไมได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกข 
            ยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้น 
            วา มีในท่ีใกลนิพพาน ผูใดไดดมกลิ่นแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา 
            ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในกลิ่น เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู 
            ท้ังไมยึดมั่นกลิ่นนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระ 
            โยคีผูดมกลิ่นโดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน หรือแมกิเลสท้ังปวง 
            ของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมส้ินไป กอรากข้ึนไมได ฉันใด ผูนั้น 
            เปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึง 
            อยูอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในท่ีใกลนิพพาน ผูใดได 
            ลิ้มรสแลว เปนผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในรส เปน 
            ผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณอยู ท้ังไมยึดมั่นรสนั้น กิเลสชาติมี 
            อภิชฌาเปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูลิ้มรส โดยความเปนของ 
            ไมเท่ียงเปนตน กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมส้ินไป 
            กอรากข้ึนไมได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอม 
            ไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน ผูใดถูกตองผัสสะแลวเปน 
            ผูมีสติเฉพาะหนา ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในผัสสะ เปนผูมีจิตคลาย 
            กําหนัดเสวยอารมณอยู ท้ังไมยึดมั่นผัสสะน้ัน กิเลสชาติมีอภิชฌา 
            เปนตน ยอมไมเปนไปแกพระโยคีผูถูกตองผัสสะ โดยความเปนของ 
            ไมเท่ียงเปนตน กิเลสท้ังปวงของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมส้ินไปไม 
            กอรากข้ึนได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอม 
            ไมเปนไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางน้ัน พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา 
            มีในท่ีใกลนิพพาน ผูใดรูแจงธรรมารมณแลวเปนผูมีสติเฉพาะหนา 
            ผูนั้นไมกําหนัดยินดีในธรรมารมณ เปนผูมีจิตคลายกําหนัดเสวยอารมณ 
            อยู ท้ังไมยึดมั่นธรรมารมณนั้น กิเลสชาติมีอภิชฌาเปนตน ยอมไม 
            เปนไปแกพระโยคีผูรูแจงธรรมารมณ โดยความเปนของไมเท่ียงเปนตน 
            หรือแมกิเลสท้ังปวง ของพระโยคีผูเสวยเวทนาอยูยอมสิ้นไป ไมกอราก 
            ข้ึนได ฉันใด ผูนั้นเปนผูมีสติประพฤติอยู ก็ฉันนั้น ทุกขยอมไมเปน 
            ไปแกผูนั้น ผูไมคํานึงถึงอยางนั้น พระผูมีพระภาคตรัสผูนั้นวา มีในท่ี 
            ใกลนิพพาน. 
                        ๖. เสลเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระเสลเถระ 



      [๓๙๐] พระเสลเถระเมื่อครัง้ยังเปนพราหมณไดกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคดวยคาถา ๖ 
 คาถา ความวา 
            ขาแตพระผูมีพระภาค พระองคผูทรงมีพระวิริยภาพ มีพระสรีระกาย 
            สมบูรณ มีพระรัศมีงดงามชวนใหนาดูยิ่งนัก พระฉวีวรรณก็เปลงปลั่ง 
            ดังทองคํา พระเข้ียวแกวท้ังซายขวาก็สุกใส ดวยวาลักษณะแหงมหาบุรุษ 
            เหลาใด ยอมมีปรากฏแกพระอริยเจา หรือพระบรมจักรพรรดิ ผูเปน 
            นระเกิดแลวโดยชอบ ลักษณะแหงมหาบุรุษเหลาน้ัน ยอมมีปรากฏใน 
            พระกายของพระองคครบทุกสิ่ง พระองคมีดวงพระเนตรแจมใส พระ 
            พักตรผุดผอง พระวรกายท้ังสูงท้ังกวางและตั้งตรง มีพระเดชรุงโรจน 
            อยูในทามกลางแหงหมูพระสมณะ ปานดังดวงอาทิตยฉะนั้น พระองค 
            ทรงเปนภิกษุท่ีมีคุณสมบัติงดงามนาชม มีพระฉวีวรรณผุดผองงดงามดัง 
            ทองคํา พระองคทรงสมบูรณดวยพระวรรณะและพระลักษณะอันอุดมถึง 
            อยางนี้ จะมัวมาเปนสมณะอยูทําไมกัน พระองคควรจะเปนพระราชา 
            หรือไมก็จักรพรรดิราชันยผูประเสริฐ ทรงปราบปรามไพรีชนะแลวเสด็จ 
            ผานพิภพ เปนบรมเอกราชในสากลชมพูทวีป มีสมุทรสาครส่ีเปนขอบ 
            เขต ขาแตพระโคดม ขอเชิญพระองคเสด็จข้ึนผานราชสมบัติ เปนองค 
            ราชาธิราชจอมมนุษยนิกรท้ังหลาย ตามพระราชประเพณีของกษัตราธิราช 
            โดยพระชาติท่ีไดเสวยราชย อันมีหมูเสวกามาตยโดยเสด็จตามพระองค 
            มาเถิด. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
            ดูกรเสลพราหมณ เราเปนพระราชาอยูแลว คือ เปนธรรมราชายอด 
            เยี่ยม เรายังจักรอันใครๆ ใหเปนไปไมไดใหเปนไปโดยธรรม. 
      เสลพราหมณไดกราบทูลดวยคาถา ๒ คาถาวา 
            ขาแตพระโคดม พระองคทรงปฏิญาณวา เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
            เปนธรรมราชาผูยอดเยี่ยม ท้ังยังไดตรัสยืนยันวา จะทรงยังจักรใหเปน 
            ไปโดยธรรม ใครหนอเปนเสนาบดีของพระองค เปนสาวกผูประพฤติ 
            ตามพระองคผูเปนศาสดา ใครจะประกาศธรรมจักรท่ีพระองคทรงประกาศ 
            แลวใหเปนไปตามได. 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
            ดูกรเสลพราหมณ สารีบุตรผูอนุชาตบุตรของตถาคต จะประกาศธรรม- 
            จักรอันยอดเยี่ยมท่ีเราประกาศแลว ดูกรพราหมณ เรารูยิ่งซ่ึงธรรมท่ีควรรู 
            ยิ่งแลว เจริญธรรมท่ีควรเจริญแลว ละธรรมท่ีควรละแลว เหตุนั้น 
            เราจึงเปนพระพุทธเจา ดูกรพราหมณ ทานจงนําความเคลือบแคลงในเรา 
            ออกเสีย จงนอมใจเช่ือเถิด เพราะการเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจาเนืองๆ 



            ท่ีปรากฏข้ึนในโลก เปนการหาไดยาก ดูกรพราหมณ เราเปนพระพุทธเจา 
            เปนหมอผาตัดลูกศร คือ กิเลสช้ันเยี่ยม เราเปนผูประเสริฐดังพรหม 
            ไมมีผูเสมอเหมือน เปนผูย่ํายีมารและเสนามาร ทําใหหมูสัตวผูมิใช 
            มิตรทุกๆ จําพวกไวในอํานาจได เปนผูมีภัยแตท่ีไหนๆ เบิกบานอยู. 
      เสลพราหมณกราบทูลวา 
            ขาแตพระองคผูเจริญ ขอเชิญพระองคทรงสดับคําของขาพระองคนี้กอน 
            พระตถาคตผูมีพระจักษุเปนแพทยผาตัดลูกศร ทรงมีความเพียรยิ่งใหญ 
            ไดตรัสพระวาจาเหมือนราชสีหบันลือสีหนาทในปา ใครไดเห็นพระองค 
            ผูประเสริฐดังพรหม ไมมีใครเสมอเหมือน ทรงย่ํายีมารและเสนามาร 
            ไดแลว จะไมพึงเลื่อมใสเลา แมคนท่ีเกิดในเหลากอคนดํา ก็ยอม 
            เลื่อมใส ผูใดปรารถนาจะตามฉันมา ก็เชิญตามมา หรือไมปรารถนา 
            ก็จงกลับไปเถิด แตตัวฉันจะบวชในสํานักของพระพุทธเจาผูมีพระปญญา 
            อยางประเสริฐน้ีละ. 
      พอเสลพราหมณผูอาจารยพูดจบลง ทันใดนั้นเอง มาณพอันเตวาสิก ๓๐๐ คนเปนผู 
 มุงจะบวชเหมือนกัน จึงกลาวคาถาวา 
            ถาทานอาจารยชอบใจคําสอน ของพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี แมขาพเจา 
            ท้ังหลายก็จะพากันบวชในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญาอยาง 
            ประเสริฐ. 
      เสลพราหมณกราบทูลพระผูมีพระภาควา 
            ขาแตพระผูมีพระภาค พราหมณ ๓๐๐ คนนี้ พากันประนมอัญชลีทูลขอ 
            บรรพชาวา ขาพระองคท้ังหลายจักประพฤติพรหมจรรยในสํานักของพระ 
            องค พระเจาขา. 
      พระผูมีพระภาคตรัสวา 
            ทานท้ังหลายจงเปนภิกษุมาเถิด พรหมจรรยเรากลาวดแีลว อันผูบรรลจุะ 
            พึงเห็นเอง ไมประกอบดวยกาล เพราะการบวชในศาสนาน้ี ไมไรผล 
            แกบุคคลผูไมประมาทศึกษาอยู. 
      ครั้นพระเสลเถระไดบรรลุอรหัตแลว จึงเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค เมื่อจะประกาศ 
 อรหัตผลท่ีตนไดบรรลุ จึงกลาวคาถา ๔ คาถา ความวา 
            ขาแตพระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ นับแตวันท่ีขาพระองคท้ังหลายถึง 
            สรณคมนลวงไปแลวได ๗ วัน ครบ ๘ วันเขาวันนี้ ขาพระองคท้ังหลาย 
            เปนผูมีอินทรียอันฝกแลว ในศาสนาของพระองค พระองคเปนผูต่ืน 
            แลวและยังทรงปลุกผูอื่นใหต่ืนไดอีกดวย พระองคเปนครูผูสั่งสอนแก 
            ทวยเทพแลมนุษยท้ังหลาย เปนจอมปราชญ ทรงครอบงํามารและ 
            เสนามาร ทรงตัดอนุสัยไดแลว ทรงขามหวงแหงสังสารวัฏไดแลว ทรง 



            ยังหมูสัตวนี้ใหขามหวงแหงสังสารวัฏไดดวย ทรงกาวลวงอุปธิไดแลว 
            ทรงทําลายอาสวะท้ังหลายไดแลว ทรงเปนผูไมมีความยึดมั่น ทรงละ 
            ความขลาดกลัวตอภัยไดแลว เหมือนสีหราชผูไมครัน่ครามตอหมูเนื้อ 
            ฉะนั้น ขาแตพระองคผูแกลวกลา ภิกษุ ๓๐๐ รูปเหลาน้ี พากันมายืน 
            ประนมอัญชลีอยูพรอมหนา ขอพระองคโปรดทรงเหยยีดฝาพระบาทท้ัง 
            สองมาเถิด ภิกษุผูประเสริฐท้ังหลายจะขอถวายบังคมพระองคผูเปน 
            ศาสดา. 
                   ๗. ภัททิยกาลิโคธาปุตตเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระภัททิยเถระ 
      [๓๙๑] ขาแตพระองคผูเจรญิ เมื่อกอนขาพระองคจะไปไหนก็ข้ึนคอชางไป แม 
            จะนุงหมผา ก็นุงหมแตผาท่ีสงมาจากแควนกาสีมีเนื้ออันละเอยีด แม 
            จะบริโภค ก็บริโภคแตอาหารลวนเปนขาวสาลี พรอมดวยเนื้ออัน 
            สะอาดมีโอชารส ถึงกระน้ัน ความสุขน้ันก็หาไดทําจิตของขาพระองค 
            ใหยินดีเหมือนความสขุในวิเวกในบัดน้ีไม แตเดี๋ยวนี้ ขาพระองคผูมี 
            นามวาภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปนผูเจริญ ประกอบดวย 
            ความเพียร ยินดีแตอาหารท่ีไดมาดวยการเท่ียวบิณฑบาต ไมถือมั่นใน 
            สิ่งใดๆ เพงฌานอยู บัดน้ี ขาพระองคผูช่ือวาภัททิยะ เปนโอรสของ 
            พระนางกาลิโคธาถือการนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร ประกอบดวยความ 
            เพียร ยินดีแตอาหารท่ีไดมาดวยการบิณฑบาต ไมถือมั่นในส่ิงใดๆ 
            เพงฌานอยู บัดนี้ ขาพระองคถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ประกอบ 
            ดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคใชแตผาไตรจีวรเปนวัตร ประกอบ 
            ดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคถือการเท่ียวบิณฑบาต ไปตามลําดับ 
            ตรอกเปนวัตร ประกอบความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการน่ังฉันบน 
            อาสนะแหงเดียวเปนวตัร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองค 
            ถือการฉันอาหารเฉพาะในบาตรเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ 
            ขาพระองคถือการฉันอาหารท่ีเขานํามาถวายภายหลงัเปนวัตร ประกอบ 
            ดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคถือการอยูปาเปนวัตร ประกอบดวย 
            ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูโคนไมเปนวัตร ประกอบดวย 
            ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูในท่ีแจงเปนวัตร ประกอบดวย 
            ความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือการอยูแตในปาชาเปนวัตร ประกอบ 
            ดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคถือการอยูในเสนาสนะตามท่ีทานจัด 
            ให อยางไรเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองคถือ 
            การไมนอนเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคถือการ 
            เปนผูมักนอยเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร ... บัดน้ี ขาพระองคถือ 



            การเปนผูสันโดษเปนวตัร ประกอบดวยความเพียร ... บัดนี้ ขาพระองค 
            ถือการเปนผูชอบสงัดเปนวัตร ประกอบดวยความเพยีร ... บัดนี้ ขา- 
            พระองคถือการไมคลุกคลีดวยหมูคณะเปนวัตร ประกอบดวยความเพียร 
            ... บัดนี้ ขาพระองคนามวาภัททิยะเปนโอรสของพระนางกาลิโคธา เปน 
            ผูปรารภความเพียร ประกอบดวยความเพียร ยินดีแตอาหารท่ีไดมาดวย 
            การเท่ียวบิณฑบาต ไมถือมั่นในส่ิงใดๆ เพงฌานอยู ขาพระองคละท้ิง 
            เครื่องราชูปโภค คือ จานทองคําอันมีราคา ๑๐๐ ตําลึง ซึ่งประกอบ 
            ไปดวยลวดลายอยางงดงาม วิจิตรไปดวยภาพท้ังภายในและภายนอกนับ 
            ไดต้ัง ๑๐๐ มาใชบาตรดินใบนี้ นี้เปนการอภิเษกครั้งท่ีสอง แตกอน 
            ขาพระองคมีหมูทหารถือดาบรักษาบนปอมและกําแพง ท่ีลอมรอบซึ่งอาจ 
            มองเห็นไดไกล และท่ีซุมประตูพระนครอยางแนนหนา ก็ยังมีความ 
            หวาดเสียวอยูเปนนิตย บัดนี้ ขาพระองคผูมีช่ือวาภทัทิยะ เปนโอรส 
            ของพระนางกาลิโคธาเปนผูเจริญ ไมมีความสะดุงหวาดเสียว ละความ 
            ขลาด กลัวภัยไดแลว มาหย่ังลงสูปา เพงฌานอยู ขาพระองคต้ังม่ันอยู 
            ในศีลขันธ เจริญสติปญญา ไดบรรลุถึงความส้ินไปแหงสังโยชนท้ังปวง 
            โดยลําดับ. 
                      ๘. องคุลิมาลเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระองคุลิมาลเถระ 
      [๓๙๒] พระองคุลิมาลเถระ สมัยเม่ือยังเปนโจร ไดกลาวคาถากราบทูลพระผูมีพระภาควา 
            ดูกรสมณะ ทานสิกําลังเดินอยู กลับกลาววา เราหยุดแลว สวน 
            ขาพเจาหยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด ดูกรสมณะ ขาพเจาขอถาม 
            ความขอนี้กะทาน ทานกําลังเดินอยูเพราะเหตุไร ทานจึงกลาววาหยดุแลว 
            ขาพเจาสิหยุดแลว ทานกลับกลาววาไมหยุด? 
      พระผูมีพระภาคตรัสตอบวา 
            ดูกรองคุลิมาล เราวางอาชญาในสัตวท้ังปวงแลว สวนทานสิยังไมสํารวม 
            ในสัตวท้ังหลาย ฉะนั้น เราจึงช่ือวาหยุดแลว สวนทานช่ือวายังไมหยุด. 
      องคุลิมาลโจรกราบทูลวา 
            พระองคเปนสมณะท่ีชาวโลกกับท้ังเทวโลกบูชาดวยเครื่องบูชามากมาย ผู 
            ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เพิ่งจะเสด็จมาถึงปาใหญเพื่อโปรดขาพระองค 
            โดยกาลนานหนอ ขาพระองคไดสดับพระคาถา ซึ่งประกอบดวยเหตุผล 
            ของพระองคแลว จักละเลิกบาปกรรมต้ังพันเสีย. 
      พระสังคีติกาจารยไดกลาวคาถาไว ๒ คาถา ความวา 
            ครั้นองคุลิมาลโจรกราบทูลดังน้ีแลว ก็โยนดาบและอาวุธท้ังหมดท้ิงลง 
            ในหนองนํ้า บอน้ําและในเหว ไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระสุคต- 



            เจา แลวทูลขอบรรพชากะพระพุทธเจา ณ ท่ีนั้นเอง ทันใดน้ันแล 
            พระพุทธเจาประกอบไปดวยพระมหากรุณา ทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            เปนศาสดาของโลกกับท้ังเทวโลก ไดตรัสวา จงเปนภิกษุมาเถิด เทาน้ี 
            ความเปนภิกษุไดมีแกองคุลิมาลโจรน้ัน ในขณะนั้นทีเดียว. 
      เมื่อทานพระองคุลิมาลไดบรรพชาอุปสมบทแลว ไดบรรลุอรหัตแลวเสวยวิมุตติสุขอยู 
 เกิดปติโสมนัส ไดกลาวคาถาดวยสามารถอทุานน้ี ความวา 
            ผูใดเคยประมาทในตอนตน ภายหลังเขาไมประมาท ผูนั้นยอมทําโลกน้ี 
            ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น บาปกรรมท่ี 
            ทําไวแลว อันผูใดยอมปดกั้นไวดวยกุศล ผูนั้นยอมทําโลกนี้ใหสวาง 
            ไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น ภิกษุใดแล แมจะ 
            ยังหนุม ประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ภิกษุนั้น ยอมทํา 
            โลกนี้ใหสวางไสว เหมือนพระจันทรพนแลวจากหมอก ฉะนั้น ก็ผูท่ี 
            เปนขาศึกตอเรา ขอจงฟงธรรมกถาท่ีเราไดฟงแลวในสํานักของพระ 
            ศาสดา ขอจงประกอบความขวนขวายในพระพุทธศาสนา ขอจงคบหา 
            กับมนุษยผูเปนสัตบุรุษ ซึ่งถือม่ันแตธรรมอยางเดียว ก็ผูท่ีเปนขาศึกตอ 
            เรา ขอเชิญฟงธรรมของทานผูกลาวสรรเสริญความอดทน ผูมีปกติ 
            สรรเสริญความไมพิโรธ ตามเวลาอันสมควร และขอจงปฏิบัติตาม 
            ธรรมอันสมควรแกธรรมน้ันเถิด ขออยาเบียดเบียนเราและชาวประชา 
            หรือวาสัตวอื่นใดเลย พึงบรรลุความสงบอยางเยี่ยม และพึงรักษาสัตว 
            ท้ังปวงใหเปนเหมือนบุตรท่ีรักเถิด ก็ชาวนาท่ีตองการนํ้ายอมไขนํ้าไป 
            ชางศรยอมดัดลูกศร ชางไมยอมถากไม บัณฑิตยอมฝกตน คนบางพวก 
            ฝกชางและมาเปนตน ดวยทอนไมบาง ดวยขอบาง ดวยแซบาง สวน 
            เราเปนผูอันพระศาสดาผูคงท่ีทรงฝกแลว โดยไมไดทรงใชอาญาและ 
            ศาตรา เมื่อกอนเรามีช่ือวา อหิงสกะ ผูไมเบียดเบียน แตเรายัง 
            เบียดเบียนผูอื่นอยู วันนี้เราเปนผูมีช่ือจริง ไมเบียดเบียนใคร แตกอน 
            เราเปนโจรลอืชาท่ัวไปวา องคุลิมาล ถูกหวงนํ้าใหญพัดไปจนไดมาพบ 
            พระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่งเขา ครั้งกอน เรามีมือเปอนดวยโลหิตลอืช่ือไป 
            ทุกทิศวา องคุลิมาล แตบัดนี้ องคุลิมาลไดมาพบพระพุทธเจาผูเปนท่ี 
            พึ่งเขาแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพนอยภพใหญข้ึนไดแลว เราได 
            ทํากรรมเชนนั้นอันเปนเหตุใหไปสูทุคติเปนอันมาก จึงตองมารับผล 
            กรรมท่ีทําไว แตบัดนี้เราบริโภคโภชนะโดยไมเปนหนี้ คนพาลผูมี 
            ปญญาทราม ยอมประกอบตามความประมาท สวนนักปราชญ ยอม 
            รักษาความไมประมาทไว เหมือนทรพัยอันประเสรฐิสุด ฉะนั้น ทาน 
            ท้ังหลายอยาประกอบตามความประมาท อยาประกอบความสนิทสนม 



            ดวยความยินดีในกาม เพราะวาผูไมประมาทเพงพินิจอยู ยอมถงึความสุข 
            อันไพบูลย การท่ีเรามาสูสํานักของพระศาสดาเปนการมาดีแลว มิใชวา 
            เปนการมาไมดี การท่ีเราคิดจะบวชในสํานักของพระศาสดาน้ี ก็ไมใช 
            เปนความคิดท่ีเลวเลย เพราะเปนการเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในธรรม 
            ท้ังหลายท่ีพระศาสดาทรงจําแนกดีแลว การท่ีเรามาสูสํานักของพระ- 
            ศาสดาน้ี เปนการมาดีแลว มิใชวาเปนการมาไมดี การท่ีเราคิดจะมาบวช 
            ในสํานักของพระศาสดาน้ี ก็ไมใชเปนความคิดท่ีเลวเลย เพราะเราได 
            บรรลุวชิชา ๓ ตามลําดับ ไดทําคําส่ังสอนของพระพทุธเจาเสร็จแลว 
            แตกอนเราอยูในปา โคนไม ภูเขา หรือในถ้ําทุกๆ แหง มีใจหวาด 
            เสียวอยูเปนนิตย เราผูอันพระศาสดาทรงอนุเคราะหแลวไมไปในบวง 
            มาร จะยืนเดินนั่งนอนก็เปนสุข เมื่อกอนเรามีเช้ือชาติเปนพราหมณ 
            มีครรภเปนท่ีถือปฏิสนธิบริสุทธ์ิท้ัง ๒ ฝาย บัดนี้ เราเปนโอรสของ 
            พระสุคตศาสดา ผูเปนธรรมราชา เราเปนผูปราศจากตัณหาแลว ไมถือ 
            มั่น คุมครองทวารสํารวมดีแลว เราตัดรากเงาของทุกขไดแลว บรรล ุ
            ถึงความสิ้นอาสวะแลว เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา ทําคําสอนของ 
            พระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนํา 
            ไปสูภพข้ึนแลว. 
                       ๙. อนุรุทธเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระอนุรุทธเถระ 
      [๓๙๓] พระอนุรุทธะละพระชนกชนนี พระประยูรญาติ ละเบญจกามคุณไดแลว 
            เพงฌานอยู บุคคลผูเพียบพรอมดวยการฟอนรําขับรอง มีดนตรีบรรเลง 
            ปลุกใหรื่นเริงใจอยูทุกคํ่าเชา ก็ไมบรรลุถึงความบริสทุธิ์ดวยการฟอนรํา 
            ขับรองน้ันได เพราะยังเปนผูยินดีในกามคุณอันเปนวิสัยแหงมาร พระ- 
            อนุรุทธะกาวลวงเบญจกามคุณน้ันเสียแลว ยินดีในพระพุทธศาสนา 
            กาวลวงโอฆะทั้งปวงแลว เพงฌานอยู พระอนุรุทธะไดกาวลวงกามคุณ 
            เหลานี้ คือ รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ อันนารื่นรมยใจแลว 
            เพงฌานอยู พระอนุรทุธะเปนนักปราชญ หาอาสวะมิไดผูเดียว ไมมี 
            เพื่อนสอง กลับจากบิณฑบาตแลวเท่ียวแสวงหาผาบังสุกุลอยู พระ- 
            อนุรุทธะเปนนักปราชญมีปรีชา หาอาสวะมิได เท่ียวเลือกหาเอาแตผาบัง- 
            สุกุล ครั้นไดมาแลว กม็าซักยอมเอาเองแลวนุงหม บาปธรรมอันเศรา 
            หมอง เหลานี้ ยอมมีแกภิกษุผูมักมาก ไมสันโดษ ระคนดวยหมู มีจติฟุง 
            ซาน อนึ่ง ภิกษุใดเปนผูมีสติ มักนอย สันโดษ ไมมีความขัดเคือง 
            ยินดีในวิเวก ชอบสงัด ปรารภความเพยีรเปนนิตย กุศลธรรมซ่ึงเปนฝาย 
            ใหตรัสรูเหลานี้ ยอมมีแกภิกษุนั้น ท้ังพระสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงแสวง 



            หาคุณอันยิ่งใหญ ก็ตรัสสรรเสริญภิกษุนั้นวา เปนผูหมดอาสวะ พระ- 
            ศาสดาผูยอดเยีย่มในโลก ทรงทราบความดําริของเราแลว เสด็จมาหาเรา 
            ดวยมโนมยิทธิทางกาย เมื่อใด ความดําริไดมีแกเรา เมื่อนั้น พระ- 
            พุทธเจาทรงทราบความดําริของเราแลว ไดเสด็จเขามาหาเราดวยพระฤทธิ์ 
            แลวทรงแสดงธรรมอนัยิ่งแกเรา พระพุทธเจาผูทรงยินดีในธรรมเครือ่ง 
            ไมเนิ่นชา ไดทรงแสดงธรรมเครือ่งไมเนิ่นชาแกเรา เรารูท่ัวถึงพระธรรม 
            เทศนาของพระองคแลว เปนผูยินดีในพระศาสนา ปฏิบัติตามคําพร่ํา 
            สอนอยู เราบรรลุวิชชา ๓ โดยลําดับ ไดทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
            เสร็จแลว เราถือการไมนอนเปนวัตรมาเปนเวลา ๕๕ ป เรากําจัดความ 
            งวงเหงาหาวนอนมาแลวเปนเวลา ๒๕ ป ในเวลาท่ีพระผูมีพระภาคจะ 
            เสด็จดับขันธปรินิพพาน ภิกษุท้ังหลายถามเราวา พระผูมีพระภาค 
            ปรินิพพานแลวหรอืยงั เราไดตอบวา ลมหายใจออกและหายใจเขามิได 
            มีแกพระผูมีพระภาค ผูมีพระหฤทัยต้ังม่ัน คงท่ี แตพระองคยังไม 
            ปรินิพพานกอน พระผูมีพระภาคผูมีพระจักษุ ผูไมมีตัณหาเปนเครื่องทํา 
            ใจใหหวั่นไหว ทรงทํานิพพานใหเปนอารมณคือ เสด็จออกจากจตุตถ- 
            ฌาน แลวจึงจะเสด็จปรินิพพาน พระผูมีพระภาคทรงอดกลั้นเวทนา ดวย 
            พระหฤทัยอันเบิกบาน ก็เมื่อพระผูมีพระภาคผูเปนดวงประทีปของชาว 
            โลกกับท้ังเทวโลก เสด็จดับขันธปรินิพพาน ความพนพิเศษแหงพระ- 
            หฤทัยไดมีข้ึนแลว บัดน้ีธรรมเหลาน้ีอันมีสัมผัสเปนท่ี ๕ ของพระมหา 
            มุนีไดสิ้นสุดลงแลว ในเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จปรินิพพานแลว 
            จิตและเจตสิกธรรมเหลาอื่นจักไมมีอกีตอไป 
            ดูกรเทวดา บัดนี้ การอยูอีกตอไปดวยอาํนาจการอุบัติในเทพนิกาย ยอม 
            ไมมี ชาติสงสารส้ินไปแลว บัดนี้ การเกิดในภพใหมมิไดมี ภิกษุใด 
            รูแจงมนุษยโลก เทวโลก พรอมท้ังพรหมโลกอันมีประเภทต้ังพัน ได 
            ในเวลาครูเดียว ท้ังเปนผูเช่ียวชาญในคุณ คือ อิทธิฤทธิ์ และในจุติ 
            และอุบัติของสัตวท้ังหลาย ภิกษุรูปนั้นยอมเห็นเทพเจาท้ังหลายไดตาม 
            ความประสงค เมื่อกอนเรามีนามวาอนันภาระเปนคนยากจน เท่ียวหารับ 
            จางเลี้ยงชีพ ไดถวายอาหารแดพระอปุริฏฐปจเจกพุทธเจาผูเปนสมณะ 
            เรืองยศ เพราะบุญกรรมท่ีไดทํามาแลว เราจึงไดมาเกิดในศากยตระกูล 
            พระประยูรญาติขนานนามใหเราวา อนุรุทธะ เปนผูเพียบพรอมไปดวย 
            การฟอนรําและขับรอง มีเครื่องดนตรีบรรเลงปลุกใหรื่นเรงิใจอยูทุกคํ่า 
            เชา ตอมา เราไดเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา ผูไมมีภัย แต 
            ท่ีไหนๆ ไดยังจิตใหเลื่อมใสในพระองคทานแลว ออกบวชเปนบรรพ- 
            ชิต เราระลึกถึงชาติกอนๆ ได เราไดเคยเปนทาวสักกรินทรเทวราชอยู 



            ในดาวดึงสเทพพิภพมาแลว เราไดปราบปรามไพรีพายแพแลว ข้ึนผาน 
            สมบัติเปนพระเจาจักรพรรดิจอมมนุษยนิกร ในชมพูทวีปมีสมุทรสาคร 
            ท้ัง ๔ เปนขอบเขต ๗ ครั้ง ไดปกครองปวงประชานิการโดยธรรม 
            ดวยไมตองใชอาชญาหรือศาตราใดๆ เราระลึกชาติหนหลังในคราวท่ีอยู 
            ในมนุษยโลกไดดังน้ี คือ เปนพระเจาจักรพรรดิ ๗ ชาติ เปนพระอินทร 
            ๗ ชาติ รวมการทองเท่ียวอยูเปน ๑๔ ชาติดวยกัน ในเม่ือสมาธิอัน 
            ประกอบดวยองค ๕ เปนธรรมอันเอกปรากฏข้ึน ท่ีเราไดเพราะความสงบ 
            ระงับกิเลส ทิพยจักษุของเราจงึบริสุทธ์ิเราดํารงอยูในฌานอันประกอบ 
            ดวยองค ๕ ประการ รูจุติและอุบัติ การมา การไป ความเปนอยางนี้และ 
            ความเปนอยางอื่น ของสัตวท้ังหลาย เรามีความคุนเคยกับพระบรม 
            ศาสดามาแลวเปนอยางดี เราไดทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว 
            ปลงภาระอันหนักลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพข้ึนไดแลว 
            เปนผูไมมีอาสวะ จักนิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ภายใตพุม 
            กอไมไผใกลบานเวฬุวคามแหงแควนวัชชี. 
                      ๑๐. ปาราสริยเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระปาราสริยเถระ 
      [๓๙๔] พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะ มีจิตแนวแนเปนอารมณอันเดยีว 
            ผูสงบระงับ ชอบสงัด เจริญฌานอยูในปาใหญ ฤดูดอกไมผลิ ไดมี 
            ความคิดวา ในเม่ือพระสัมมาสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ ทรงเปนนาถะ 
            ของโลกยังทรงพระชนมชีพอยู ความประพฤติของภิกษุท้ังหลายเปน 
            อยางหน่ึง เมื่อพระองคเสด็จปรินิพพานไปแลว เดี๋ยวนี้ปรากฏเปน 
            อยางหน่ึง คือภิกษุท้ังหลายแตปางกอน เปนผูสันโดษดวยปจจัยตามมี 
            ตามได นุงหมผาเปนปริมณฑล ก็เพียงเพ่ือจะปองกันความหนาวอัน 
            เกิดแตลม และปกปดความละอายเทาน้ัน ภิกษุท้ังหลายแตปางกอน 
            ขบฉันอาหารประณีตก็ตาม เศราหมองก็ตาม นอยกต็าม มากก็ตาม 
            ก็เพื่อยังอัตภาพใหเปนไปเทาน้ัน ไมติดไมพัวพันเลย ภิกษุท้ังหลาย 
            แตปางกอน (แมจะถูกความเจ็บไขครอบงํา) ไมขวนขวายหาเภสัช 
            ปจจัยอนัเปนบริการแกชีวิต เหมือนการขวนขวายในความส้ินไปแหง 
            อาสวะท้ังหลาย ทานเหลาน้ันขวนขวายพอกพูนวิเวก มุงแตเรื่องวิเวก 
            อยูในปา โคนไม ซอกเขาและถ้ําเทาน้ัน ภิกษุท้ังหลายแตปางกอน 
            เปนผูออนนอม มีศรัทธาต้ังม่ัน 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 สิ้นอาสวะท้ังปวงแลว มักเจริญฌานเปนอันมาก ประกอบแลว 
            ดวยฌานใหญเปนพระเถระผูคงท่ีพากันนิพพานไปเสียหมดแลว บัดนี้ 
            ทานเชนนั้นเหลืออยูนอยเต็มที เพราะความส้ินไปแหงกุศลธรรมและ 
            ปญญา คําส่ังสอนของพระชินสีห อันประกอบแลวดวยอาการอัน 
            ประเสริฐทุกอยาง จะส้ินไปในเวลาท่ีควรจะทําใหธรรมท้ังหลายอันลามก 
            และกิเลสท้ังหลายสงบไป ภิกษุเหลาใดปรารถนาความเพียรเพื่อความ 
            สงัด ภิกษุเหลานั้นช่ือวาเปนผูมีพระสัทธรรมท่ีเหลอืเปนขอปฏิบัติ 
            กิเลสเหลาน้ันเจริญงอกงามข้ึน ยอมครอบงําคนพาลเปนอันมากไวใน 
            อํานาจ ดังจะเลนกับพวกคนพาล เหมือนปศาจเขาสิงคนทําใหเปนบา 
            เพอคลั่งอยู ฉะนั้น นรชนเหลาน้ันถูกกิเลสครอบงํา ทองเท่ียวไปมา 
            ในสงสารเพราะกิเลสนั้นๆ ยึดถือในสิ่งท่ีปรากฏวาเปนตัวตนเพราะกิเลส 
            เปนเหตุ พากันละท้ิงพระสัทธรรมเสียทําการทะเลาะซ่ึงกันและกัน ยึด 
            ถือตามความเห็นของตน สําคัญวาส่ิงน้ีเทาน้ันประเสริฐ นรชนท้ังหลายท่ี 
            ละท้ิงทรัพยสมบัติ บุตรและภรรยา ออกบวชแลวพากันทํากรรมท่ีไม 
            ควรทํา แมเพราะเหตุแหงภักษาหารเพยีงทัพพีเดียว ภกิษุท้ังหลายฉัน 
            ภัตตาหารเต็มอิ่มแลว ถึงเวลานอนก็นอนหงาย ต่ืนแลวก็กลาวแต 
            ถอยคําท่ีพระศาสดาทรงติเตียน ภิกษุผูมีจิตไมสงบในภายใน พากัน 
            เรียนทําแตศิลปะท่ีไมควรทํา มีการประดับรมเปนตน ยอมไมหวัง 
            ประโยชนในทางบําเพ็ญสมณธรรมเสียเลย ภิกษุท้ังหลายผูมุงแตสิ่งของ 
            ดีๆ ใหมาก จึงนําเอาดินเหนียวบาง น้ํามันบาง จุรณเจิมบาง น้ําบาง 
            ท่ีนั่งท่ีนอนบาง อาหารบาง ไมสีฟนบาง ผลมะขวิดบาง ดอกไมบาง 
            ของควรเค้ียวบาง บิณฑบาตบาง ผลมะมวงบาง ผลมะขามปอมบาง 
            ไปใหแกคฤหัสถท้ังหลาย ภิกษุท้ังหลายพากันประกอบเภสัชเหมือนพวก 
            หมอรักษาโรค ทํากิจนอยใหญอยางคฤหัสถตบแตงรางกายเหมือนหญิง 
            แพศยา ประพฤติตนเหมือนกษัตริยผูเปนใหญ บริโภคอามิสดวยอุบาย 
            เปนอันมาก คือทําใหคนหลงเชื่อ หลอกลวง เปนพยานโกงตามโรง 
            ศาลใชเลหเหลี่ยมตางๆ อยางนักเลง ภกิษุเหลานั้น บริโภคอามิสดวย 
            การพูดเลียบเคียงเปนอันมาก เท่ียวแสหาปจจัยโดยใชอุบายตางๆ ลอ 



            ลวงโดยปริยายเพียงเลก็นอย รวบรวมทรัพยไวเปนอนัมากเพราะเหตุ 
            แหงอาชีพ ยอมยังบริษัทใหบําเรอตนเพราะเหตุแหงการงาน แตมิให 
            บํารุงโดยธรรม เท่ียวแสดงธรรมตามถิ่นตางๆ เพราะเหตุแหงลาภ มใิช 
            เพราะมุงประโยชน ภิกษุเหลานั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแหงลาภ 
            สงฆ เปนผูเหินหางจากอริยสงฆ เลี้ยงชีวิตดวยการอาศัยลาภของผูอืน่ 
            ไมมีหิริ ไมละอาย จริงอยางนั้น ภิกษุบางพวก ไมประพฤติตาม 
            สมณธรรมเสียเลย เปนเพียงคนโลน คลุมรางไวดวยผากาสาวพัสตร 
            เทาน้ัน ปรารถนาแตการสรรเสริญถายเดียว มุงหวังแตลาภและสักการะ 
            เมื่อธรรมเปนเครื่องทําลายมีประการตางๆ เปนไปอยูอยางนี้ การบรรล ุ
            ธรรมท่ียังไมไดบรรลุ หรือการตามรักษาธรรมท่ีไดบรรลุแลว ไมใชทําได 
            งาย เหมือนเมื่อพระศาสดายังทรงพระชนมอยู มุนีพึงต้ังสติเท่ียวไปใน 
            บานเหมือนกับบุรุษผูไมไดสวมรองเทา ต้ังสติเท่ียวไปในถิ่นท่ีมีหนาม 
            ฉะนั้น พระโยคีเมื่อตามระลึกถึงวิปสสนาท่ีปรารภมาแลวในกาลกอน 
            ไมทอดท้ิงวัตรสําหรับภาวนาวิธีเหลาน้ันเสีย ถึงเวลาน้ีจะเปนเวลาสุดทาย 
            ภายหลัง แตก็พึงบรรลุอมตบทได พระปาราสริยเถระผูเปนสมณะมี 
            อินทรียอันอบรมแลว เปนพราหมณผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ มีภพ 
            ใหมสิ้นไปแลว ครั้นกลาววิธีปฏิบัติอยางนี้แลว ปรินิพพานใน 
            สาลวัน. 
                        ------------- 
                          รวมพระเถระ 
            ในวีสตินิบาตน้ี พระเถระ ๑๐ รูปนี้ คือ พระอธิมุตตเถระ ๑ พระ 
            ปาราสริยเถระ ๑ พระเตลุกานิเถระ ๑ พระรัฐบาลเถระ ๑ พระมาลุงกย 
            ปุตตเถระ ๑ พระเสลเถระ ๑ พระภัททิยกาลิโคธาปุตตเถระ ๑ พระองคุ- 
            ลิมาลเถระ ๑ พระอนุรุทธเถระ ๑ พระปารสริยเถระ ๑ ประกาศคาถาไวด ี
            เรียบรอยแลว รวมคาถาได ๒๔๕ พระคาถา. 
                         จบ วีสตินิบาต. 
                        ------------- 
                       เถรคาถา ติงสนิบาต 
                        ๑. ปุสสเถรคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของพระปุสสเถระ 
      [๓๙๕] ฤาษีมีช่ือตามโคตรวา ปณฑรสะ ไดเห็นภิกษุเปนอันมาก ท่ีนาเลื่อมใส 
            มีตนอันอบรมแลว สํารวมดวยดี จึงไดถามพระปุสสเถระวา ในอนาคต 
            ภิกษุท้ังหลายในศาสนาน้ีจักมีความพอใจอยางไร มีความประสงคอยางไร 
            กระผมถามแลวขอจงบอกความขอนั้นแกกระผมเถิด? 



      พระปุสสเถระจึงกลาวตอบดวยคาถาเหลานี้ ความวา 
            ดูกรปณฑรสฤาษี ขอเชิญฟงคําของอาตมา จงจําคําของอาตมาใหดี 
            อาตมาจะบอกซ่ึงขอความท่ีทานถามถึงอนาคต คือในกาลขางหนา ภิกษุ 
            เปนอันมากจักเปนคนมักโกรธ มักผูกโกรธไว ลบหลูคุณทาน หัวดื้อ 
            โออวด ริษยา มีวาทะตางๆ กัน จักเปนผูมีมานะในธรรมท่ียังไมรูท่ัวถึง 
            คิดวาต้ืนในธรรมท่ีลึกซึ้ง เปนคนเบา ไมเคารพธรรม ไมมีความเคารพ 
            กันและกัน ในกาลขางหนา โทษเปนอันมากจักเกิดข้ึนในหมูสัตวโลก 
            ก็เพราะภิกษุท้ังหลายผูไรปญญา จักทําธรรมท่ีพระศาสดาทรงแสดงแลวนี ้
            ใหเศราหมอง ท้ังพวกภิกษุท่ีมีคุณอันเลว โวหารจัด แกลวกลา ม ี
            กําลังมาก ปากกลา ไมไดศึกษาเลาเรียน ก็จักมีข้ึนในสังฆมณฑล 
            ภิกษุท้ังหลายในสังฆมณฑล แมท่ีมีคุณความดี มีโวหารโดยสมควรแก 
            เนื้อความ มีความละอายบาป ไมตองการอะไรๆ ก็จักมีกําลังนอย 
            ภิกษุท้ังหลายในอนาคตท่ีทรามปญญา ก็จะพากันยินดีเงินทอง ไรนา 
            ท่ีดิน แพะ แกะ และคนใชหญิงชาย จักเปนคนโงมุงแตจะยกโทษ 
            ผูอื่น ไมดํารงม่ันอยูในศีล ถือตัว โหดราย เท่ียวยินดแีกการทะเลาะ 
            วิวาท จักมีใจฟุงซาน นุงหมแตจีวรท่ียอมสีเขียวแดง เปนคนลวงโลก 
            กระดาง เปนผูแสหาแตลาภผล เท่ียวชูเขา คือมานะ ทําตนดั่งพระ 
            อริยเจาทองเท่ียวไปอยู เปนผูแตงผมดวยนํ้ามัน ทําใหมีเสนละเอียด 
            เหลาะแหละ ใหยาหยอดและทาตา มีรางกายคลุมดวยจีวรท่ียอมดวยสี 
            งา สัญจรไปตามตรอกนอยใหญ จักพากันเกลียดชังผาอันยอมดวยน้าํ 
            ฝาดเปนของไมนาเกลียด พระอริยเจาท้ังหลายผูหลุดพนแลวยินดียิ่งนัก 
            เปนธงชัยของพระอรหันต พอใจแตในผาขาวๆ จักเปนผูมุงแตลาภผล 
            เปนคนเกียจคราน มีความเพียรเลวทราม เห็นการอยูปาอันสงัดเปน 
            ความลําบาก จักใครอยูในเสนาสนะท่ีใกลบาน ภิกษุเหลาใดยินดีมิจฉา- 
            ชีพ จักไดลาภเสมอๆ จักพากันประพฤติตามภิกษุเหลานั้น (เท่ียวคบหา 
            ราชสกุลเปนตนเพื่อใหเกิดลาภแกตน) ไมสํารวมอนิทรีย เท่ียวไป 
            อนึ่ง ในอนาคตกาล ภิกษุท้ังหลายจะไมบูชาพวกภิกษุท่ีมีลาภนอย จัก 
            ไมสมคบภิกษุท่ีเปนนักปราชญมีศีลเปนท่ีรัก จักทรงผาสีแดง ท่ีชนชาว 
            มิลักขะชอบยอมใช พากันติเตียนผาอันเปนธงชัยของตนเสีย บางพวก 
            ก็นุงหมผาสีขาวอันเปนธงของพวกเดียรถีย อนึง่ ในอนาคตกาล ภิกษุ 
            เหลานั้นจักไมเคารพในผากาสาวะ จักไมพิจารณาในอุบายอันแยบคาย 
            บริโภคผากาสาวะ เมื่อทุกขครอบงํา ถูกลูกศรแทงเขาแลว ก็ไม 
            พิจารณาโดยแยบคาย แสดงอาการยุงยากในใจออกมา มีแตเสียงโอด 
            ครวญอยางใหญหลวง เปรียบเหมือนชางฉัททันต ไดเห็นผากาสาวะ 



            อันเปนธงชัยของพระอรหันต ท่ีนายโสณุตระพราน นุงหมไปในคราว 
            นั้น ก็ไมกลาทําราย ไดกลาวคาถาอันประกอบดวยประโยชนมากมาย 
            วา ผูใดยังมีกิเลสดุจนํ้าฝาด ปราศจากทมะและสัจจะจักนุงผากาสาวะ 
            ผูนั้นยอมไมควรนุงหมผากาสาวะ สวนผูใดคายกิเลสดุจนํ้าฝาดออกแลว 
            ต้ังม่ันอยูในศีลอยางมั่นคง ประกอบดวยทมะและสัจจะ ผูนั้นจึงสมควรจะ 
            นุงหมผากาสาวะโดยแท ผูใดมีศีลวิบัติ มีปญญาทราม ไมสํารวมอินทรีย 
            กระทําตามความใครอยางเดียว มีจิตฟุงซาน ไมขวนขวายในทางท่ีควร 
            ผูนั้นไมสมควรจะนุงหมผากาสาวะ สวนผูใดสมบูรณดวยศีล ปราศจาก 
            ราคะ มีใจต้ังม่ัน มีความดําริในใจผองใส ผูนั้นสมควรนุงหมผากาสาวะ 
            โดยแท ผูใดไมมีศีล ผูนั้นเปนคนพาล มีจิตใจฟุงซาน มีมานะฟูข้ึนเหมือน 
            ไมออ ยอมสมควรจะนุงหมแตผาขาวเทาน้ัน จักควรนุงผาหมผากาสาวะ 
            อยางไร อนึ่ง ภิกษุและภิกษุณีท้ังหลายในอนาคต จักเปนผูมีจิตใจช่ัว 
            ราย ไมเอื้อเฟอ จักขมข่ีภิกษุท้ังหลายผูคงท่ี มีเมตตาจิต แมภิกษุ 
            ท้ังหลายท่ีเปนคนโงเขลา มีปญญาทราม ไมสํารวมอนิทรีย กระทํา 
            ตามความใคร ถึงพระเถระใหศึกษาการใชสอยผาจีวร ก็จักไมเช่ือฟง 
            พวกภิกษุท่ีโงเขลาเหลาน้ัน อันพระเถระท้ังหลายใหการศึกษาแลวเหมือน 
            อยางนั้น จักไมเคารพกันและกัน ไมเอื้อเฟอในพระอุปชฌายาจารย 
            จักเปนเหมือนมาพิการไมเอื้อเฟอนายสารถี ฉะนั้น ในกาลภายหลังแต 
            ตติยสังคายนา ภิกษุและภิกษุณีท้ังหลาย ในอนาคต จักปฏิบัติอยางนี้. 
      ครั้นพระปุสสเถระแสดงมหาภัยอันจะบังเกิดข้ึน ในกาลภายหลงัอยางน้ีแลว เมื่อจะ 
 ใหโอวาทภิกษุท่ีประชุมกัน ณ ท่ีนั้นอีก จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา 
            ภัยอยางใหญหลวงท่ีจะทําอันตรายตอขอปฏิบัติ ยอมมาในอนาคตอยางนี้ 
            กอน ขอทานท้ังหลาย จงเปนผูวางาย จงพูดแตถอยคําท่ีสละสลวย 
            มีความเคารพกันและกัน มีจิตเมตตากรุณาตอกัน จงสํารวมในศีล 
            ปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวบากบ่ันอยางมั่นเปนนิตย ขอทาน 
            ท้ังหลายจงเห็นความประมาท โดยความเปนภัย และจงเห็นความไม 
            ประมาทโดยความเปนของปลอดภัย แลวจงอบรมอัฏฐังคิกมรรค เมื่อ 
            ทําไดดังน้ีแลว ยอมจะบรรลุนิพพานอนัเปนทางไมเกิดไมตาย. 
                       ๒. สารีปุตตเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระสารีบุตรเถระ 
      พระสารีบุตรเถระ ครั้นสําเร็จแหงสาวกบารมีญาณ ดํารงอยูในตําแหนงพระธรรมเสนาบดี 
 อยางนี้แลว เมือ่จะทําประโยชนแกหมูสัตว วนัหนึ่งเม่ือพยากรณอรหัตผลโดยมุขะ คือ 
 ประกาศความประพฤติของตนแกเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย จึงไดกลาวคาถาความวา 
      [๓๙๖] ผูใดสมบูรณดวยศีล สงบระงับ มีสติ มีความดําริชอบ ไมประมาท 



            ยินดีแตเฉพาะกรรมฐานภาวนาอันเปนธรรมภายใน มีใจม่ันคงอยางยิ่ง 
            อยูผูเดียว ยินดีดวยปจจยัตามมีตามได ปราชญท้ังหลายเรียกผูนั้นวาภกิษุ 
            ภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเปนของสดหรือของแหงก็ตาม ไมควรติดใจจน 
            เกินไป ควรเปนผูมีทองพรอง มอีาหารพอประมาณ มีสติอยู การ 
            บริโภคอาหารยังอีก ๔-๕ คําจะอิ่ม ควรงดเสีย แลวดืม่น้ําเปนการ 
            สมควรเพ่ืออยูสบายของภิกษุผูมีใจเด็ดเดี่ยว อนึ่งการนุงหมจีวรอันเปน 
            กัปปยะ นับวาเปนประโยชน จัดวาพอ เปนการอยูสบายของภิกษุผูมใีจ 
            เด็ดเดี่ยว การน่ังขัดสมาธินับวาพอ เปนการอยูสบายของภิกษุ ผูมีใจเด็ด 
            เดี่ยว ภิกษุรูปใดพิจารณาเห็นสุข โดยความเปนทุกข พิจารณาเห็น 
            ทุกขโดยความเปนลูกศรปกอยูท่ีราง ความถือมั่นวาเปนตัวเปนตนใน 
            อทุกขมสุขเวทนา ไมไดมีแกภิกษุนั้น จะพึงติดอยูในโลกอยางใด 
            ดวยกิเลสอะไร ภิกษุผูมีความปรารถนาลามกเกียจคราน มีความเพียร 
            เลวทราม ไดสดับนอย ไมเอื้อเฟอ อยาไดมาในสํานักของเราแมใน 
            กาลไหนๆ เลย จะมีประโยชนอะไรดวยการใหโอวาทบุคคลเชนนั้นใน 
            หมูสัตวโลกนี้ อนึ่ง ขอใหภิกษุผูเปนพหูสูต เปนปราชญต้ังม่ันอยูใน 
            ศีล ประกอบใจใหสงบระงับเปนเนืองนิตย จงมาประดิษฐานอยูบน 
            ศีรษะของเราเถิด ภิกษุใดประกอบดวยธรรมเครือ่งเนิน่ชา ยินดีใน 
            ธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้นยอมพลาดนิพพานคันเปนธรรมเกษมจาก 
            โยคะอยางยอดเยีย่ม สวนภิกษุใด ละธรรมเครือ่งเนิ่นชาไดแลว ยินดี 
            ในอริยมรรคอันเปนทางไมมีธรรมเครื่องเนิ่นชา ภิกษุนั้น ยอมบรรลุ 
            นิพพานอันเปนธรรมเกษม จากโยคะอยางยอดเยี่ยม พระอรหันตท้ัง 
            หลาย อยูในสถานท่ีใด เปนบานหรือปาก็ตามท่ีดอนหรือท่ีลุมก็ตาม 
            สถานท่ีนั้นเปนภูมิสถานท่ีนารื่นรมย คนผูแสวงหากามยอมไมยินดใีน 
            ปาอันนารื่นรมยเชนใด ทานผูปราศจากความกําหนัด จักยินดีในปาอัน 
            นารื่นรมยเชนนั้น เพราะทานเหลาน้ันไมเปนผูแสวงหากาม บุคคลควร 
            เห็นทานผูมีปญญาช้ีโทษมีปกติกลาวขมข่ี เหมือนผูบอกขุมทรัพยให 
            ควรคบบัณฑิตเชนนั้น เพราะวาเม่ือคบกับบัณฑิตเชนนั้น ยอมมีแต 
            ความดีไมมีช่ัวเลย ปราชญก็ควรโอวาทสั่งสอน ควรหามผูอื่นจากธรรม 
            ท่ีมิใชของสัตบุรุษ แตบุคคลเห็นปานน้ัน ยอมเปนท่ีรักใครของสัตบุรุษ 
            เทาน้ัน ไมเปนท่ีรักใครของอสัตบุรุษ พระผูมีพระภาคไดตรัสรูแลว 
            มีพระจักษุ ทรงแสดงธรรมแกผูอืน่อยู เมื่อพระองคกําลังทรงแสดง 
            ธรรมอยู เราผูมุงประโยชนต้ังใจฟง การต้ังใจฟง ฟงของเรานั้น 
            ไมไรประโยชน เราเปนผูหมดอาสวะ เปนผูหลุดพนพิเศษ เราไม 
            ไดต้ังความปรารถนาเพ่ือปุพเพนิวาสญาณ ทิพจักขุญาณ เจโตปริยญาณ 



            อิทธิวิธี จุตูปปาตญาณ ทิพโสตญาณ อันเปนธาตุบริสุทธิ์ มาแตปางกอน 
            เลย แตคุณธรรมของสาวกท้ังหมดไดมีข้ึนแกเรา พรอมกับการบรรลุ 
            มรรคผล เหมือนคุณธรรม คือ พระสพัพัญุตญาณ ไดมีแกพระพุทธ- 
            เจา ฉะน้ัน มียักษตนหน่ึงมากลาววา มีภิกษุหัวโลนรปูหน่ึงช่ืออุปติสสะ 
            เปนพระเถระผูอุดมดวยปญญา หมผาสังฆาฏินั่งเขาฌานอยูท่ีโคนไม 
            สาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูกําลังเขาสมาบัติอันไมมีวิตกในขณะ 
            ถูกยักษตีศีรษะ ก็ยังประกอบดวยธรรมคือความนิ่งอยางประเสริฐ ภูเขา 
            หินลวนต้ังม่ันไมหวัน่ไหว ฉันใด ภิกษุยอมไมหวั่นไหวเหมอืน 
            ภูเขาเพราะสิ้นโมหะ ก็ฉันนั้น ความช่ัวชาเพียงเทาปลายขนทราย ยอม 
            ปรากฏเหมือนเทากอนเมฆท่ีลอยอยูบนทองฟา แกภิกษุผูไมมีกิเลส 
            เครื่องยัว่ยวน แสวงหาความสะอาดเปนนิตย เราไมยินดีตอความตาย 
            และชีวิต เราเปนผูมีสติสัมปชัญญะจักละท้ิงรางกายน้ีไป ไมยินดีตอ 
            ความตายและชีวิต รอคอยเวลาตายอยู เหมือนลูกจางรอใหหมดเวลา 
            ทํางาน ฉะนั้น ความตายน้ีมีแนนอนในสองคราว คือ ในเวลาแก 
            หรือในเวลาหนุม ท่ีจะไมตายเลยยอมไมมี เพราะฉะน้ัน ทานท้ังหลาย 
            จงบําเพ็ญแตสัมมาปฏิบัติเถิด  ขอจงอยาไดปฏิบัติผิดพินาศเสียเลย 
            ขณะอยาไดลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย เมืองท่ีต้ังอยูชายแดน เขาคุม 
            ครองปองกันดีท้ังภายนอกและภายในฉันใด ทานท้ังหลายก็จงคุมครอง 
            ตนฉันนั้นเถิด ขณะอยาไดลวงเลยทานท้ังหลายไปเสีย เพราะผูมีขณะ 
            อันลวงเลยไปเสียแลว ตองพากันไปเศราโศกยัดเยียดอยูในนรก ภิกษุ 
            ผูสงบระงับ งดเวนโทษเครื่องเศราหมองใจไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูด 
            ดวยปญญา ไมฟุงซาน ยอมกําจัดบาปธรรมไดเหมือนลมพัดใบไมลวง 
            หลนไป ฉะนั้น ภิกษุผูสงบระงับ งดเวนจากโทษเครื่องเศราหมอง 
            ใจไดอยางเด็ดขาด มีปกติพูดดวยปญญา ไมฟุงซาน ไดลอยบาปธรรม 
            เสียได เหมือนลมพัดใบไมลวงหลนไป ฉะนั้น ภิกษุผูสงบระงับละเวน 
            กองกิเลสและกองทุกข ท่ีเปนเหตุทําใหเกิดความคับแคน มีใจผองใส 
            ไมขุนมัว มีศีลงาม เปนนักปราชญ พึงทําท่ีสุดทุกขได บุคคลไมควร 
            คุนเคย ในบุคคลบางพวกจะเปนคฤหัสถหรือบรรพชิตก็ตาม หรือเบ้ืองตน 
            เขาจะเปนคนดี ตอนปลายเปนคนไมดีก็ตาม นิวรณ ๕ คือกามฉันทะ ๑ 
            พยาบาท ๑ ถีนมิทธะ ๑ อุทธัจจะ ๑ วิจิกิจฉา ๑ เปนธรรมเครือ่ง 
            เศราหมองจิต สมาธิของภิกษุผูมีปกติชอบอยูดวยความไมประมาท 
            ไมหวั่นไหวดวยเหตุ ๒ ประการ คือ ดวยมีผูสักการะ ๑ ดวยไมม ี
            ผูสักการะ ๑ นักปราชญเรียกบุคคลผูเพงธรรมอยูเปนปกติ พากเพียร 
            เปนเนืองนิตย พิจารณาเห็นดวยปญญาสุขุม สิ้นความยึดถือและความ 



            ยินดีวา เปนสัตบุรุษ มหาสมุทร ๑ แผนดิน ๑ ภูเขา ๑ และ 
            แมลม ๑ ไมควรเปรียบเทียบความหลุดพนกิเลสอยางประเสริฐของพระ 
            ศาสดาเลย พระเถระผูยงัพระธรรมจักรอันพระศาสดาใหเปนไปแลว 
            ใหเปนไปตาม ผูมีปญญามาก มีจิตม่ันคง เปนผูเสมอดวยแผนดินและ 
            ไฟยอมไมยินดียินราย ภิกษุผูบรรลุปญญาบารมีธรรมแลว มีปญญา 
            เครื่องตรัสรูมาก เปนนักปราชญผูใหญ ไมใชเปนคนเขลา ท้ังไมเหมือน 
            คนเขลา เปนผูดับความทุกขรอนไดทุกเมื่อ ทองเท่ียวไปอยู เรามีความคุน 
            เคยกับพระศาสดามาก เราทําคําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ปลง 
            ภาระหนักลงไดแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพแลว ทานท้ังหลาย 
            จงยังความไมประมาทใหถึงพรอมเถิด นี้เปนอนุศาสนียของเรา เรา 
            พนจากกิเลสท้ังปวงแลว จักปรินิพพาน. 
                       ๓. อานันทเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระอานันทเถระ 
      [๓๙๗] บัณฑิต ไมควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนท่ีชอบสอเสียด มักโกรธ 
            ตระหน่ี และผูปรารถนาใหผูอื่นพินาศ เพราะการสมาคมกับคนช่ัว 
            เปนความลามก แตบัณฑิตควรทําตนใหเปนมิตรสหายกับคนผูมีศรัทธา 
            มีศีลนารัก มีปญญา และเปนคนไดสดับเลาเรียนมามาก เพราะการ 
            สมาคมกับคนดี ยอมมีแตความเจริญอยางเดียว เชิญดูรางกายอันม ี
            กระดูก ๓๐๐ ทอน ซึ่งมีเอ็นใหญนอยผูกข้ึนเปนโครงต้ังไว อันบุญกรรม 
            ตบแตงใหวิจิตร มีแผลท่ัวทุกแหง กระสับกระสาย คนโงเขลาพากัน 
            ดําริเปนอันมาก ไมมีความยั่งยืนต้ังม่ัน พระอานนทเถระผูโคตมโคตร 
            เปนผูไดสดับมามาก มีถอยคําไพเราะ เปนผูอุปฐากพระพุทธเจา 
            ปรงภาระลงแลว บรรลุอรหัต สําเรจ็การนอน พระอานนทเถระส้ินอาสวะ 
            แลว ปราศจากกิเลสเครื่องเกาะเกี่ยวแลว ลวงธรรมเปนเครื่องของ 
            แลว ดับสนิท ถึงฝงแหงชาติและชรา ทรงไวแตรางกายอันมีในท่ีสุด 
            ธรรมท้ังหลายของพระพุทธเจาผูเปนเผาพันธุแหงพระอาทิตย ต้ังอยูแลว 
            ในบุคคลใด บุคคลน้ัน คือ พระอานนทเถระผูโคตมะ ช่ือวายอมต้ังอยู 
            ในมรรคเปนทางไปสูนิพพาน พระอานนทเถระไดเรียนธรรมจาก 
            พระพุทธเจามา ๘๒,๐๐๐ ธรรมขันธ ไดเรียนมาจากสํานักภิกษุมีพระธรรม 
            เสนาบดีเปนตน ๒,๐๐๐ ธรรมขันธ จงึรวมเปนท่ีคลองปากข้ึนใจ 
            ๘๔,๐๐๐ ธรรมขันธ คนท่ีเปนชายมีการศึกษาเลาเรียนมานอย ยอม 
            แกเปลา เหมือนกับโคท่ีกําลังแตเขาไมไดใชงาน ฉะน้ัน เนื้อยอม 
            เจริญแกเขา ปญญาไมเจริญแกเขา ผูใดเลาเรียนมามาก ดูหมิ่นผูท่ี 
            ศึกษาเลาเรียนมานอยดวยการสดับ แตเขาไมไดปฏิบัติตามท่ีเลาเรียนมา 



            ยอมปรากฏแกเรา เหมือนคนตาบอดถือดวงไฟไป ฉะนั้น บุคคลควร 
            เขาไปนั่งใกลผูท่ีศึกษามามาก แตไมควรทําสุตะท่ีตนไดมาใหพินาศ 
            เพราะสุตะท่ีตนไดมาน้ัน เปนเบ้ืองตนแหงพรหมจรรย เพราะฉะนั้น 
            จึงควรเปนผูทรงธรรม บุคคลผูรูอักษรท้ังเบ้ืองตนและเบ้ืองปลาย รูอรรถ 
            แหงภาษิต ฉลาดในนิรุติและบท ยอมเลาเรียนธรรมใหเปนการเลาเรยีนดี 
            และพิจารณาเน้ือความ เปนผูกระทําความพอใจ ดวยความอดทน 
            พยายามพิจารณา ต้ังความเพียรในเวลาพยายาม มีจิตต้ังม่ันดวยด ี
            ในภายใน บุคคลควรคบหาทานผูเปนพหูสูต ทรงธรรม มีปญญา เปน 
            สาวกของพระพุทธเจา หวังการรูแจง ธรรมเชนนั้นเถดิ บุคคลผูเปน 
            พหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษาคลังพระธรรมแหงพระพุทธเจา ผูทรง 
            แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลกท่ัวไป ผูท่ีเปนพหูสูตน้ัน 
            เปนผูอันมหาชนควรบูชา ภิกษุมีธรรมเปนท่ียินดี ยินดีแลวในธรรม 
            คนควาธรรม ระลึกถงึธรรม ยอมไมเสื่อมไปจากสัทธรรม เมื่อกายและ 
            ชีวิตของตนเสื่อมไป ภิกษุผูหนักในความตระหน่ีกาย ติดอยูดวยความ 
            สุขทางรางกาย ไมขวานขวายบําเพ็ญเพียร ความผาสุกทางสมณะจักมี 
            แตท่ีไหน ทิศท้ังหมดไมปรากฏ ธรรมท้ังหลายไมแจมแจงแกขาพเจา 
            ในเม่ือทานธรรมเสนาบดีผูเปนกัลยาณมิตร นิพพานแลว โลกท้ังหมด 
            นี้ปรากฏเหมือนความมืดมน กายคตาสติยอมนํามาซึ่งประโยชนโดย 
            สวนเดียว ฉันใด กัลยาณมิตรเชนนั้น ยอมไมมีแกภิกษุผูมีสหาย 
            ลวงลับไปแลว มีพระศาสดานิพพานไปแลว ฉันนั้น มิตรเกาพากัน 
            ลวงลับไปแลว จิตของเราไมสมาคมดวยมิตรใหม วันนี้เราจะเพงฌาน 
            อยูผูเดียว เหมือนกับนกท่ีอยูในรังในฤดูฝน ฉะนั้น. 
      พระผูมีพระภาคตรัสกะพระอานนทดวยพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา 
            เธออยาหามประชาชนเปนอันมาก ท่ีพากันมาแตตางประเทศ ในเม่ือ 
            ลวงเวลาเทศนาเลย เพราะประชุมชนเหลาน้ันเปนผูมุงจะฟงธรรม 
            จงเขามาหาเราได เวลานี้เปนเวลาท่ีจะเห็นเรา. 
      พระอานนทเถระจึงกลาวเปนคาถาตอไปวา 
            พระศาสดาผูมีพระจักษุ ทรงประทานโอกาสใหประชุมชนท่ีพากันมาแต 
            ตางประเทศ ในเม่ือลวงเวลาเทศนา ไมทรงหามเม่ือเรายังเปนพระเสข- 
            บุคคลอยู ๒๕ ป กามสัญญาไมเกิดข้ึนเลย เชิญดูความท่ีธรรมเปนธรรมดี 
            เมื่อเรายังเปนพระเสขบุคคลอยู ๒๕ ป โทสสัญญาไมเกิดข้ึนเลย เชิญดู 
            ความท่ีธรรมเปนธรรมดี เราไดอุปฐากพระผูมีพระภาคดวยเมตตากายกรรม 
            เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เราอุปฐากพระผูมีพระภาค 
            ดวยเมตตาวจีกรรม เหมือนพระฉายาติดตามพระองคอยู ๒๕ ป เรา 



            อุปฐากพระผูมีพระภาคดวยเมตตา มโนกรรม เหมือนพระฉายาติดตาม 
            พระองคอยู ๒๕ ป เมื่อพระพุทธองคเสด็จดําเนินไป เราก็ไดเดินตาม 
            ไปเบ้ืองพระปฤษฎางคของพระองค เมื่อพระองคทรงแสดงธรรมอยู 
            ฌานเกิดข้ึนแกเรา เราเปนผูมีกิจท่ีจะตองทํา ยังเปนพระเสขะ ยังไม 
            บรรลุอรหัต พระศาสดาพระองคใดเปนผูทรงอนุเคราะหเรา พระศาสดา 
            พระองคนั้น ไดเสด็จปรินิพพานไปเสียกอนแลว เมือ่พระสัมมา 
            สัมพุทธเจาผูถือความเปนผูประเสริฐโดยอาการท้ังปวง เสด็จปรินิพพาน 
            แลว ครั้งน้ัน ไดเกิดมีความหวาดเสียวและไดเกิดขนพองสยองเกลา. 
      พระสังคีติกาจารยเมื่อจะสรรเสริญพระอานนทเถระ ไดรจนาคาถา ๓ คาถา ความวา 
            พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม เปนผูรักษาคลังพระธรรมของ 
            พระพุทธเจา ผูทรงแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ เปนดวงตาของโลก 
            ท่ัวไป ปรินิพพานไปเสียแลว พระอานนทเถระเปนพหูสูต ทรงธรรม 
            เปนผูรักษาคลังพระธรรม ของพระพทุธเจาผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            เปนดวงตาของชาวโลกท่ัวไป เปนผูกําจัดความมืดมนท่ีเปนเหตุทําให 
            ดังคนตาบอดไดแลว พระอานนทเถระเปนผูมีคติ มีสติและฐิติ เปนผู 
            แสวงคุณ เปนผูทรงจําพระสัทธรรมไวได เปนบอเกิดแหงรัตนะ. 
      พระอานนทเถระ กอนแตนิพพานไดกลาวคาถา ความวา 
            เรามีความคุนเคยกับพระศาสดา เราทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสด็จ 
            แลว ปลงภาระหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพไดแลว. 
                        ------------- 
      พระเถระ ๓ รูปนี้ คือ พระปุสสเถระ ๑ พระสารีบุตรเถระ ๑ พระอานนทเถระ ๑ 
 ทานนิพนธคาถาไวในติงสนิบาตน้ัน รวม ๑๐๕ คาถา ฉะนั้นแล. 
                          จบ ติงสนิบาต 
                         ------------ 
                      เถรคาถา จัตตาฬีสนิบาต 
                      ๑. มหากัสสปเถรคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของพระมหากัสสปเถระ 
      [๓๙๘] ผูมีปญญาเห็นวา ไมควรอยูคลุกคลีดวยหมู เพราะเปนเหตุทําใจให 
            ฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก การสงเคราะหชนตางๆ เปนความลําบาก 
            ดังน้ี จึงไมชอบใจหมูคณะ นักปราชญไมควรเกี่ยวของกับตระกูล 
            ท้ังหลาย เพราะเปนเหตุทําใจใหฟุงซาน ไดสมาธิโดยยาก ผูท่ีเกี่ยวของ 
            กับตระกูลนั้น ยอมตองขวนขวายในการเขาไปสูตระกูล มักติด 
            รสอาหาร ยอมละท้ิงประโยชนอันจะนําความสุขมาให นักปราชญ 
            ไดกลาวการกราบไหวและการบูชาในตระกูลท้ังหลาย วาเปนเปอกตม 



            และเปนลูกศรท่ีละเอียดถอนไดยาก บุรุษผูเลวทรามยอมละสักการะได 
            ยากยิ่ง เราลงจากเสนาสนะแลวก็เขาไปบิณฑบาตยังนคร เราไดเขาไป 
            หาบุรุษโรคเรื้อน ผูกําลงับริโภคอาหารดวยความออนนอม บุรุษโรคเรื้อน 
            นั้น ไดนอมเขาซ่ึงคําขาวดวยมอืโรคเรื้อน เมื่อเขาใสคําขาวลง นิ้วมือ 
            ของเขาก็ขาดตกลงในบาตรของเราน้ี เราอาศัยชายคาเรือน ฉันขาวน้ัน 
            อยู ในเวลาท่ีกําลังฉันและฉันเสร็จแลว เรามิไดมีความเกลียดชังเลย 
            ภิกษุใดไมดูหมิ่นปจจัยท้ังส่ี คือ อาหารบิณฑบาตท่ีจะพึงลุกข้ึนยืนรับ ๑ 
            บังสุกุลจีวร ๑ เสนาสนะคือโคนไม ๑ ยาดองดวยนํ้ามูตรเนา ๑ ภิกษุ 
            นั้นแล สามารถจะอยูในจาตุรทิศไดในเวลาแก ภิกษุบางพวกเมื่อข้ึนเขา 
            ยอมลําบาก แตพระมหากัสสปะผูเปนทายาสของพระพุทธเจา เปนผูมีสติ 
            สัมปชัญญะ แมในเวลาแกเปนผูแข็งแรงดวยกําลังแหงฤทธิ์ ยอมข้ึนไปได 
            ตามสบาย พระมหากัสสปะผูหมดอุปาทาน ละความหวาดกลัวภัยไดแลว 
            กลับจากบิณฑบาตแลว ข้ึนสูภูเขา เพงฌานอยู พระมหากัสสปะผูหมด 
            อุปาทานเมื่อสัตวท้ังหลายถูกไฟไหมอยู เปนผูดับไฟไดแลว กลับจาก 
            บิณฑบาตแลว ข้ึนสูภูเขา เพงฌานอยู พระมหากัสสปะผูหมดอุปทาน 
            ทํากิจเสร็จแลว ไมมอีาสวะ กลับจากบิณฑบาตแลว ข้ึนสูภูเขา เพงฌาน 
            อยู ภูมิภาคอันประกอบดวยระเบียบแหงตนกุมท้ังหลาย นารื่นรมยใจ 
            กึกกองดวยเสียงชางรอง นารื่นรมย ลวนแลวดวยภูเขา ยอมทําใหเรา 
            ยินดี ภูเขามีสีเขียวดุจเมฆงดงาม มีธารนํ้าเย็นใสสะอาด ดารดาษไป 
            ดวยหญามีสี เหมือนแมลงทับทิมทอง ยอมยังเราใหรืน่รมย ภูเขา 
            อันสูงตระหงานแทบจดเมฆเขียวชะอุม เปรียบปานดังปราสาท กึกกอง 
            ดวยเสียงชางรอง นารื่นรมยนัก ยอมยังเราใหยินดี ภูเขาท่ีฝนตกรด 
            แลว มีพื้นนารื่นรมย เปนท่ีอาศัยของเหลาฤาษี เซ็งแซดวยเสียงนกยงู 
            ยอมยังเราใหรื่นรมย สถานท่ีเหลานั้นเหมาะสําหรับเราผูยินดีในการเพง 
            ฌาน มีใจเด็ดเดี่ยว มีสติ เหมาะสําหรับเราผูใครประโยชน รักษาตน 
            ดีแลว ผูเห็นภัยในวัฏสงสาร เหมาะสําหรับเราผูปรารถนาความผาสุก 
            มีใจเด็ดเดี่ยว เหมาะสําหรับเราผูปรารถนา ประกอบความเพียร มีใจ 
            แนวแน ศึกษาอยู ภูเขาท่ีมีสีดังดอกผักตบ ปกคลุมดวยหมูเมฆบน 
            ทองฟา เกลื่อนกลนดวยหมูนกตางๆ ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาอัน 
            ไมเกลื่อนกลนดวยผูคน มีแตหมูเนื้ออาศัย ดารดาษดวยหมูนกตางๆ 
            ยอมยังเราใหรื่นรมย ภูเขาท่ีมีน้ําใสสะอาด มีแผนหินเปนแทงทึบ 
            เกลื่อนกลนดวยคางและมฤคชาติ ดารดาษไปดวยสาหราย ยอมยังเรา 
            ใหรื่นรมย เราผูมีจิตต้ังม่ัน พิจารณาเห็นธรรมโดยชอบ ยอมไมมี 
            ความยินดีดวยดนตรีเครื่อง ๕ เชนนั้น ภิกษุไมพึงทําการงานใหมากนัก 



            พึงเวนคนผูมิใชกัลยาณมิตรเสีย ไมควรขวนขวายในลาภผล ทานผู 
            ปฏิบัติเชนนั้น ยอมจะตองขวนขวายและติดในรสอาหาร ยอมละท้ิง 
            ประโยชนอันจะนําความสุขมาให ภิกษุไมพึงทําการงานใหมากนัก 
            พึงเวนสิ่งท่ีไมเปนประโยชนเสีย เมื่อภิกษุขวนขวายในการงานมาก 
            ก็จะตองเยียวยารางกายลําบาก ผูมีรางกายลําบากน้ัน ยอมไมได 
            ประสบความสงบใจ ภิกษุไมรูสึกตนดวยเหตุสักวาการทองบนพุทธ 
            วจนะ ยอมทองเท่ียวชูคอ สําคัญตนประเสริฐกวาผูอื่น ผูใด 
            บิณฑบาตไมประเสริฐ เปนพาล แตสําคัญตนวาประเสริฐกวาเขาเสมอเขา 
            นักปราชญท้ังหลายยอมไมสรรเสริญผูนั้น ซึ่งเปนผูมีใจกระดางเลย ผูใด 
            ไมหวั่นไหวเพราะมานะ ๓ อยาง คือ วาเราเปนผูประเสริฐกวาเขา ๑ 
            เสมอเขา ๑ เลวกวาเขา ๑ นักปราชญท้ังหลาย ยอมสรรเสริญผูนั้นแหละ 
            วา เปนผูมีปญญา มีวาจาจริง ต้ังม่ันดแีลวในศีลท้ังหลาย และวาประกอบ 
            ดวยความสงบใจ ภิกษุใดไมมีความเคารพในเพื่อนพรหมจรรยท้ังหลาย 
            ภิกษุนั้นยอมเปนผูเหนิหางจากพระสัทธรรม เหมือนฟากับดิน ฉะน้ัน 
            ภิกษุเหลาใดเขาไปตั้งหิริและโอตตัปปะไวชอบทุกเมื่อ มีพรหมจรรยอัน 
            งอกงาม ภิกษุเหลานั้นมีภพใหมสิ้นแลว ภิกษุผูยงัมีใจฟุงซาน กลับกลอก 
            ถึงจะนุงหมผาบังสุกุล ภิกษุนั้นยอมไมงดงามดวยผาบังสุกุลนั้น เหมือน 
            กับวานรคลุมดวยหนังราชสีห ฉะนั้น สวนภิกษุผูมีใจไมฟุงซาน ไม 
            กลับกลอก มีปญญา เครื่องรักษาตน สํารวมอินทรยี ยอมงดงามเพราะ 
            ผาบังสุกุล ดังราชสีหในถ้ํา ฉะนั้น เทพเจาผูมีฤทธ์ิ มีเกียรติยศเปนอันมาก 
            ประมาณหม่ืนและพรหมท้ังปวง ไดพากันมายืนประนมอัญชลี นอบนอม 
            ทานพระธรรมเสนาบดีสารีบุตร ผูมีปญญามาก ผูมีฌานใหญ มีใจต้ังม่ัน 
            เปลงวาจาวา ขาแตทานบุรุษอาชาไนย ขอนอบนอมแดทาน ขาแต 
            ทานผูเปนอุดมบุรุษ ขอนอบนอมแดทาน ทานยอมเขาฌานอยู เพราะ 
            อาศัยอารมณใด ขาพเจาท้ังหลาย ยอมรูไมถึงอารมณเหลานั้นของทาน 
            นาอัศจรรยจริงหนอ วสิัยของทานผูรูท้ังหลาย ลึกซึ้งยิ่งนัก ขาพเจา 
            ท้ังหลายผูมาประชุมกันอยู ณ ท่ีนี้ นับวาเปนผูเฉียบแหลม ดุจนายขมังธนู 
            ก็ยังรูไมถึง ความยิ้มแยมไดปรากฏมีแดทานพระกัปปนเถระ เพราะ 
            ไดเห็นทานพระสารีบุตร ผูควรแกสักการะบูชา อันหมูทวยเทพบูชาอยู 
            เชนนั้น ในเวลานั้น ตลอดท่ัวพุทธอาณาเขต ยกเวนแตสมเด็จพระ 
            มหามุนีองคเดียวเทาน้ัน เราเปนผูประเสริฐสุดในทางธุดงคคุณ ไมมี 
            ใครเทียบเทาเลย เราเปนผูคุนเคยกับพระบรมศาสดา เราทําคําสอนของ 
            พระพุทธเจาเสร็จแลว ปลงภาระอันหนักลงแลว ถอนตัณหาเครื่องนํา 
            ไปสูภพข้ึนไดแลว พระสมณโคดมผูทรงพระคุณหาปริมาณมิได มีพระทัย 



            นอมไปในเนกขัมมะ ทรงสลัดภพท้ัง ๓ ออกไดแลว ยอมไมทรง 
            ติดอยูดวยจวีรบิณฑบาตและเสนาสนะ เปรียบเหมือนบัวไมติดอยูดวยน้ํา 
            ฉะนั้น พระองคทรงเปนจอมนักปราชญ มีสติปฏฐานเปนพระศอ 
            มีศรัทธาเปนพระอรหัตถ มีปญญาเปนพระเศียร ทรงพระปรีชามาก 
            ทรงดับเสียแลวซ่ึงกิเลสแลกองทุกขตลอดกาลทุกเมื่อ. 
                         ------------ 
            ในจัตตาฬีสนิบาตน้ี มีพระมหากัสสปเถระองคเดียวเทาน้ัน ไดภาษิต 
            คาถาไว ๔๐ คาถา. 
                      จัตตาฬีสนิบาตจบบริบูรณ. 
                         ------------ 
                      เถรคาถา ปญญาสนิบาต 
                       ๑. ตาลปุฏเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระตาลปุฏเถระ 
      [๓๙๙] เมื่อไรหนอ เราจึงจกัไดอยูแตผูเดียว ไมมีตัณหาเปนเพื่อนสอง ณ 
            ภูเขาและซอกเขา เมื่อไรหนอ เราจึงจักพิจารณาเห็นแจงภพท้ังปวง 
            โดยความเปนของไมเท่ียง ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ 
            เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเปนนักปราชญ นุงหมผากาสาวพัสตรอัน 
            เศราหมอง ไมมีความยดึมั่น ไมมีความหวัง เปนผูฆาราคะ โทสะ 
            และโมหะไดแลว เท่ียวไปตามปาใหญอยางสบาย ความตรึกเชนนี้ 
            ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดเห็นแจงซ่ึงรางกายน้ี 
            อันเปนของไมเท่ียง เปนรังแหงโรค คือความตาย ถูกความตายและความ 
            เสื่อมโทรมบีบค้ันแลว เปนผูปราศจากภัย อาศัยอยูในปาแตผูเดียว 
            ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ไรหนอ จักเราจึงไดถือ 
            เอาซึ่งดาบอันคมกริบ คืออริยมรรคอนัสําเร็จดวยปญญา แลวตัดเสีย 
            ซึ่งลดาชาติ คือ ตัณหาอันกอใหเกิดภยั นํามาซึ่งทุกข เปนเหตุใหคิด 
            วนเวียนไปในอารมณภายนอก ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมือ่ไรหนอ 
            เมื่อไรหนอ เราจึงจักไดถือเอาซ่ึงศาตราอันสําเร็จดวยปญญา มีเดชานุภาพ 
            มากของฤาษี คือ พระพุทธเจา พระปจเจกพุทธเจาและพระอริยสาวก แลว 
            หักราญเสียซึ่งกิเลสมารพรอมท้ังเสนาโดยเรว็พลัน เหนือเถรอาสนม ี
            ลีลาศดังราชสีห ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมือ่ไรหนอ เมือ่ไรหนอ 
            นักปราชญมีพระพุทธเจาเปนตน ผูมีความหนักแนนในธรรม ผูคงท่ีมีปกติ 
            เห็นตามความเปนจริง มีอินทรียอันชนะแลว จักเห็นวาเราบําเพ็ญเพียร 
            ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ไรหนอ ความเกียจคราน 
            ความหิวกระหายลม แดด เหลือบ ยุง และสัตวเสือกคลานท้ังหลาย 



            จึงจักไมเบียดเบียนเรา ตามซอกเขา ขอนั้นเปนความประสงคของเรา 
            ความตรึกเชนนี้ของเราสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักเปนผูมี 
            จิตม่ันคง มีสติ ไดบรรลุอริยสัจ ๔ ท่ีเห็นไดแสนยาก อันพระผูมี 
            พระภาคผูทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญทรงทราบแลวดวยปญญา ความตรึก 
            เชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจกัประกอบดวย 
            ความสงบระงับ จากเครื่องเรารอนใจในเพราะรูป เสียง กลิ่น รส 
            โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ ท่ีเรายังไมรูเทาถึง พิจารณาเห็นดวยปญญา 
            ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ไรหนอ เราเม่ือถูก 
            วากลาวติเตียนดวยถอยคําช่ัวหยาบแลว จักไมเดือดรอนใจเพราะถอยคํา 
            ช่ัวหยาบนั้น อนึ่ง ถึงเขาจะสรรเสริญก็จักไมยินดี เพราะถอยคํา 
            เชนนั้น ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ 
            เราจึงจักพิจารณาเห็นสภาพภายใน กลาวคือ เบญจขันธและรูปธรรม 
            เหลาอื่น ท่ียังไมรูท่ัวถงึ และสภาพภายนอก คือ ตนไม หญา และ 
            และลดาชาติ วาเปนสภาพเสมอกัน ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จ 
            เมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ ฝนท่ีตกในเวลาปจจุสมัย จักตกรด 
            เราผูนุงหมผากาสาวพัสตร ผูปฏิบัติอยูในมัคคปฏิปทาท่ีนักปราชญมี 
            พระพุทธเจาเปนตน ดําเนินไปแลวดวยนํ้าใหมอยูในปา ความตรึกเชน 
            นี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมือ่ไรหนอ เราจึงจักไดฟงเสียงร่ํา 
            รองแหงนกยูง และทิชาชาติในปาและซอกเขา ลุกข้ึนจากการนอน 
            แลว พิจารณาธรรมโดยความไมเท่ียงเพื่อบรรลอุมตธรรม ความตรึก 
            เชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจกัขามพนแม 
            น้ําคงคา ยมุนา สรัสสดี ท่ีไหลไปกระท่ังถึงบาดาล เปนปาก 
            น้ําใหญนากลัวนัก ไปไดดวยฤทธิ์โดยไมติดขัด ความตรึกเชนนี้ 
            ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักงดเวนความเห็น 
            วานิมิตงามท้ังปวงเสียโดยเด็ดขาด ขวนขวายอยูในฌาน แลวทํา 
            ลายความพอใจในกามคุณท้ังหลายเสียได เหมือนชางทําลายเสาตลุง 
            และโซเหล็กแลว เท่ียวไปในสงคราม ฉะนั้น ความตรึกเชนนี้ของ 
            เราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ เมื่อไรหนอ เราจึงจักละความพอใจในกาม 
            คุณ ไดบรรลุคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ 
            แลวเกิดความยินดีเปรียบเหมือนลูกหน้ีผูขัดสน เมื่อถูกเจาหนี้บีบค้ัน 
            แลว แสวงหาทรัพยมาไดและชําระหน้ีเสร็จแลว พึงดีใจ ฉะนั้น 
            ความตรึกเชนนี้ของเราจักสําเร็จเมื่อไรหนอ ดูกรจิต ทานไดออน 
            วอนเราเปนเวลาหลายปแลว วาทานไมสมควรอยูครองเรอืนเลย บัด 
            นี้เราก็ไดบวชสมประสงคแลว เหตุไฉนทานจึงละท้ิงสมถะวิปสสนา 



            มัวแตเกียจครานอยูเลา ดูกรจิต ทานไดออนวอนเรามาแลวมิใชหรือวา 
            ฝูงนกยูงมีขนปกอันแพรวพราว และเสียงกึกกองแหงธารนํ้าตกตาม 
            ซอกเขา จักยังทานผูเพงฌานอยูในปาใหเพลิดเพลิน เรายอมสละญาติ 
            และมิตรท่ีรักใครในตระกูล สลัดความยินดีในการเลนและกามคุณในโลก 
            ไดหมดแลว ไดเขาถึงปาและบรรพชาเพศนี้แลว ดูกรจิต สวน 
            ทานไมยินดีตอเราผูดําเนินตามเสียเลย เมื่อเราพิจารณาเห็นวาจิตน้ีเปน 
            ของเรา ไมใชของผูอื่น จะประโยชนอะไรดวยการรองไหร่ําพิไร 
            ในเวลาทําสงครามกับกิเลสมาร เพราะจิตท้ังหมดน้ีเปนธรรมชาติหวั่น 
            ไหว ดังน้ี จึงไดออกบวช แสวงหาทางอันไมตาย พระสัมมาสัม- 
            พุทธเจาผูประเสริฐกวาสัตวท้ังหลาย ผูเปนจอมทาวสักกเทวราช เปน 
            จอมสารถีฝกนระ ตรัสสุภาษิตไววา จติน้ีกวัดแกวงเชนวานร หาม 
            ไดแสนยาก เพราะยังไมปราศจากความกําหนัด ปุถุชนท้ังหลายผูไมรู 
            เทาทัน พัวพันอยูในกามท้ังหลายอันลวนแตเปนของงดงาม มีรส 
            อรอย นารื่นรมยใจ เขาเหลาน้ันเปนผูแสวงหาภพใหม กระทํา 
            แตสิ่งไรประโยชน ช่ือวาประสงคทุกข ยอมถูกจิตนําไปสูนรกโดย 
            แท ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราไววา ทานจงเปนผูแวด 
            ลอมดวยเสียงร่ํารองแหงนกยูง และนกกะเรียน อีกท้ังเสือเหลอืง 
            และเสือโครงอยูในปา ทานจงสละความหวงใยในรางกาย อยามีความ 
            อาลัยเลย ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงอตุสาหเจริญ 
            ฌาน อินทรีย พละ โพชฌงค และสมาธิภาวนา จงบรรล ุ
            วิชชา ๒ ในพระพุทธศาสนา ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเรา 
            วา จงเจริญอัฏฐังคิกมรรคเพื่อบรรลุนพิพาน อันเปนทางนําสัตวออก 
            จากโลก ใหถึงความส้ินทุกขท้ังปวง เปนเครื่องชําระลางกิเลส 
            ท้ังปวง ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงพิจารณาเห็นเบญจ- 
            ขันธโดยอุบายอันแยบคายวา เปนทุกข จงละเหตุอันกอใหเกิดทุกข จง 
            ทําท่ีสุดแหงทุกขในอัตภาพนี้เถิด ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเรา 
            วา จงพิจารณาเบญจขันธโดยอุบายอนัแยบคายวา เปนของไมเท่ียง 
            เปนทุกข เปนของวางเปลา หาตัวตนมิได เปนของวิบัติและวา 
            เปนผูฆา จงดับมโนวิจารณเสียโดยแยบคายเถิด ดูกรจิต แตกอน 
            ทานเคยแนะนําเราวา จงปลงผมและหนวดแลว ถอืเอาเพศสมณะมี 
            รูปลักษณะอันแปลก ตองถูกเขาสาบแชง ถือเอาบาตรเท่ียวภิกษา 
            ตามตระกูล จงประกอบตนอยูในคําสอนของพระบรมศาสดาผูแสวงหา 
            คุณอันยิ่งใหญเถิด ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงสํารวม 
            ระวังเม่ือเวลาเท่ียวไปบิณฑบาตตามระหวางตรอก อยามีใจเก่ียวของ 



            ในตระกูลและกามารมณท้ังหลาย เหมือนพระจันทรในวันเพ็ญเวนจาก 
            โทษฉะน้ัน ดูกรจิต แตกอนทานเคยแนะนําเราวา จงยินดีใน 
            ธุดงคคุณท้ัง ๕ ถืออยูในปาเปนวัตร ถือเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร 
            ถืออยูปาชาเปนวัตร ถือนุงหมผาบังสุกุลเปนวัตร ถือการไมนอน 
            เปนวัตร ตลอดกาลทุกเมื่อเถิด บุคคลผูตองการผลไม ปลูกตนไม 
            ไวแลว เก็บผลไมได ก็ประสงคจะโคนตนไมนั้นเสีย ฉันใด ดูกร 
            จิต ทานแนะนําเราผูใดใหหวั่นไหวในความไมเท่ียง ทานจงทําเราผูนี้ 
            ใหเหมือนกับบุคคลผูปลูกตนไมไวฉะนั้นเถิด ดูกรจิตผูหารูปมิได ไป 
            ไดในท่ีไกล เท่ียวไปแตผูเดียว บัดนี้เราจักไมทําตามคําของทานแลว 
            เพราะวากามท้ังหลายลวนเปนทุกข มีผลเผ็ดรอน เปนภัยใหญหลวง 
            เราจักมีใจมุงนิพพานเทาน้ัน เราไมไดออกบวชเพราะหมดบุญ เพราะ 
            ไมมีความละอาย เพราะเหตุแหงจิต เพราะเหตุแหงการทําผิดตอชาติ 
            บานเมือง หรอืเพราะเหตุแหงอาชีพ ดูกรจิต ทานไดรับรองกับเรา 
            ไววา จักอยูในอํานาจของเรามิใชหรอื ดูกรจิต ทานไดแนะนําเราไว 
            ในครั้งน้ันวา ความเปนผูมักนอย การละความลบหลูคุณทาน และ 
            ความสงบระงับทุกข สัตบุรุษท้ังหลายสรรเสริญ แตบัดนี้ ทานกลับเปน 
            ผูมีความมักมากข้ึน เราไมอาจกลับไปสูตัณหา ราคะ ความรัก ความ 
            ชัง รูปอันสวยงาม สุขเวทนา และเบญจกามคุณ อันเปนของ 
            ชอบใจท่ีเราคายเสียแลวอีก ดูกรจิต เราไดปฏิบัติตามถอยคําของทาน 
            ในภพท้ังปวงแลว เราไมไดมีความขุนเคืองตอทานหลายชาติมาแลว 
            เพราะความท่ีทานมีความกตัญู จึงปรากฏมีอัตภาพน้ีข้ึนอีก ทานทํา 
            ใหเราตองทองเท่ียวไปในกองทุกขมาชานานแลว 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 จิตน้ีแตกอนเคยเท่ียวจาริกไปในอารมณตางๆ 
            ตามความประสงค ตามความใคร ตามความสบาย วันนี้ เราจักขมจิตน้ันไว 
            โดยอุบายอันชอบดังนายหัตถาจารยขมชางตัวตกมันไวดวยขอ ฉะนัน้ พระ 
            ศาสดาของเราไดทรงตั้งโลกนี้ โดยความเปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน 
            ไมเปนแกนสาร ดูกรจติ ทานจงพาเราบายหนาไปในศาสนาของพระ 
            ชินสีห จงพาเราขามจากหวงใหญท่ีขามไดแสนยาก ดูกรจิต เรือน 



            คืออัตภาพของทานน้ี ไมเปนเหมือนกาลกอนเสียแลว เพราะเราจัก 
            ไมเปนไปตามอํานาจของทานอีกตอไป เราไดบวชในศาสนาของพระ 
            พุทธเจาผูแสวงหาประโยชนอันยิง่ใหญแลว สมณะท้ังหลายผูทรงความ 
            พินาศไมเปนเชนเรา ภูเขา มหาสมุทร แมน้ําคงคาเปนตน แผนดิน 
            ทิศใหญสี่ ทิศนอยสี่ ทิศเบ้ืองบน ทิศเบ้ืองตํ่า และภพสาม ลวน 
            เปนสภาพไมเท่ียง มีแตถูกเบียดเบียนอยูเสมอ ดูกรจติ ทานจะไป ณ 
            ท่ีไหนเลาจึงจะมีความสุขรื่นรมย ดูกรจิต เบ้ืองหนาแตจิตของเราต้ังม่ัน 
            แลว ทานจักทําอะไรแกเราได เราไมเปนไปตามอํานาจของทานแลว 
            บุคคลไมควรถูกตองไถสองปาก คือรางกายอันเต็มไปดวยของไมสะอาด 
            มีชอง ๙ แหง เปนท่ีไหลออก นาติเตียน ทานผูไปสูเรือนคือถ้ําท่ีเงื้อม 
            ภูเขาอันสวยงามตามธรรมชาติ เปนท่ีอาศัยอยูแหงสัตวปา คือ หมูและ 
            กวาง และในปาท่ีฝนตกใหมๆ จักไดความรื่นรมยใจ ณ ท่ีนั้น ฝูงนกยูง 
            มีขนท่ีคอเขียว มีหงอนและปกงาม ลําแพนหางมีแวววิจิตรนัก สง 
            สําเนียงกองกังวาลไพเราะจับใจ จักยังทานผูบําเพ็ญฌานอยูในปาให 
            ราเริงได เมื่อฝนตนหญางอกยาวประมาณ ๔ นิ้ว ทองฟางามแจมใส 
            ไมมีเมฆปกคลุม เมื่อทานทําตนใหเสมอดวยไมแลว นอนอยูเหนือหญา 
            ระหวางภูเขาน้ัน จะรูสึกออนนุมดังสําลี เราจักกระทําใหเหมือนผูใหญ 
            จะยินดีดวยปจจัยตามมีตามได บุคคลผูไมเกียจคราน ยอมกระทําจิต 
            ของตนใหควรแกการงาน ฉันใด เราจักกระทําจิต ฉันนั้น เหมือน 
            บุคคลเลื่อนถุงใสแมวไว ฉะน้ันเราจักทําใหเหมือนผูใหญ จักยินดีดวย 
            ปจจัยตามมีตามได จักนําทานไปสูอํานาจของเราดวยความเพียรเหมือน 
            นายหัตถาจารยผูฉลาด นําชางท่ีซับมันไปสูอํานาจของตนดวยขอ ฉะนั้น 
            เรายอมสามารถท่ีจะดําเนินตามหนทางอันเกษมสุข ซึ่งเปนทางอันบุคคล 
            ผูตามรักษาจิต ไดดําเนินมาแลวทุกสมัย ดวยหทัยอนัเท่ียงตรงท่ีทานฝกฝน 
            ไวดีแลว มั่นคงแลว เปรียบเหมือนนายหัตถาจารย สามารถจะดําเนินไป 
            ตามภูมิสถานท่ีปลอดภัย ดวยมาท่ีฝกดีแลว ฉะนั้น เราจักผูกจิตไวใน 
            อารมณ คือ กรรมฐานดวยกําลังภาวนา เหมือนนายหตัถาจรรย มัดชางไว 
            ท่ีเสาตลุงดวยเชือกอันมั่นคง ฉะนั้น จิตท่ีเราคุมครองดีแลว อบรมดีแลว 
            ดวยสติ จักเปนจิตอันตัณหาเปนตน ไมอาศัยในภพท้ังปวง ทานจงตัด 
            ทางดําเนินท่ีผิดเสียดวยปญญา ขมใจใหดําเนินไปในทางท่ีถูกดวย 
            ความเพียร ไดเห็นแจงท้ังความเกิดข้ึนและความเส่ือมไป แลวจัก 
            ไดเปนทายาทของพระพุทธเจา ผูมักแสดงธรรมอันประเสริฐ ดูกรจิต 
            ทานไดนําเอาใหเปนไปตามอํานาจของความเขาใจผิด ๔ ประการ เหมือน 
            บุคคลจูงเด็กชาวบานวิ่งวนไป ฉะนั้น ทานควรคบหาพระสัมมาสัม- 



            พุทธเจา ผูตัดเครื่องเกาะเกี่ยวและเครื่องผูกเสียได เพียบพรอมดวย 
            พระมหากรุณา เปนจอมปราชญมิใชหรือ มฤคชาติเขาไปยังภูเขาอันนา 
            รื่นรมย ประกอบดวยน้ําและดอกไม เท่ียวไปในปาอันงดงามตามลําพัง 
            ใจ ฉันใด ดูกรจิต ทานก็จักรื่นรมยอยูในภูเขาท่ีไมเกลื่อนกลน ดวย 
            ผูคนตามลําพังใจ ฉันนั้น เมื่อทานไมยินดีอยูท่ีภูเขาน้ัน ทานก็จักตอง 
            เสื่อมโดยไมตองสงสัย ดูกรจิต หญิงชายเหลาใดประพฤติตามความ 
            พอใจ ตามอํานาจของทานแลวเสวยความสุขใดอันอาศัยเบญจกามคุณ 
            หญิงชายเหลาน้ันช่ือวาเปนผูโงเขลา ตกอยูในอํานาจของมาร เปนผู 
            เพลิดเพลินอยูในภพนอย ภพใหญ และช่ือวาเปนสาวกของทาน. 
                       จบ ตาลปุฏเถรคาถา 
                       --------------- 
            พระตาลปุฏเถระองคเดียวเทาน้ัน ไดภาษิตคาถาไวในปญญาสนิบาตน้ี 
            รวมเปนคาถา ๕๕ คาถา ฉะน้ีแล. 
                      ปญญาสนิบาต จบบริบูรณ. 
                       ---------------- 
                       เถรคาถา สัฏฐิกนิบาต 
                    ๑. มหาโมคคัลลานเถรคาถา 
               คาถาสุภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ 
      [๔๐๐] พระมหาโมคคัลลานเถระ ไดภาษิตคาถา ๔ คาถาเบ้ืองตน ความวา 
            ภิกษุผูถือการอยูปาเปนวัตร ถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ยินด ี
            เฉพาะอาหารท่ีมีอยูในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจม่ันคงดวย 
            ดีในภายใน พึงทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุผูถือ 
            การอยูในปาเปนวัตร ถือการเท่ียวบิณฑบาตเปนวัตร ยินดีเฉพาะ 
            อาหารท่ีมีอยูในบาตรอันเนื่องแตการเสาะแสวงหา พึงกําจัดเสนาแหง 
            พระยามัจจุราชเสียได เหมือนกุญชรทําลายเรือนไมออ ฉะนั้น ภิกษุ 
            ผูถือการอยูโคนตนไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดี 
            เฉพาะอาหารในบาตรอันเนื่องแตการแสวงหา มีจิตใจม่ันคงดวยดี พึง 
            ทําลายเสนาแหงพระยามัจจุราชเสียได ภิกษุท้ังหลายผูถือการอยูโคน 
            ไมเปนวัตร มีความพากเพียรเปนนิตย ยินดีเฉพาะอาหารในบาตร 
            อันเนื่องแตการแสวงหา พึงกําจัดเสนาแหงพระยามัจจรุาชเสียได เหมือน 
            ชางกุญชรทําลายเรือนไมออ ฉะนั้น. 
      อีก ๔ คาถาตอไป ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตไว ดวยอํานาจ 
 สอนหญิงเพศยาซ่ึงมาเลาโลมทานวา 
            เราติเตียนกระทอม คือสรีระรางอันสําเร็จดวยโครงกระดูก อันฉาบทา 



            ดวยเนื้อ รอยรัดดวยเสนเอ็น เต็มไปดวยของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น 
            นาเกลียด ท่ีคนท่ัวๆ ไปเขาใจวาเปนของผูอื่นและเปนของตน ในรางกาย 
            ของเธอเชนกับถุงอันเต็มไปดวยคูถ มีหนังหุมหอปกปดไวเหมือนนาง- 
            ปศาจ มีฝท่ีอก มีชองเกาชองเปนท่ีไหลออกเนอืงนิตย ภิกษุควรละเวน 
            สรีระของเธออันมีชองเกาชอง เต็มไปดวยกลิ่นเหม็น ดังชายหนุมผูชอบ 
            สะอาด หลีกเลี่ยงมูตรคูถไปจนหางไกล ฉะนั้น หากวาคนพึงรูจักสรรีะ 
            ของเธอเชนเดียวกับฉันรูจัก ก็จะพากันหลบหลีกเธอไปเสียหางไกล 
            เหมือนบุคคลผูชอบสะอาดเห็นหลุมคูถในฤดูฝนแลว หลีกเลี่ยงไปเสยี 
            หางไกล ฉะนั้น. 
      เมื่อหญิงแพศยาคนน้ันไดฟงดังน้ีแลว ก็เกิดความสลดใจ จึงตอบพระเถระเปนคาถา 
            ความวา 
            ขาแตสมณะผูมีความเพียรมาก ทานพูดอยางไรก็เปนจริงอยางนั้น แตคน 
            บางจําพวกยังจมอยูในรางกายอันนี้ เหมือนกับโคเฒาท่ีจมอยูในตม 
            ฉะนั้น. 
      พระมหาโมคคัลลานเถระเมื่อจะชี้แจงใหนางรูวา การประพฤติตามใจชอบเชนนี้ไมมี 
 ประโยชน มีแตนําโทษมาใหโดยถายเดียว จงึกลาวเปนคาถา ๒ คาถาความวา 
            ผูใดประสงคยอมอากาศดวยขมิ้น หรือดวยน้ํายอมอยางอื่น การกระทํา 
            ของผูนั้นก็ลําบากเปลาๆ จิตของเรานี้ก็เสมอกับอากาศ เปนจิตต้ังม่ัน 
            ดวยดีในภายใน เพราะฉะนั้น เธออยามาหวังความรักท่ีมีอยูในดวงจติ 
            อันลามกของเธอจากฉนัเลย เหมือนตัวแมลงถลาเขาสูกองไฟยอมถงึความ 
            พินาศ ฉะนั้น เธอจงดูรางกายอันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกข้ึนต้ังไว มีแผล 
            ท่ัวๆ ไป อันบุญกรรมกระทําใหวิจิตร กระสับกระสาย พวกคนพาลพา 
            กันดําริโดยมาก ไมมีความยั่งยืนมั่นคงอยูเลยน้ีเถิด. 
      พระมหาโมคคัลลานะ ปรารภการนิพพานของพระสารีบุตรเถระเปนเหตุจึงกลาวคาถา 
 ข้ึน ๔ คาถาความวา 
            เมื่อทานพระสารีบุตรเถระ ผูเพียบพรอมไปดวยอุฏฐานะ เปนอันมาก 
            มีศีลสังวรเปนตน นิพพานไปแลว ก็เกิดเหตุนาสะพึงกลัว ขนพอง 
            สยองเกลา สังขารท้ังหลายไมเท่ียงหนอ มีความเกิดข้ึนและความเส่ือม 
            ไปเปนธรรมดา เกิดข้ึนแลวก็ดับไป ความท่ีสังขารเหลาน้ันสงบระงับ 
            เปนสุข ชนเหลาใดพิจารณาเห็นเบญจขันธ โดยความเปนของแปรปรวน 
            และโดยไมใชตัวตน ชนเหลาน้ัน ช่ือวาแทงตลอดธรรมอันละเอียด 
            เหมือนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศร ฉะนั้น อนึ่ง ชนผูมี 
            ความเพียรเหลาใด พิจารณาเห็นสังขารท้ังหลายโดยความเปนของแปร- 
            ปรวนและโดยไมใชตัวตน ชนผูมีความเพียรเหลาน้ัน ช่ือวาแทงตลอด 



            ธรรมอันละเอียด เหมอืนนายขมังธนูยิงขนทรายจามรีถูกดวยลูกศร ฉะนั้น. 
      พระมหาโมคคัลลานะปรารภพระติสสเถระ จึงกลาวเปนคาถาหน่ึงคาถาความวา 
            ภิกษุผูมีสติ ควรรีบละเวนความพอใจรักใครในกามารมณเสีย เหมือน 
            บุคคลรีบถอนหอกออกจากตน และเหมือนบุคคลรีบดับไฟซ่ึงไหมอยู 
            บนศีรษะตน ฉะนั้น ภิกษุผูมีสติควรรีบละเวนความกําหนัดในภพเสีย 
            เหมือนบุคคลรีบถอนหอกออกจากกายตน และเหมือนบุคคลท่ีรีบดับไฟ 
            ซึ่งไหมอยูบนศีรษะตน ฉะน้ัน เราเปนผูอันพระผูมีพระภาคซ่ึงไดทรงอบรม 
            พระองคมาแลวผูทรงไวซึ่งพระสรรีะอันมีในท่ีสุดทรงตักเตือนแลว จึงทํา 
            ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดาใหหวั่นไหวดวยปลายน้ิวเทา บุคคล 
            ปรารภความเพียรอันยอหยอนแลวพึงบรรลุนิพพาน อันเปนเหตุปลด- 
            เปลื้อง กิเลส เครื่อง รอยกรอง ท้ังปวงดวยกําลังความเพียร อันนอยก็หาไม 
            แตพึงบรรลุไดดวยความเพียรชอบ ๕ ประการ ก็ภิกษุหนุมนี้ นับวาเปน 
            บุรุษผูสูงสุดชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว ทรงรางกายอันมีในท่ีสุด 
            สายฟาท้ังหลายฟาดลงไปตามชองภูเขาเวภารบรรพต และภูเขาปณฑว- 
            บรรพต สวนอาตมาเปนบุตรของพระพุทธเจา ผูไมมีใครเปรียบ ผูคงท่ี 
            ไดเขาไปสูชองภูเขาเจริญฌานอยู อาตมาเปนผูสงบระงับ ยินดีแตใน 
            ธรรมอันเปนเครื่องเขาไปสงบระงับ อยูแตในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี 
            เปนทายาทของพระพุทธเจาผูประเสริฐ เปนผูอันทาวมหาพรหมพรอมท้ัง 
            เทวดากราบไหว ดูกรพราหมณ ทานจงไหวพระกัสสปผูสงบระงับ 
            ผูยินดีแตในธรรมอันสงบ อยูในเสนาสนะอันสงัด เปนมุนี เปนทายาท 
            แหงพระพุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุด อนึ่ง ในหมูมนุษยท้ังปวง ผูใดเปน 
            กษัตริยหรือเปนพราหมณสืบวงศตระกูลมาเปนลําดับๆ ต้ัง ๑๐๐ ชาติ 
            ถึงพรอมดวยไตรเทพ ถึงแมจะเปนผูเลาเรียนมนต เปนผูถึงฝงแหง 
            เวทนา ๓ การกราบไหวผูนั้นแมบอยๆ ยอมไมถึงเส้ียว ๑๖ อันจําแนก 
            ออก ๑๖ ครั้ง ของบุญท่ีไหวกระกัสสปน้ีเพียงครั้งเดียวเลย ภิกษุใดเวลา 
            เชาเขาวิโมกข ๘ โดยอนุโลมและปฏิโลม ออกจากสมาบัตินั้นแลวเท่ียว 
            ไปบิณฑบาต ดูกรพราหมณ ทานอยารุกรานภิกษุเชนนั้นเลย อยาได 
            ทําลายตนเสียเลย ทานจงยังใจใหเลื่อมใสในพระอรหันตผูคงท่ีเกิด 
            จงรีบประณมอัญชลีไหวเถิด ศีรษะของทานอยาแตกไปเสียเลย, พระ- 
            โปฐิละไมเห็นพระสัทธรรม เพราะเปนผูถูกอวิชชาหุมหอไวแลว เดนิไป 
            สูทางผิดซึ่งเปนทางคดไมควรเดิน พระโปฐิละหมกมุนอยูในสังขาร 
            ติดอยูในลาภและสักการะ ดังตัวหนอนท่ีติดอยูในคูถ จึงเปนผูไมมีแกน- 
            สาร อนึ่ง เชิญทานมาดู ทานพระสารีบุตรผูเพียบพรอมไปดวยคุณ 
            ท่ีนาดูนาชม ผูพนแลวจากกิเลสดวยสมาธิและปญญา มีจิตต้ังม่ันใน 



            ภายใน เปนผูปราศจากลูกศร สิ้นสังโยชน บรรลุวิชา ๓ ละมัจจุราชเสียได 
            เปนพระทักขิเณยยบุคคล ผูเปนนาบุญอันยอดเยี่ยมของมนุษยท้ังหลาย 
            เทวดาเปนอันมากท่ีมีฤทธ์ิเดชเรืองยศศักดิ์นับจํานวนหม่ืน พรอมดวย 
            พรหมช้ันพรหมปโรหิต ไดพากันมาประณมอัญชลีนมัสการพระโมคคัล- 
            ลานเถระ โดยกลาววา ขาแตทานผูเปนบุรุษผูอาชาไนย ขอนอบนอม 
            แดทาน ขาแตทานผูเปนบุรุษอุดม ขอนอบนอมแดทาน ขาแตทานผูนิร- 
            ทุกข พระคุณเจามีอาสวะทั้งหลายส้ินไป เปนทักขิเณยยบุคคล พระโมค- 
            คัลลานเถระ เปนผูอันมนุษยและเทวดาบูชาแลว เปนผูเกิดโดยอริยชาติ 
            ครอบงําความตายไดแลวไมติดอยูในสังขาร เหมือนดอกบัวไมติดอยูดวย 
            น้ํา ฉะน้ัน พระโมคคัลลานเถระรูแจงโลกไดต้ังพันเพียงครูเดียวเสมอดวย 
            ทาวมหาพรหม เปนผูชํานาญในคุณ คืออิทธิฤทธ์ิ ในจุติและอุบัติของ 
            สัตว ยอมเห็นเทวดาท้ังหลายในกาลอนัสมควร ภิกษุใดทรงคุณธรรม 
            ช้ันสูงดวยปญญา ศีล และอุปสมะ ภิกษุนั้นคือพระสารีบุตร เปนผูสูงสุด 
            อยางยิ่ง แตเราเปนผูฉลาดในวิธีแสดงฤทธ์ิตางๆ เปนผูถึงความชํานาญ 
            ในฤทธ์ิพึงเนรมิตอัตภาพช่ัวขณะเดียวไดต้ังแสนโกฏิ เราชื่อวาโมคคัล- 
            ลานะโดยโคตร เปนผูชํานาญในสมาธิและวิชชา ถึงท่ีสุดแหงบารมี 
            เปนปราชญในศาสนาของพระพุทธเจาผูอันตัณหาไมอาศัย มีอินทรีย 
            มั่นคง ไดตัดเครื่องจองจําคือกิเลสท้ังส้ินเสียอยางเด็ดขาด เหมือนกับ 
            กุญชรชาติตัดปลอกท่ีทําดวยเถาหัวดวนใหขาดกระเด็นไป ฉะนั้น เราคุน 
            เคยกับพระศาสดา ฯลฯ ถอนตัณหาเครื่องนําไปสูภพข้ึนไดแลว เราบรรลุ 
            ถึงประโยชนท่ีกุลบุตรผูออกบวชเปนบรรพชิตตองการน้ันแลว บรรลุถึง 
            ความส้ินสังโยชนท้ังปวงแลว มารผูมกัประทุษราย เบียดเบียนพระสาวก 
            นามวาวิธุระและพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุสันธะ แลวหมกไหม 
            อยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนไร คือ เปนนรกท่ีมีขอเหล็กต้ังรอย และ 
            เปนท่ีทําใหเกิดทุกขเวทนาเฉพาะตนทุกแหง มารผูมักประทุษราย เบียด 
            เบียนพระสาวกนามวาวิธูระ และพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงนามวากกุ- 
            สันธะ หมกไหมอยูในนรกใด นรกนั้นเปนเชนนี้ ภิกษุใดเปนสาวกแหง 
            พระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา 
            ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท วิมาน 
            ท้ังหลายลอยอยูทามกลางมหาสมุทร ต้ังอยูตลอดกัป มีสีเหมือนแกว 
            ไพฑูรย เปนวิมานงดงาม มีรัศมีพลุงออกเหมือนเปลวไฟผุดผอง มีหมู 
            นางอัปสรผูมีผิวพรรณแตกตางกันเปนอันมากฟอนราํ ภิกษุใดเปนสาวก 
            แหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา 
            ทานเบียดเบียนภิกษุรปูน้ันเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุ 



            รูปใดท่ีพระพุทธเจาทรงใชไปแลว ภิกษุสงฆเปนอันมากก็เห็นอยู ไดทํา 
            ปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา ใหหวั่นไหวไดดวยปลายน้ิวเทา 
            ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลแหงกรรมโดยประจักษ 
            ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกข 
            เปนแนแท ภิกษุใดมีอิทธิพลอันกลาแข็ง ทําเวชยันตปราสาทใหหวั่นไหว 
            ไดดวยปลายน้ิวเทา และยังเทพเจาท้ังหลายใหสลดใจ ภิกษุใดเปน 
            สาวกแหงพระพุทธเจา รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูม-ี 
            ธรรมดา ทานเบียดเบียนภิกษุรูปนั้นเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท 
            ภิกษุใดไตถามทาวสักกเทวราชท่ีเวชยันตปราสาทวา มหาบพิตรทรงทราบ 
            วิมุติอันเปนท่ีสิ้นตัณหาบางหรือ ขอถวายพระพร ทาวสักกเทวราชถกู 
            ถามปญหาแลว ทรงพยากรณตามแนวเทศนาท่ีพระศาสดาทรงแสดงแลว 
            แกภิกษุนั้น ภิกษุใดเปนสาวกแหงพระพุทธเจารูกรรมและผลกรรมโดย- 
            ประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา ก็จะตอง 
            ประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดสอบถามทาวมหาพรหมวา ดูกรอาวโุส 
            แมวันนี้ทานยังมีความเห็นผิดอยูเหมือนเม่ือกอนวา สุธรรมสภานี้มีอยู 
            บนพรหมโลกเทาน้ัน ท่ีดาวดึงสพิภพไมมีหรือ หรือวาทานยังมีความเห็น 
            ผิดอยูเหมือนกอน คือ ทานยังเห็นอยูวา บนพรหมโลกมีแสงสวางพวยพุง 
            ออกไดเองหรอื ครั้นทาวมหาพรหมถูกถามปญหาแลว ไดพยากรณตาม 
            ความเปนจริงแกภิกษุนัน้วา ขาแตพระคุณเจาผูนิรทุกข ขาพเจาไมได 
            เห็นผิดเหมือนเมื่อกอน คือ ไมไดเห็นวา บนพรหมโลกมีรัศมีพวยพุง 
            ออกไปไดเอง ทุกวันนีข้าพเจาละท้ิงคําพูดท่ีวามานั้นเสียได กลับมี 
            ความเห็นวาไมเท่ียง ภกิษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา รูกรรมและผล- 
            กรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียนภิกษุนั้นเขา 
            ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ภิกษุใดแสดงยอดขุนเขาสิเนรุราช 
            ชมพูทวีป และปุพพวิเทหทวีป ใหหมูมนุษยชาวอมรโคยานทวีปและชาว 
            อุตตรกุรุทวีปเห็นกันดวยวโิมกข ภิกษุใดเปนสาวกของพระพุทธเจา 
            รูกรรมและผลกรรมโดยประจักษ ดูกรมารผูมีธรรมดํา ทานเบียดเบียน 
            ภิกษุรูปน้ันเขา ก็จะตองประสบทุกขเปนแนแท ไฟไมไดต้ังใจวาเราจะ 
            ไหมคนพาลเลย แตคนพาลรีบเขาไปหาไฟอันลุกโพลงใหไหมตนเอง 
            ฉันใด ดูกรมาร ทานประทุษรายพระตถาคตน้ันแลว ก็จักเผาตนเอง 
            เหมือนกับคนพาลถูกไฟไหม ฉะนั้น แนะมารผูชาติช่ัว ตัวทานเปนมาร 
            คอยแตประทุษรายพระตถาคตพระองคนั้น ก็ตองพบแตสิ่งซึ่งมิใชบุญ 
            หรือทานเขาใจวา บาปไมใหผลแกเรา แนนะมารผูมุงแตความตาย 
            เพราะทานไดทําบาปมาโดยสวนเดียว จะตองเขาถึงทุกขตลอดกาลนาน 



            ทานจงอยาคิดรายตอพระพุทธเจา และภิกษุท้ังหลาย ผูสาวกของ 
            พระพุทธเจาอีกตอไปเลย พระมหาโมคคัลลานเถระไดคุกคามมารท่ีปา 
            เภสกฬาวันดังน้ีแลว ลาํดับนั้น มารน้ันเสียใจจึงไดหายไป ณ ท่ีนั้น 
            นั่นเอง. 
      ไดทราบวา ทานพระมหาโมคคัลลานเถระไดภาษิตคาถาท้ังหมดดวยประการฉะน้ีแล. 
                        -------------- 
            ในสัฏฐิกนิบาตปรากฏวา พระมหาโมคคัลลานเถระผูมีฤทธ์ิมากองคเดียว 
            เทาน้ัน ไดภาษิตคาถาเหลาน้ันไว ๖๘ คาถา. 
                         จบ สัฏฐิกนิบาต. 
                        ------------- 
                       เถรคาถา มหานิบาต 
                        ๑. วังคีสเถรคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของพระวังคีสเถระ 
      พระวังคีสเถระ เมื่อบวชแลวใหมๆ ไดเห็นสตรีหลายคนลวนแตแตงตัวเสียงดงาม 
 พากันไปวิหาร ก็เกิดความกําหนัดยินดี เมื่อบรรเทาความกําหนัดยินดีไดแลว จึงไดกลาวคาถา ๙ 
 คาถาสอนตนเอง ความวา 
      [๔๐๑] ความตรึกท้ังหลาย กับความคนองอยางเอวทรามเหลาน้ีไดเขาครอบงํา 
            เราผูออกบวชเปนบรรพชิต เหมือนกับบุตรของคนสูงศักดิ์ซึ่งมีธนูมาก 
            ท้ังไดศึกษาวิชาธนูศิลปมาอยางเช่ียวชาญ ยิงลูกธนูมารอบๆ ตัวเหลาศัตรู 
            ผูหลบหลีกไมทันต้ังพันลูก ฉะนั้น ถึงแมหญิงจะมามากยิ่งกวาน้ี ก็จัก 
            ทําการเบียดเบียนเราไมได เพราะเราไดต้ังอยูในธรรมเสียแลว ดวยวา 
            เราไดสดับทางอันเปนท่ีใหถึงนิพพานของพระพุทธเจา ผูเปนเผาพันธุแหง 
            พระอาทิตยครั้งเดียว ใจของเราก็ยินดใีนทางน้ันแนนอน ดูกรมารผูช่ัวราย 
            ถาทานยังเขามารุกรานเราผูเปนอยูอยางนี้ ทานก็จะไมไดเห็นทางของเรา 
            ตามท่ีเราทําไมใหทานเห็นความจริง ภกิษุควรละความไมยินดี ความยินดี 
            และความตรึกอันเกี่ยวกับบุตรและภรรยาเปนตนเสียท้ังหมดแลว ไมควร 
            จะทําตัณหาดังปาชัฏในท่ีไหนๆ อีก เพราะไมมีตัณหาดังปาชัฏ รูปอยางใด 
            อยางหน่ึงซ่ึงอาศัยแผนดินก็ดี อยูในอากาศก็ดี และมีอยูใตแผนดินก็ดี 
            เปนของไมเท่ียงลวนแตคร่ําคร่ําไปท้ังน้ัน ผูท่ีแทงตลอดอยางนี้แลวยอม 
            เปนผูหลุดพน ปุถุชนท้ังหลายหมกมุนพัวพันอยูในรูปท่ีไดเห็น เสียงท่ี 
            ไดฟง กลิ่นท่ีมากระทบ และอารมณท่ีไดทราบ ภิกษุควรเปนผูไมหวัน่ไหว 
            กําจัดความพอใจในเบญจกามคุณเหลาน้ีเสีย เพราะผูใดไมติดอยูในกาม- 
            คุณเหลาน้ี บัณฑิตท้ังหลายกลาวผูนั้นวาเปนมุนี มิจฉาทิฏฐิซึ่งอิงอาศัย 
            ทิฏฐิ ๖๘ ประการ เปนไปกับดวยความตรึก ต้ังลงม่ันในส่ิงอันไมเปน 



            ธรรม ในความเปนปุถุชนในกาลไหนๆ ผูใดไมเปนไปในอํานาจของ 
            กิเลสท้ังไมกลาวถอยคําหยาบคาย ผูนั้นช่ือวาเปนภิกษุ ภิกษุผูเปนบัณฑิต 
            มีใจม่ันคงมานมนานแลว ไมลวงโลก มีปญญารักษาตน ไมมีความทะเยอ 
            ทะยาน เปนมุนี ไดบรรลุสันติบทแลว หวังคอยเวลาเฉพาะปรินิพพาน. 
      เมื่อพระวังคีสเถระกําจัดมานะท่ีเปนไปแกตนไดแลว เพราะอาศัยคุณสมบัติ คือ ความ 
 ไหวพริบของตน จึงไดกลาวคาถา ๔ คาถาตอไปอีก ความวา 
            ดูกรทานผูสาวกของพระโคดม ทานจงละท้ิงความเยอหยิ่งเสีย จงละท้ิง 
            ทางแหงความเยอหยิง่ใหหมดเสียดวย เพราะผูหมกมุนอยูในทางแหง 
            ความเยอหยิ่งจะตองเดอืดรอนอยูตลอดกาลชานาน หมูสัตวผูยังมีความ 
            ลบหลูคุณทานถูกมานะกําจัดแลวไปตกนรก ชุมชนคนกิเลสหนา ถูก 
            ความทะนงตัวกําจัดแลว พากันตกนรกตองเศราโศกอยูตลอดในกาลนาน 
            กาลบางครั้งภิกษุปฏิบัติชอบแลวชนะกิเลสดวยมรรคจึงไมตองเศราโศกยัง 
            กลับไดเกียรติคุณ และความสุข บัณฑิตท้ังหลายเรียกภิกษุผูปฏิบัติชอบ 
            อยางนั้นวา เปนผูเห็นธรรม เพราะเหตุนั้น ภิกษุในศาสนาน้ีไมควรมี 
            กิเลสเครื่องตรึงใจ ควรมีแตความเพียรชอบ ละนิวรณแลวเปนผูบริสุทธ์ิ 
            และละมานะโดยไมเหลือแลว เปนผูสงบระงับ บรรลุท่ีสุดแหงวิชชาได 
            ขาพเจาเรารอนเพราะกามราคะ และจิตใจของขาพเจาก็เรารอนเพราะกาม 
            ราคะเหมือนกัน ดูกรทานผูสาวกของพระโคดม ขอพระคุณจงกรุณาบอก 
            ธรรมเครื่องดับความเรารอนดวยเถิด. 
      ทานพระอานนทเถระกลาวคาถา ความวา 
            จิตของทานเรารอนก็เพราะความสําคัญผิด เพราะฉะน้ัน ทานจงละท้ิงนิมิต 
            อันงามซ่ึงประกอบดวยราคะเสีย ทานจงอบรมจิตใหมีอารมณอันเดยีว 
            ต้ังม่ันเด็ดเดี่ยว ดวยการพิจารณาสิ่งท้ังปวงวาเปนของไมสวยงาม จง 
            อบรมกายคตาสติ จงเปนผูมากไปดวยความเบ่ือหนาย ทานจงเจริญ 
            อนิมิตตานุปสสนา การนึกถึงกิเลสเปนเครื่องหมาย จงตัดอนุสัย 
            คือมานะเสีย แตนั้นทานจักเปนผูสงบระงับเท่ียวไป เพราะละมานะเสียได. 
      คราวหน่ึงพระวังคีสเถระ เกิดความปลาบปล้ืมใจในสุภาษิตสูตรท่ีพระผูมีพระภาคทรง 
 แสดงไวแลว จงึกราบทูลข้ึนในท่ีเฉพาะพระพักตรดวยคาถา ๔ คาถา ความวา 
            บุคคลควรพูดแตวาจาท่ีไมยังตนใหเดือดรอนเทาน้ัน อนึ่ง วาจาใดท่ีไม 
            เบียดเบียนคนอื่น วาจาน้ันแลเปนวาจาสุภาษิต บุคคลควรพูดแตวาจา 
            ท่ีนารักใคร ท้ังเปนวาจาท่ีทําใหราเริงได ไมพึงยึดถือวาจาช่ัวชาของคนอื่น 
            พึงกลาวแตวาจาอันเปนท่ีรัก คําสัตยแลเปนวาจาไมตาย ธรรมน้ีเปน 
            ของเกา สัตบุรุษท้ังหลายต้ังอยูแลวในคําสัตย ท้ังท่ีเปนอรรถเปนธรรม 
            พระพุทธเจาตรัสพระวาจาใด เปนพระวาจาปลอดภัย พระวาจานั้นเปนไป 



            เพื่อบรรลุนิพพาน เพื่อทําซ่ึงท่ีสุดแหงทุกข พระวาจาน้ันแลเปนวาจา 
            สูงสุดกวาวาจาท้ังหลาย. 
      ครั้งหน่ึง พระวังคีสเถระกลาวคาถา ๓ คาถา ดวยอํานาจสรรเสริญพระสารีปุตตเถระ 
 ความวา 
            ทานพระสารีบุตรมีปญญาสุขุม เปนนักปราชญ เปนผูฉลาดในทางและ 
            มิใชทาง มีปญญามากแสดงธรรมแกภิกษุท้ังหลายยอบาง พิสดารบาง 
            เสียงของทานผูกําลังแสดงธรรมอยูไพเราะ เหมือนกับเสียงนกสาลิกา 
            มีปฏิภาณปรากฏรวดเรว็ เหมือนกับคลื่นในมหาสมุทร เมื่อทานแสดง 
            ธรรมดวยเสียงอันนายนิดี นาสดับฟง ไพเราะจับใจ ภิกษุท้ังหลาย 
            ไดฟงคําอันไพเราะ ก็มีใจราเริงเบิกบาน พากันต้ังใจฟง. 
      ในวันเทศนาพระสูตรเนื่องในวันปวารณา ครั้งหน่ึง พระวงัคีสเถระเห็นพระบรมศาสดา 
 ซึ่งกําลังประทับอยู มีภิกษุสงฆหมูใหญหอมลอม จึงกลาวคาถาชมเชยพระองคข้ึน ๔ คาถา 
            ความวา 
            ในวัน ๑๕ คํ่า เปนวันปวารณาปริสุทธิ วันนี้มีภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูปมา 
            ประชุมกัน ลวนแตเปนผูตัดเครื่องเกาะเกี่ยวผูกพันเสียไดสิ้น ไมมี 
            ความทุกข สิ้นภพสิ้นชาติแลว เปนผูแสวงหาคุณธรรมอันประเสริฐ 
            ท้ังน้ัน พระเจาจักรพรรด์ิมีหมูอํามาตยหอมลอม เสดจ็เลียบแผนดินอัน 
            ไพศาล มีมหาสมุทรเปนอาณาเขตน้ีไปรอบๆ ได ฉันใด พระสาวก 
            ท้ังหลายผูมีวิชชา ๓ ละมัจจุราชไดแลว พากันเขาไปหอมลอมพระผูมี- 
            พระภาคผูทรงชนะสงครามแลว ผูนําพวกช้ันเยี่ยม ฉนันั้น พระสาวก 
            ท้ังมวลลวนแตเปนพุทธชิโนรส ก็ในพระสาวกเหลาน้ี ไมมีความวาง 
            เปลาจากคุณธรรมเลย ขาพระองคขอถวายบังคมพระองคผูเปนเผาพันธุ 
            แหงพระอาทิตย ผูทรงประหาณลูกศร คือตัณหาไดแลว. 
      ครั้งหน่ึง ทานพระวังคีสเถระไดกลาวคาถา ๔ คาถา ชมเชยพระผูมีพระภาค ซึ่งกําลัง 
 ทรงแสดงธรรมอันเกี่ยวกับเรือ่งนิทานแกภิกษุท้ังหลาย ความวา 
            ภิกษุมากกวาพัน ไดเขาไปเฝาพระสุคตเจาผูกําลังทรงแสดงธรรมอนั 
            ปราศจากธุลี คือนิพพานอันไมมีภัยแตท่ีไหนๆ ภิกษุท้ังหลายก็พากัน 
            ต้ังใจฟงธรรมอันไพบูลย ท่ีพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดงแลว พระ- 
            สัมมาสัมพุทธเจาอันหมูภิกษุสงฆหอมลอม เปนสงางามแทหนอ พระผูมี 
            พระภาคทรงพระนามวานาคะ ผูประเสริฐ ทรงเปนพระฤาษีสูงสุดกวา 
            บรรดาฤาษี คือพระสาวกและพระปจเจกพุทธเจา ทรงโปรยฝนอมฤตธรรม 
            รดพระสาวกท้ังหลาย คลายกับฝนหาใหญ ฉะนั้น ขาแตพระมหาวีรเจา 
            พระวังคีสะสาวกของพระองคออกจากท่ีพักกลางวัน มาถวายบังคมพระ- 
            ยุคลบาทของพระองคอยู ดวยประสงคจะเฝาพระองค. 



      คราวหน่ึง พระผูมีพระภาคทรงสดับภิกษุท้ังหลายสนทนากันวา พระวังคีสะไมต้ังใจจะ 
 ศึกษาเลาเรียน พระองคจึงตรสัพระคาถา ๔ พระคาถา ความวา 
            พระวังคีสะครอบงําทางผิดแหงกิเลสมารไดแลว ท้ังทําลายกิเลสเครื่อง 
            ตรึงใจไดสิ้นแลว จึงเท่ียวไปอยู เธอท้ังหลายจงดูพระวังคีสะผูปลด 
            เปลื้องเครื่องผูกเสียแลว ผูอันตัณหามานะทิฏฐิไมอิงแอบเลย ท้ัง 
            จําแนกธรรมเปนสวนๆ ไดดวยนั้น เปนตัวอยางเถิด อันท่ีจริง พระ- 
            วังคีสะไดบอกทางไวหลายประการ เพื่อใหขามหวงนํ้าคือกามเปนตนเสีย 
            ก็ในเม่ือพระวังคีสะไดบอกทางอันไมตายน้ันไวใหแลว ภิกษุท้ังหลายท่ี 
            ไดฟงแลว ก็ควรเปนผูต้ังอยูในความเปนผูเห็นธรรม ไมงอนแงนคลอน 
            แคลนในธรรม พระวงัคีสะเปนผูทําแสงสวางใหเกิดข้ึน แทงตลอด 
            แลวซึ่งธรรมฐิติท้ังปวง แสดงธรรมอนัเลิศตามกาลเวลาไดอยางฉับพลัน 
            เพราะรูมาเอง และทําใหแจงมาเอง เมือ่พระวังคีสะแสดงธรรมดวยดี 
            แลวอยางนี้ จะประมาทอะไรตอธรรมของทานผูรูแจงเลา เพราะเหตุนั้น 
            แหละ ภิกษุพึงเปนผูไมประมาทในคําสอนของพระผูมีพระภาคพระองค 
            นั้น ต้ังใจศึกษาไตรสิกขาดวยปฏิปทา อันเลิศในกาลทุกเมื่อเถิด. 
      ครั้งหน่ึง ทานพระวังคีสเถรกลาวคาถาชมเชยทานพระอัญญาโกณฑัญญะ ๓ คาถา ความวา 
            พระอัญญาโกณฑัญญเถระ เปนผูตรัสรูตามพระพุทธเจา มีความเพียร 
            อยางแกกลา ไดวิเวกอนัเปนธรรมเครือ่งอยูเปนสุขเปนนิตย สิ่งใดท่ี 
            พระสาวกผูกระทําตามคําสอนของพระศาสดา พึงบรรลุ สิ่งน้ันท้ังหมด 
            ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระผูไมประมาทศึกษาอยู ก็บรรลุตามไดแลว 
            ทานพระอัญญาโกณฑัญญเถระมีอานุภาพมาก มีวิชชา ๓ ฉลาดในการรู 
            จิตของผูอื่น เปนทายาทของพระพุทธเจา ไดมาถวายบังคมพระยุคลบาท 
            ของพระบรมศาสดาอยู. 
      ครั้งหน่ึง พระวังคีสเถระ เมื่อจะกลาวชมเชยพระผูมีพระภาคและพระเถระท้ังหลาย 
 มีพระมหาโมคคัลลานเถระเปนตน จึงไดกลาวคาถา ๓ คาถา ความวา 
            เชิญทานดูพระพุทธเจาผูเปนจอมปราชญ เสด็จถึงฝงแหงความทุกข กําลัง 
            ประทับอยูเหนอืยอดเขากาลสิลาแหงอสิิคิลิบรรพต มีหมูพระสาวกผูมี 
            วิชชา ๓ ละมัจจุราชไดแลวนั่งเฝาอยู พระมหาโมคคัลลานเถระผูเรอืง 
            อิทธิฤทธิ์มาก ตามพิจารณาดูจิตของภกิษุผูมหาขีณาสพเหลานั้นอยู ทานก็ 
            กําหนดไดวาเปนดวงจติท่ีหลุดพนแลว ไมมีอุปธิ ดวยใจของทาน 
            ดวยประการฉะนี้ ภิกษุท้ังหลายจึงไดพากันหอมลอมพระผูมีพระภาค 
            พระนามวาโคดม ผูทรงสมบูรณดวยพระคุณธรรม ทุกอยาง ทรงเปนจอม 
            ปราชญ เสด็จถึงฝงแหงทุกข ทรงเต็มเปยมดวยพระอาการเปนอันมาก. 
      คราวหน่ึง ทานพระวังคีสเถระกลาวคาถาสรรเสริญพระผูมีพระภาค ซึ่งกําลัง 



 ประทับอยูในทามกลางสงฆหมูใหญ เทวดาและนาคนับจํานวนพัน ท่ีริมสระโบกขรณี 
 ช่ือคัคครา ใกลเมืองจําปา ๑ คาถา ความวา 
            ขาแตพระมหามุนีอังคีรส พระองคไพโรจนลวงโลกนี้กับท้ังเทวโลกท้ัง 
            หมดดวยพระยศเหมือนกับพระจันทร และพระอาทิตยท่ีปราศจากมลทิน 
            สวางจาอยูบนทองฟาอนัปราศจากเมฆหมอก ฉะนั้น. 
      คราวหน่ึง ทานพระวังคีสเถระพิจารณาดูขอปฏิบัติท่ีตนไดบรรลุแลว เมื่อจะประกาศ 
 คุณของตน จึงกลาวคาถาข้ึน ๑๐ คาถา ความวา 
            เมื่อกอนขาพระองคมีผูเคารพในเวลาไปบานโนนเมืองน้ี แตเดี๋ยวนี้ ขา- 
            พระองค ไดเห็นพระสัมพุทธเจาผูถึงฝงแหงธรรมท้ังปวง พระองคผูเปน 
            มหามุนี เสด็จถึงฝงแหงทุกข ไดทรงแสดงธรรมแกขาพระองค ขาพระ 
            องคไดฟงธรรมแลว เกิดความเลื่อมใส เกิดศรัทธา ขาพระองคไดฟง 
            พระดํารัสของพระองคแลว จึงรูแจงขันธ อายตนะ และธาตุแจมแจง 
            แลวไดออกบวชเปนบรรพชิต พระตถาคตเจาท้ังหลายเสด็จอุบัติข้ึนมา 
            เพื่อประโยชนแกสตรีและบุรุษ ผูกระทําตามคําส่ังสอนของพระองคเปน 
            อันมากหนอ พระองคผูเปนมุนีไดทรงบรรลุโพธิญาณ เพื่อประโยชน 
            แกภิกษุและภิกษุณีซึ่งไดบรรลุสัมมัตตนิยามหนอ พระพุทธเจาผูเปนเผา 
            พันธุ แหงพระอาทิตย มีพระจักษุทรงแสดงอริยสัจ ๔ คือ ทุกข เหตุ 
            เกิดทุกข ความดับทุกข และอริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ 
            อันใหถึงความสงบระงับทุกข เพื่อทรงอนุเคราะหแกสัตวท้ังหลาย 
            อริยสัจธรรมเหลาน้ี พระองคทรงแสดงไวแลวอยางไร ขาพระองคก็เห็น 
            อยางนั้น มิไดเห็นผิดเพี้ยนไปอยางอืน่ ขาพระองคบรรลุประโยชนของ 
            ตนแลว ทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว การท่ีขาพระองคไดมา 
            ในสํานักของพระองคเปนการมาดีของขาพระองคหนอ เพราะขาพระองค 
            ไดเขาถึงธรรมอันประเสริฐ ในบรรดาธรรมท่ีพระองคทรงจําแนกไวดีแลว 
            ขาพระองคไดบรรลุถงึความสูงสุดแหงอภิญญาแลว มีโสตธาตุอันหมดจด 
            มีวิชชา ๓ ถึงความเปนผูมีอิทธิฤทธ์ิทางใจ เปนผูฉลาดในการกําหนดรู 
            จิตของผูอื่น. 
      ครั้งหน่ึง ทานพระวังคีสเถระนึกถึงพระนิโครธกัปปเถระ ผูเปนพระอุปชฌายของตน 
 มรณภาพแลววา จาไดสําเร็จนิพพานหรือไม จึงกราบทูลถามพระบรมศาสดาดวยคาถา ๑๒ คาถา 
 ความวา 
            ขาพระองคขอทูลถามพระศาสดา ผูมีพระปญญาไมทราบวา ภิกษุรูปใดมีใจ 
            ไมถูกมานะทําใหเรารอน เปนผูเรืองยศ ตัดความสงสัยในธรรมท่ีตน 
            เห็นมาไดแลว ไดมรณภาพลงท่ีอัคคาฬววิหาร ขาแตพระผูมีพระภาค 
            ภิกษุรูปน้ันเปนพราหมณมาแตกําเนิด มีนามตามท่ีพระองคทรงประทาน 



            ต้ังใหวา พระนิโครธกัปปเถระ ผูมุงแตทางเครื่องหลดุพน ปรารภความ 
            เพียร เห็นธรรมอันมัน่คง กําลังถวายบังคมพระองคอยู ขาแตพระองค 
            ผูศากยะทรงมีพระจักษุรอบคอบ แมขาพระองคท้ังหมดปรารถนาจะทราบ 
            พระสาวกองคนั้น โสตของขาพระองคท้ังหลาย เตรียมพรอมท่ีจะฟง 
            พระดํารัสตอบ พระองคมิใชหรือท่ีเปนพระศาสดา ซึ่งจะหาศาสดาอื่น 
            เทียมเทามิไดของพระเถระรูปนั้น ขาแตพระองคผูมีพระปญญากวางขวาง 
            ขอพระองค ทรงตัดความเคลือบแคลงสงสัยของขาพระองคท้ังหลายเถิด 
            และขอไดโปรดตรัสบอกพระนิโครธกัปปเถระผูปรินิพพานไปแลว แกขา- 
            พระองคดวย พระองคทรงทราบมาแลว ขาแตพระองคผูมีพระจักษุรอบ 
            คอบ ขอพระองคโปรดตรัสบอก ในทามกลางแหงขาพระองคท้ังหลาย 
            เถิด เหมือนทาวสักกเทวราชผูมีพระเนตรต้ังพัน ตรัสบอกแกเทวดาท้ัง 
            หลาย ฉะนั้น คันธชาติชนิดใดชนิดหนึ่งในโลกน้ีท่ีเปนทางกอใหเกิด 
            ความหลงลืม เปนฝายแหงความไมรู เปนมูลฐานแหงความเคลือบแคลง 
            สงสัย คันธชาติเหลานั้นมิไดมีมาถึง พระตถาคตเจาผูมีพระจักษุมีพระ- 
            คุณยิ่งกวานรชนท้ังหลายน้ีเลย ก็ถาพระผูมีพระภาคจะเปนบุรุษชนิดท่ี 
            ทรงถือเอาแตเพียงพระกําเนิดมาเทาน้ันไซร ก็จะไมพึงทรงประหาณกิเลส 
            ท้ังหลายได คลายกับลมท่ีลําเพยพัดมาครั้งเดียว ไมอาจทําลายกลุมเมฆ 
            หมอกท่ีหนาได ฉะนั้น โลกท้ังปวงท่ีมืดอยูแลว ก็จะยิ่งซํ้ามืดหนักลง 
            ถึงจะมีสวางมาบาง ก็ไมสุกใสได นักปราชญท้ังหลายเปนผูกระทําแสง 
            สวางใหเกิดข้ึน ขาแตพระองคผูทรงปรีชา เหตุนั้น ขาพระองคจึงขอเขา 
            ถึงพระองค ผูท่ีขาพระองคเขาใจวาทรงทําแสงสวางใหเกิดข้ึนไดเอง 
            เชนนั้นเปนแมนมั่น ผูเห็นแจง ทรงรอบรูสรรพธรรมตามความเปนจริง 
            ได ขอเชิญพระองคโปรดทรงประกาศพระนิโครธกัปปเถระ ผูอุปชฌายะ 
            ของขาพระองคท่ีปรินิพพานไปแลว ใหปรากฏในบริษัทดวยเถิด พระผูมี 
            พระภาค เมื่อทรงเปลงพระดํารัส ก็ทรงเปลงดวยพระกระแสเสียงกังวาน 
            ท่ีเกิดแตพระนาสิก ซึ่งนับเขาในมหาบุรุษลักษณะดวยประการหน่ึง อัน 
            พระบุญญาธิการตบแตงมาดี ท้ังเปลงไดอยางรวดเรว็และแผวเบาเปน 
            ระเบียบ เหมือนกับพระยาหงสทองท่ีกลับมาจากทองเท่ียวหาเหยื่อ พบ 
            ราวไพรใกลสระน้ํา ก็ชูคอปองปกท้ังสองข้ึนสงเสียงรองอยูคอยๆ ดวย 
            จะงอยปากอันแดง ฉะน้ัน ขาพระองคท้ังหมดต้ังใจตรงกําลังจะฟง 
            พระดํารัสของพระองคอยู ขาพระองคจักเผยการเกิด และการตายท่ี 
            ขาพระองคละมาไดหมดสิ้นแลว จักแสดงบาปธรรมท้ังหมดท่ีเปนเครื่อง 
            กําจัด เพราะผูกระทําตามความพอใจของตน ๓ จําพวกมีปุถุชนเปนตน 
            ไมอาจเพ่ือจะรูธรรมท่ีตนปรารถนาหรือแสดงได สวนผูกระทําความ 



            ไตรตรองพิจารณาตามเหตุผลของตถาคตเจาท้ังหลาย สามารถจะรูธรรม 
            ท่ีตนปรารถนาท้ังแสดงได พระดํารัสของพระองคนี้เปนไวยากรณอัน 
            สมบูรณ พระองคตรัสไวดีแลวดวยพระปญญาท่ีตรงๆ โดยไมมีการ 
            เสียดสีใครเลย การถวายบังคมครั้งน้ีเปนครั้งสุดทาย อันขาพระองค 
            ถวายบังคมดีแลว ขาแตพระองคผูมีพระปญญาไมทราม พระองคทรง 
            ทราบแลวจะทรงหลงลืมไปก็หามิได ขาแตพระองคผูมีพระวิริยะอนัไมตํ่า 
            ทราม พระองคตรัสรูอริยธรรมอันประเสริฐกวาโลกิยธรรมมาแลว ก็ 
            ทรงทราบพระเญยยธรรมทุกอยางไดอยางไมผิดพลาด ขาพระองคหวัง 
            เปนอยางยิ่ง ซึ่งพระดํารสัของพระองคเหมือนกับคนท่ีมีรางอันชุมเหงือ่ 
            คราวหนารอน ปรารถนาน้ําเย็น ฉะนั้น ขอพระองคทรงยังฝน คือ 
            พระธรรมเทศนาท่ีขาพระองคเคยฟงมาแลวใหตกลงเถิด พระเจาขา ทาน 
            นิโครธกัปปะไดประพฤติพรหมจรรย เพื่อประโยชนใด ประโยชนของ 
            ทานน้ันเปนประโยชนไมเปลาแลหรือ ทานนิพพานดวยอนุปาทิเสส 
            นิพพานแลว ทานเปนพระเสขะยังมีเบญจขันธเหลืออยู หรอืวาทานเปน 
            พระอเสขะผูหลุดพนแลว ขาพระองคขอฟงพระดํารัสท่ีขาพระองคมุง 
            หวังน้ัน พระเจาขา. 
      เมื่อพระผูมีพระภาคจะทรงพยากรณจึงตรสัพระคาถา ๑ พระคาถา ความวา 
            พระนิโครธกัปปะไดตัดขาด ซึ่งความทะยานอยากในนามและรูปนี้ กับ 
            ท้ังกระแสแหงตัณหาอันนอนเนื่องอยูในสันดานมาชานานแลว ขามพน 
            ชาติและมรณะไดหมดส้ินแลว พระผูมีพระภาคผูประเสริฐสุดดวยพระ- 
            จักษุท้ัง ๕ ไดตรัสพระดํารัสเพียงเทาน้ี. 
      เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสตอบอยางนี้แลว ทานพระวังคีสเถระ ก็ช่ืนชมยินดีพระพุทธ- 
 *ภาษิตเปนอยางยิ่ง จึงไดกราบทูลดวยอวสานคาถา ๓ คาถา ความวา 
            ขาแตพระองคผูเปนพระฤาษีเยี่ยมกวาฤาษีท้ังหลาย ขาพระองคนี้ไดฟง 
            พระดํารัสของพระองคแลวก็เลื่อมใส ทราบวาคําถามท่ีขาพระองคทูลถาม 
            แลว ไมไรประโยชน พระองคไมหลอกลวงขาพระองค ขาพระองค 
            เปนสาวกของพระพุทธเจา มีปกติกลาวอยางใด ทําอยางนั้น ไดตัด 
            ขายคือตัณหาอันกวางขวาง มั่นคง ของพระยามัจจุราชผูเจาเลหมาก ได 
            เด็ดขาด ขาแตพระผูมีพระภาค ทานพระนิโครธกัปปเถระกัปปายนโคตร 
            ไดเห็นมูลเหตุแหงอุปาทาน ขามบวงมารท่ีขามไดแสนยากไปไดแลว 
            หนอ ขาแตพระองคผูสูงสุดกวาบรรดาสรรพสัตว ขาพระองคขอนมัสการ 
            ทานพระนิโครธกัปปเถระผูเปนวิสุทธิเทพ ลวงเสียซ่ึงเทพดา อนุชาต- 
            บุตรของพระองค มีความเพียรมาก เปนผูประเสริฐ ท้ังเปนโอรสของ 
            พระองคผูประเสริฐ. 



            ไดทราบวา ทานพระวังคีสเถระไดภาษิตคาถาท้ังหมดน้ี ดวยประการ 
            ฉะนี้แล. 
                          จบ มหานิบาต 
                         ------------ 
            ในมหานิบาตน้ี ปรากฏวาพระวังคีสเถระผูมีเชาวเฉียบแหลมองคเดียว 
            ไมมีรูปอื่น ไดภาษิตคาถาไว ๗๑ คาถา พระเถระ ๒๖๔ รูป ผูพระ- 
            พุทธบุตร ไมมีอาสวะ บรรลุนิพพานอนัเปนแดนเกษมแลว พากัน 
            บันลือสิงหนาทประกาศคาถาไวรวม ๑๓๖๐ คาถาแลว ก็พากันนิพพานไป 
            เหมือนกองไฟท่ีสิ้นเช้ือแลวดับไป ฉะนี้แล. 
                          จบ เถรคาถา 
                         ------------ 
                       เถรีคาถา เอกกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกกนิบาต 
                          ๑. เถรีคาถา 
                       สุภาษิตสอนการนุงหม 
      [๔๐๒] ไดยินวาภิกษุณีเถรีรูปหน่ึงผูไมปรากฏช่ือ ไดภาษิตคาถาไวอยางนี้วา 
            ดูกรพระเถรี ทานจงทําไตรจีวรดวยทอนผา แลวนุงหมใหสบายเถิด 
            เพราะวาราคะของทานสงบระงับแลว ดุจน้ําผักดองอนัแหงในหมอ 
            ฉะนั้น. 
                        ๒. มุตตาเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางมุตตาเถรี 
      [๔๐๓] ไดยินวาพระผูมีพระภาค ทรงกลาวสอนนางมุตตาสิกขมานาเนืองๆ ดวยพระคาถา 
 นี้ อยางนี้วา 
            ดูกรนางมุตตา เธอจงเปลื้องจิตจากกิเลสเครื่องประกอบท้ังหลาย ดุจ 
            พระจันทรถูกราหูจับแลวพนจากเครื่องเศราหมอง ฉะนั้น เธอมีจิตหลดุ 
            พนแลว จงไมมีหนี้บริโภคกอนขาวเถิด. 
                        ๓. ปุณณาเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางปุณณาเถร ี
      [๔๐๔] ดูกรนางปุณณา เธอจงบริบูรณดวยธรรมท้ังหลาย เหมือนพระจันทร 
            ในวันเพ็ญ ฉะนั้น เธอจงทําลายกองแหงความมืดดวยปญญาอันบริบูรณ 
            เถิด. 
                          ๔. ดิสสาเถร ี
                   พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี 
      [๔๐๕] ดูกรนางดิสสา เธอจงศึกษาในไตรสิกขา กิเลสเครื่องประกอบท้ังหลาย 



            อยาครอบงําเธอเลย เธอจงเปนผูไมเกาะเก่ียวดวยโยคะท้ังปวง ไมมี 
            อาสวะ เท่ียวไปในโลกเถิด. 
                     ๕. อัญญตราดิสสาเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางดิสสาเถรี 
      [๔๐๖] ดูกรนางดิสสา เธอจงประกอบดวยธรรมท้ังหลาย ขณะอยาไดกาวลวง 
            เธอไปเสีย เพราะวาชนท้ังหลายผูมีขณะอันกาวลวงแลว ยอมพากันไป 
            ยัดเยียดในนรกเศราโศกอยู. 
                        ๖. ธีราเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถร ี
      [๔๐๗] ดูกรนางธีรา เธอจงถูกตองนิโรธอันเปนท่ีสงบระงับสัญญาเปนสุข เธอ 
            จงทํานิพพานอันยอดเยี่ยมปลอดโปรงจากโยคะใหสําเร็จเถิด. 
                     ๗. อัญญตราธีราเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางธีราเถร ี
      [๔๐๘] นางธีราภิกษุณีผูมีอนิทรียอันอบรมแลว ดวยธรรมท้ังหลายอันเปนเครื่อง 
            ทรง เธอจงชนะมารพรอมดวยพาหนะแลวทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุดเถิด. 
                        ๘. มิตตาเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางมิตตาเถรี 
      [๔๐๙] ดูกรนางมิตตา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงเปนผูยินดีแลวในกัลยาณมิตร 
            จงอบรมกุศลท้ังหลายใหเจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเปนแดนเกษมจาก 
            โยคะ. 
                        ๙. ภัทราเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางภัทราเถรี 
      [๔๑๐] ดูกรนางภัทรา เธอบวชแลวดวยศรัทธา จงเปนผูยินดีแลวในธรรมอัน 
            เจริญ จงอบรมกุศลท้ังหลายใหเจริญ เพื่อบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะ 
            อยางยอดเยี่ยม. 
                       ๑๐. อุปสมาเถรคีาถา 
                  พระพุทธโอวาทสอนนางอุปสมาเถร ี
      [๔๑๑] ดูกรนางอุปสมา เธอจงขามโอฆะอันเปนบวงมารท่ีขามไดแสนยาก เธอ 
            จงชนะมารพรอมดวยพาหนะ ทรงไวซึ่งกายอันมีในท่ีสุด. 
                       ๑๑. มุตตาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตแสดงความหลุดพน 
      [๔๑๒] เราผูช่ือวามุตตาเปนผูหลุดพนแลวดวยดี ดวยการหลุดพนจากความคอม 
            ๓ อยาง คือ คอมเพราะครก ๑ คอมเพราะสาก ๑ คอมเพราะสามี ๑ 
            และเปนผูหลุดพนแลวจากความเกิดและความตาย ถอนตัณหาเครื่อง 



            นําไปสูภพข้ึนไดแลว. 
                     ๑๒. ธรรมทินนาเถรีคาถา 
                    สุภาษิตแสดงการบรรลุนิพพาน 
      [๔๑๓] เราเปนผูมีฉันทะอันเกิดแลว มีท่ีสุดอันมิใชวิสัย เปนผูถูกตองแลวซึ่ง 
            นิพพานดวยใจ และไมมีจิตปฏิพัทธในกามท้ังหลาย บัณฑิตยอมเรียกวา 
            มีกระแสในเบ้ืองตน. 
                       ๑๓. วิสาขาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตชวนประพฤติธรรม 
      [๔๑๔] ทานท้ังหลาย จงทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ท่ีบุคคลทําแลวไม 
            เดือดรอนในภายหลัง ขอทานท้ังหลายรีบลางเทาท้ังสองแลวนัง่ ณ ท่ี 
            ควรเถิด. 
                       ๑๔. สุมนาเถรีคาถา 
                     สุภาษิตสอนการพิจารณาธาตุ 
      [๔๑๕] ทานจงพิจารณาเหน็ธาตุ ท้ังหลายโดยความเปนทุกขแลว อยาเขาถึง 
            ความเกิดอีกเลย ทานคลายความพอใจในภพแลว จักเปนผูสงบระงับ 
            เท่ียวไป. 
                       ๑๕. อุตตราเถรคีาถา 
                       สุภาษิตสอนการสังวร 
      [๔๑๖] เราเปนผูสํารวมแลวดวยกาย วาจา และใจ ถอนตัณหาข้ึนพรอมท้ังราก 
            แลว เปนผูมีความเย็นใจดับสนิทแลว. 
                   ๑๖. สุมนวุฐฒปพพชิตาเถรีคาถา 
                       สุภาษิตสอนการนุงหม 
      [๔๑๗] ดูกรนางสุมนาผูเจริญ ทานจงทําไตรจีวรดวยทอนผา นุงหมแลวนอนให 
            สบายเถิด เพราะราคะของทานสงบระงับแลว ทานเปนผูมีความเย็นใจ 
            ดับสนิทแลว. 
                       ๑๗. ธรรมาเถรคีาถา 
                     สุภาษิตสอนการพิจารณากาย 
      [๔๑๘] เราเปนคนทุพพลภาพ มีกายอันสั่นเทา ถือไมเทาเท่ียวไปเพื่อบิณฑบาต 
            ไดลมลงท่ีแผนดินตรงน้ันเอง ท่ีนั้นจิตของเราหลุดพนแลว เพราะ 
            พิจารณาเห็นโทษในกาย. 
                       ๑๘. สังฆาเถรีคาถา 
                     สุภาษิตแสดงผลการออกบวช 
      [๔๑๙] เราละเรือนและละบุตร ท้ังสัตวของเลี้ยงอันเปนท่ีรักออกบวชแลว ละ 
            ราคะ โทสะ และคลายอวิชชาแลว ถอนตัณหาพรอมท้ังราก เปนผู 



            สงบระงับดับแลว. 
                         จบ เอกกนิบาต 
                         ------------ 
                        เถรีคาถา ทุกนิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในทุกนิบาต 
                        ๑. นันทาเถรีคาถา 
                   พระพุทธโอวาทสอนนางนันทาเถร ี
      [๔๒๐] ไดทราบวา พระผูมีพระภาคไดตรัสสอนนางนันทาสิกขมานาเนืองๆ ดวยพระ 
 คาถาเหลาน้ี อยางนี้วา 
          ดูกรนางนันทา เธอจงพิจารณาอัตภาพอันกระดูก ๓๐๐ ทอนยกข้ึนแลว 
          อันกระสับกระสาย ไมสะอาด เปนของเปอยเนา จงอบรมจิตใหต้ังม่ัน 
          มีอารมณเดียว ดวยอสุภภาวนา อนึ่ง เธอจงอบรมจิตใหหานิมิตมิได 
          และบรรเทาซึ่งอนุสัย คือมานะ เพราะการละมานะเสียได แตนั้นจัก 
          เปนผูสงบเท่ียวไป. 
                        ๒. ชันตาเถรีคาถา 
                   สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงค 
      [๔๒๑] โพชฌงค ๗ ประการนี้ อันเปนหนทางแหงการบรรลุนิพพาน เราเจริญ 
          แลวท้ังหมด ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงไวแลว พระผูมีพระภาค 
          พระองคนั้นเราเห็นแลว เพราะฉะนั้น อัตภาพรางกายของเรานี้มีในท่ีสุด 
          ชาติสงสารส้ินแลว บัดนี้ การเกิดอีกไมมี. 
                     ๓. อัญญตราเถรีภิกขุนีคาถา 
                     สุภาษิตแสดงการมีความสุข 
      [๔๒๒] เราพนแลวพนแลวดวยดี เปนผูพนดีแลวจากสาก จากสามี ผูหา 
          ความละอายมิได ซึ่งเราไมชอบใจ จากการทํารมของสามีท่ีเราไมชอบใจ 
          จากหมอขาว จากความขัดสน เราไดตัดราคะ และโทสะขาดแลว เรา 
          เขาไปอาศัยโคนไม เพงฌานอยูโดยความสุขวา สุขหนอ. 
                       ๔. อัฑฒกาสีเถรีคาถา 
                   สุภาษิตแสดงการปฏิบัติตามคําสอน 
      [๔๒๓] กาสีชนบทมีประมาณเทาใด สวนของเราไดมีแลวประมาณเทาน้ัน 
          ชาวนิคมกําหนดราคา แควนกาสีไวแลว ต้ังราคาเราไวครึ่งราคาแควนกาสี 
          ภายหลังเราเบ่ือหนายในรูป เบ่ือหนายจึงคลายกําหนัด ไมพึงแลนไปสู 
          ชาติสงสารอีกบอยๆ วิชชา ๓ เราทําใหแจงแลว คําส่ังสอนของ 
          พระพุทธเจาเราก็ทําเสร็จแลว. 
                        ๕. จิตตาเถรีคาถา 



                       สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต 
      [๔๒๔] เราเปนผูมีรางกายผอม ทุพพลภาพหนักเพราะความไข ถือไมเทาไปใน 
          ท่ีไหนๆ ก็จริง ถึงอยางนัน้ เรายังข้ึนภูเขาได วางผาสังฆาฏิ และคว่ํา 
          บาตร แลวนั่งบนภูเขา ทําลายกองแหงความมืด ขมตนไว. 
                       ๖. เมตติกาเถรีคาถา 
                       สุภาษิตแสดงถึงพลังจิต 
      [๔๒๕] เราเปนผูถึงแลวซึ่งทุกข มีกําลังนอย ผานพนความเปนสาวไปแลว 
          ถือไมเทาไปในท่ีไหนๆ ก็จริง ถึงอยางน้ัน เรายังข้ึนภูเขาได วางผา 
          สังฆาฏิและคว่ําบาตร แลวนั่งบนภูเขา ทีนั้นจิตของเราหลุดพนแลว 
          วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว. 
                        ๗. มิตตาเถรีคาถา 
                 สุภาษิตประกาศไมปรารถนาเทพนิกาย 
      [๔๒๖] เราปรารถนาเทพนิกายช้ันจาตุมมหาราช จึงเขาจําอุโบสถอันประกอบ 
          ดวยองค ๘ ประการ ตลอดวัน ๑๔ คํ่า ๑๕ คํ่า ๘ คํ่า แหงปกษ และ 
          ตลอดปาฏิหาริยปกข วันนี้เรามีการบริโภคภัตตาหารครั้งเดียว มีศีรษะ 
          โลน หมผาสังฆาฏิบวชแลว เรากําจัดความกระวนกระวาย ในหฤทัย 
          เสียไดไมปรารถนาเทพนิกายอีก. 
                      ๘. อภยมาตาเถรีคาถา 
                   สุภาษิตสอนใหพิจารณากายของตน 
      [๔๒๗] ขาแตแม ทานจงพิจารณากายอันนี้อันไมสะอาดเปอยเนา มีกลิ่นเหม็น 
          เบ้ืองตนต้ังแตปลายเทาข้ึนไป เบ้ืองตํ่าต้ังแตปลายผมลงมา เราได 
          พิจารณาอยูอยางน้ี ถอนราคะท้ังปวงไดแลว ตัดความเรารอนขาดแลว 
          เปนผูมีใจเย็น ดับสนิทแลว. 
                        ๙. อภยเถรีคาถา 
                       สุภาษิตสอนมิใหติดกาย 
      [๔๒๘] ดูกรพระอภยเถรี ปุถุชนท้ังหลายเปนผูของอยูในกายใด กายน้ันเปน 
          ของไมเท่ียง เพราะมีอันแตกไปเปนสภาพ เรามีสติรูสึกตัวอยูวา เรา 
          อันทุกขมากมายถูกตองแลว จักละท้ิงรางกายน้ีไว เราผูยินดีแลวใน 
          ความไมประมาท บรรลุความส้ินตัณหาแลว ไดทําคําส่ังสอนของพระ 
          พุทธเจาเสร็จแลว. 
                       ๑๐. สามาเถรีคาถา 
                     สุภาษิตช้ีผลการอยูในโอวาท 
      [๔๒๙] เรามีปกติไมยังใจใหอยูในอํานาจ จึงไมไดความสงบใจ ตองออกไปจาก 
          วิหาร ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง จําเดิมแตเราไดรับโอวาทในสํานักพระอานนทเถระ 



          เปนวันท่ี ๘ ตัณหาอันเราถอนข้ึนแลว เราเปนผูอันทุกขเปนอันมาก 
          ถูกตองแลว ยินดีแลวในความไมประมาท บรรลุความส้ินตัณหาแลว 
          ไดทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                          จบ ทุกนิบาต. 
                        เถรีคาถา ติกนิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในติกนิบาต 
                     ๑. อัญญตรสามาเถรีคาถา 
                    สุภาษิตช้ีผลการระลึกถึงคําสอน 
      [๔๓๐] ต้ังแตเราบวชแลวตลอดเวลา ๒๕ ป เราไมรูสึกวาไดความสงบจิตใน 
          กาลไหนๆ เลย เรามีปกติไมยังจิตใหเปนไปในอํานาจ จึงไมไดความ 
          สงบใจ เราระลึกถึงคําสอนแหงพระชินเจาแลว ยังความสังเวชใหเกิด 
          ข้ึน เราผูอันทุกขเปนอันมากถูกตองแลว ยินดีในความไมประมาท บรรล ุ
          ความส้ินตัณหาแลว ไดทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว ต้ังแต 
          เราทําตัณหาใหเหือดแหงไปแลว วันนี้เปนวันท่ี ๗. 
                       ๒. อุตตมาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตช้ีผลการฟงธรรม 
      [๔๓๑] เรามีปกติไมยังจิตใหอยูในอํานาจ จึงไมไดความสงบจิต ออกไปจาก 
          วิหารส่ีหาครั้ง เราเขาไปหาพระภิกษุณีผูมีวาจาอันเราพงึเช่ือถือได พระ- 
          ภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือ ขันธ อายตนะ และธาตุ แกเรา เราฟง 
          ธรรมของทานแลว ปฏิบัติตามโอวาทท่ีทานพร่ําสอน เปนผูเอิบอิ่ม 
          ดวยสุขอันเกิดจากปติ นั่งอยูโดยบัลลังกอันเดียวตลอด ๗ วัน เราทํา 
          ลายกองแหงความมืดแลว จึงเหยียดเทาออกในวันท่ี ๘. 
                    ๓. อัญญตราอุตตมาเถรีคาถา 
                  สุภาษิตแสดงผลการเจริญโพชฌงค ๗ 
      [๔๓๒] โพชฌงค ๗ ประการนี้ เปนหนทางแหงการบรรลนุิพพาน เราเจรญิ 
          แลวท้ังหมด ตามท่ีพระพุทธเจาทรงแสดงแลว เรามีปกติไดสุญญตสมา- 
          บัติและอนิมิตตสมาบัติตามปรารถนา เราเปนธิดาผูเกิดแตพระอุระ 
          ของพระพุทธเจา ยินดีแลวในนิพพานทุกเมื่อ กามท้ังปวง 
          ท้ังเปนของทิพยและเปนของมนุษย เราก็ตัดขาดแลว ชาติสงสารส้ินแลว 
          บัดนี้ ภพใหมมิไดมี. 
                       ๔. ทันถิกาเถรีคาถา 
                    สุภาษิตแสดงการเอาอยางท่ีดี 
      [๔๓๓] เราออกจากท่ีพักในกลางวันบนภเูขาคิชฌกูฏ ไดเห็นชางลงสูแมน้ํา 
          แลวข้ึนจากแมน้ําน้ัน ท่ีฝงแมน้ําจันทรภาคา นายหัตถาจารยถือขอแลว 



          ใหสัญญาวา จงเหยียดเทาออก ชางเหยียดเทาออกแลว นายหัตถาจารย 
          จึงข้ึนชางน้ัน เราเห็นชางนั้นผูไมเคยไดรับการฝก ครั้นนายหัตถาจารย 
          ฝกแลว เปนสัตวตกอยูในอํานาจของมนุษยท้ังหลาย ภายหลังแตการเห็น 
          ชางนั้นแลว เราจึงไปสูปา ยังจิตใหเปนสมาธิ เพราะกิริยานั้นเปนเหตุ. 
                        ๕. อุพพิริเถรีคาถา 
                   สุภาษิตประกาศตนถึงไตรสรณคมน 
        พระผูมีพระภาคตรัสถามวา 
      [๔๓๔] ดูกรนางอุพพิริ ทานคว่ําครวญอยูในปาวา "ลูกชีวาเอย" ดังน้ี ทาน 
          จงรูสึกตนกอนเถิด บรรดาธิดาของทานท่ีมีช่ือเหมือนกนัวาชีวา ถูกเผา 
          อยูในปาชาใหญนี้ประมาณ ๘๔,๐๐๐ คน ทานจะเศราโศกถึงธิดาคนไหน? 
        นางอุพพิริทูลวา 
          ลูกศรคือความโศก เปนของเห็นไดยาก เสียบอยูแลวในหทัย หมอม 
          ฉันถอนข้ึนไดแลว หมอมฉันบรรเทาความเศราโศกถึงธิดาของหมอมฉัน 
          ผูถูกความโศกครอบงําไดแลว วันนี้ หมอมฉันถอนลูกศรคือความโศก 
          ข้ึนแลว. หมดความอยาก ดับรอบแลว เขาถึงแลวซึ่งพระพุทธเจา 
          ผูเปนนักปราชญ กับท้ังพระธรรมและพระภิกษุสงฆ วาเปนสรณะ 
                        ๖. สุกกาเถรีคาถา 
                       สุภาษิตชวนดื่มธรรมรส 
      [๔๓๕] พวกมนุษยในเมืองราชคฤหเหลานี้ ทําอะไรกัน มัวดื่มน้ําผึ้ง ดีดน้ิว 
          มืออยู ไมเขาไปหาพระสุกกาเถรี ผูแสดงคําส่ังสอนของพระพุทธเจาอยู 
          เลา สวนชนเหลาผูมีปญญา ยอมด่ืมธรรมคําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
          นั้น เปนธรรมไมนํากลบัหลัง เปนธรรมเครื่องทําบุคคลผูฟงใหชุมช่ืน 
          มีโอชะดุจบุคคลผูเดินทางไกล ดื่มน้ําอันไหลมาจากซอกเขา ฉะนั้น 
          พระสุกกาเถรีมีธรรมอันบริสุทธ์ิ ปราศจากราคะ มีจิตต้ังม่ัน ชนะมาร 
          พรอมท้ังพาหนะ ทรงไวซึ่งรางกายอันมใีนท่ีสุด. 
                        ๗. เสลาเถรีคาถา 
                          สุภาษิตโตมาร 
        มารกลาวกะพระเสลาเถรีวา 
      [๔๓๖] นิพพานอันเปนท่ีสลัดออกไมมีในโลก ทานจักทําประโยชนอะไรได 
         ดวยวิเวกเลา จงบริโภคความยินดีในกามท้ังหลายเถิด ทานอยาไดเปน 
         ผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย. 
        พระเสลาเถรีกลาววา 
          กามท้ังหลายมีอุปมาดังหอกและหลาว ครอบงําขันธท้ังหลายไว ทานกลาว 
          ถึงความยินดีในกามชนิดใด เดี๋ยวนี้ ความยินดีในกามชนิดนั้นของเรา 



          ไมมีแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในส่ิงท้ังปวงแลว ทําลายกองแหง 
          ความมืดไดแลว ดูกรมารผูช่ัวชา ทานจงรูอยางนี้ ตัวทานเปนผูอันเรา 
          กําจัดแลว 
                        ๘. โสมาเถรีคาถา 
                          สุภาษิตโตมาร 
        มารกลาววา 
      [๔๓๗] ฐานะอันประเสริฐกลาวคือ อรหตั อันฤาษีท้ังหลายพึงบรรลุ บุคคล 
         เหลาอื่นใหสําเร็จไดโดยยาก ทานเปนหญิงมีปญญาเพียง ๒ องคุลีเทาน้ัน 
         ไมสามารถจะบรรลุฐานะอันประเสริฐน้ันได. 
        พระโสมาเถรีกลาววา 
          เมื่อจิตต้ังม่ันดีแลว เมื่อญาณเปนไปอยู และเม่ือเราเห็นแจงธรรมโดย 
          ชอบ ความเปนหญิงจะพึงทําอะไรเราได เรากําจัดความเพลิดเพลินใน 
          สิ่งท้ังปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูมีบาป ทาน 
          จงรูอยางน้ี ทานเปนผูอันเรากําจัดเสียแลว. 
                          จบ ติกนิบาต. 
                         ----------- 
                       เถรีคาถา จตุกกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในจตุกกนิบาต 
                       ภัททกาปลานีเถรีคาถา 
                      สุภาษิตแสดงเหตุออกบวช 
      [๔๓๘] พระมหากัสสปะทานเปนโอรสของพระพุทธเจา เปนทายาทของพระ- 
          พุทธเจา เปนผูมีจิตต้ังม่ันดีแลว รูระลึกถงึชาติกอนๆ ได ท้ังเห็น 
          สวรรคและอบาย อนึ่ง ทานบรรลุอรหตั อันเปนความส้ินไปแหงชาติ 
          เปนผูเสร็จกิจแลวเพราะรูยิ่ง เปนมุนี เปนพราหมณผูมีวิชชา ๓ ดวยวชิชา 
          ๓ เหลานี้ นางภัททกาปลานีเปนผูมีวิชชา ๓ เหมือนพระมหากัสสปะ เปน 
          ผูละมัจจุชนะมารพรอมท้ังพาหนะแลว ยอมทรงไวซึ่งรางกายอันมีในท่ีสุด 
          เราท้ังสองบวชแลวเพราะเห็นโทษในโลก เราท้ังสองน้ันเปนผูมีอาสวะ 
          สิ้นแลว มีอินทรียอันฝกแลว เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว. 
                         จบ จตุกกนิบาต. 
                        ------------- 
                       เถรีคาถา ปญจกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในปญจกนิบาต 
                     ๑. อัญญตราภิกษุณีเถรีคาถา 
                      สุภาษิตช้ีผลการฟงธรรม 



      [๔๓๙] ต้ังแตเราบวชมาตลอด ๒๕ ป ยังไมประสบความสงบจิต แมช่ัวเวลา 
          ลัดนิ้วมือหน่ึงเลย เราไมไดความสงบจิต มีจิตชุมแลวดวยกามราคะ 
          ประคองแขนท้ังสองคว่ําครวญเดินเขาไปสูวิหาร เราไดเขาไปหาพระ- 
          ภิกษุณีผูท่ีเราควรเช่ือถอื พระภิกษุณีนั้นไดแสดงธรรม คือขันธ อายตนะ 
          และธาตุแกเรา เราฟงธรรมของภิกษุณีนั้นแลว เขาไปน่ัง ณ ท่ีควรแหง 
          หนึ่ง ยอมรูระลึกชาติกอนๆ ได ทิพยจักษุเราชําระใหหมดจดแลว 
          เจโตปริยญาณและโสตธาตุเราชําระใหหมดจดแลว แมฤทธ์ิเราก็ทําให 
          แจงแลว เราไดบรรลุธรรมเปนท่ีสิ้นอาสวะแลว ทําใหแจงอภิญญา ๖ 
          แลว ทําคําส่ังสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                     ๒. วิมลปุรณคณิกาเถรีคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษความสวย 
      [๔๔๐] เราเปนผูเมาแลวดวยผิวพรรณ รูปสมบัติ ความสวยงาม บริวารสมบัติ 
          และความเปนสาว มีจิตกระดาง ดูหมิ่นหญิงอื่นๆ ประดับรางกายงดงาม 
          วิจิตร สําหรับลวงบุรุษผูโงเขลา ไดยืนอยูท่ีประตูบานหญิงแพศยา ดุจ 
          นายพรานท่ีคอยดักเนื้อ ฉะนั้น เราไดแสดงเครื่องประดับตางๆ และ 
          อวัยวะท่ีควรปกปดเปนอันมากใหปรากฏแกบุรุษ กระทํามายาหลายอยาง 
          ใหชายเปนอันมากยินดี วันนี้เรามีศีรษะโลน หมผาสังฆาฏิเท่ียว 
          บิณฑบาต แลวมานั่งท่ีโคนตนไม เปนผูไดฌานอันไมมีวิตก เราตัด 
          เครื่องเกาะเกี่ยว ท้ังท่ีเปนของทิพยท้ังท่ีเปนของมนุษยไดท้ังหมด และ 
          ทําอาสวะท้ังปวงใหสิ้นไป เปนผูมีจิตใจเยือกเย็น ดับสนิทแลว. 
                        ๓. สีหาเถรีคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษกามราคะ 
      [๔๔๑] เมื่อกอนเราเปนผูถกูกามราคะเบียดเบียน มีจิตฟุงซาน จึงทําจิตใหอยู 
          ในอํานาจไมได เพราะไมมนสิการโดยอุบายอันแยบคาย เปนผูอันกิเลส 
          ท้ังหลายกลุมรุมแลว มปีกติเปนไปตามความเขาใจในกามคุณวาเปนสุข 
          ตกอยูในอํานาจแหงจิตอนัสัมปยุตดวยราคะ จึงไมไดความสงบแหงจติ 
          เราจึงเปนผูผอมเหลอืง มีผิวพรรณไมผองใสอยูตลอด ๗ ป เราเปนผู 
          อันทุกขครอบงําแลว ไมไดความสบายใจท้ังกลางวันกลางคืน เพราะ 
          เหตุนั้น เราจึงถอืเอาเชือกเขาไปสูราวปา ดวยคิดวา จะผูกคอตายเสียใน 
          ท่ีนี้ ดีกวาท่ีจะกลับไปสูความเปนคฤหัสถอีก พอเราทําบวงใหมั่นคง 
          ผูกท่ีกิ่งไมแลว สวมบวงท่ีคอ ในทันใดน้ัน จิตของเราก็หลุดพนจาก 
          อาสวะกิเลสท้ังหลาย. 
                        ๔. นันทาเถรีคาถา 
                          สุภาษิตสอนตน 



      [๔๔๒] ดูกรนางนันทา ทานจงดูรางกายอนักระสับกระสาย ไมสะอาด 
         เปอยเนา จงอบรบจิตใหต้ังม่ันดวยดี มีอารมณเปนหนึ่งดวยอสุภสัญญา 
         รางกายน้ีฉันใด รางกายของทานก็ฉันนั้น รางกายของทานน้ันฉันใด 
         รางกายน้ีก็ฉันนั้น รางกายเปนของเปอยเนา มีกลิ่นเหม็นฟุงไป อัน 
         พวกชนพาลปรารถนากันยิ่งนัก เมื่อทานพิจารณารางกายน้ีอยางนี้ ไม 
         เกียจครานท้ังกลางวันกลางคืน แทงตลอดแลว จักเห็นดวยปญญาของ 
         ตนได เมื่อเราเปนผูไมประมาท คนควาอยูโดยอุบายอนัแยบคาย จึง 
         เห็นกายน้ีท้ังภายในและภายนอกตามความเปนจริง ทีนั้นเราจึงเบ่ือหนาย 
         ในกายและคลายความกําหนัดในภายใน เปนผูไมประมาท ไมเกาะเกี่ยว 
         ในสิ่งอะไร เปนผูสงบระงับดับสนิทแลว. 
                      ๕. นันทุตตราเถรีคาถา 
                       สุภาษิตช้ีโทษการถือผิด 
      [๔๔๓] เมื่อกอนเราไหวไฟ พระจันทร พระอาทิตยและเทวดา ไปสูทานํ้า 
          แลวลงดํานํ้า เราสมาทานวัตรเปนอันมาก โกนศีรษะเสียครึ่งหน่ึง นอน 
          แผนดิน ไมกินขาวในกลางคืน แตยินดีในการประดับตบแตง บํารุง 
          รางกายน้ี ดวยกายอาบนํ้า และนวดฟนขัดสี เปนผูถูกกามราคะครอบ 
          แลว ตอมาเราไดศรัทธาในพระศาสนา ออกบวชเปนบรรพชิต เรา 
          พิจารณาเห็นกายตามความเปนจริงแลว จึงถอนกามราคะเสียได ตัดภพ 
          ความอยาก และความปรารถนาท้ังปวง ไมเกาะเกี่ยวดวยกิเลสเครือ่ง 
          ประกอบทุกอยาง บรรลุถึงความสงบใจแลว. 
                       ๖. มิตตกาลีเถรีคาถา 
                   สุภาษิตช้ีโทษการติดลาภสักการะ 
      [๔๔๔] เราออกบวชเปนบรรพชิตดวยศรทัธา แตเปนรูขวนขวายในลาภสัก- 
          การะ ประพฤติพรหมจรรยดวยการมุงลาภ เปนเหตุละประโยชนอันเยีย่ม 
          แลว ถือเอาประโยชนอนัเลว เราตกอยูในอํานาจของกิเลส ไมยินดี 
          ประโยชนของความเปนสมณะ เมื่อเราน่ังในท่ีอยู ไดเกิดความสังเวช 
          วา เราเปนผูเดินทางผิดเสียแลว จึงตกอยูในอํานาจของตัณหา ชีวิต 
          ของเราเปนของนอย ถกูชราและพยาธิย่ํายีอยูเปนนิตย กายน้ียอมทําลาย 
          ไปกอน เวลานี้เราไมควรประมาท เมื่อเราพิจารณาเห็นความเกิดข้ึน 
          และความเส่ือมไปของขันธท้ังหลาย ตามความเปนจริง จึงมีจิตหลุดพน 
          จากภพ ๓ คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเราทําเสร็จแลว. 
                        ๗. สกุลาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตช้ีผลการฟงธรรม 
      [๔๔๕] เมื่อเรายังอยูในเรอืน ไดฟงธรรมของภิกษุรูปหน่ึง ไดเห็นนิพพาน 



          อันเปนธรรมปราศจากธุลี เปนทางเครื่องถึงความสุข ไมจุติตอไป 
          เราจึงละบุตร ธิดา ทรัพย และธัญชาติ โกนผมออกบวชเปนบรรพชิต 
          เราศึกษาทางสงบใจอยู เจริญมรรคช้ันสงู จึงละราคะ โทสะ และ 
          อาสวะท้ังหลายอันกลาแข็งกวาราคะโทสะนั้นได เราอุปสมบทเปน 
          ภิกษุณีแลว ระลึกถึงชาติกอนได ชําระทิพยจักษุใหบริสุทธ์ิหมดมลทิน 
          อบรมแลวดวยดี เราเห็นสังขารท้ังหลาย โดยความเปนอนัตตา เปน 
          ของเกิดแตเหตุ มีอันทรุดโทรมไปเปนสภาพ แลวละอาสวะท้ังปวง 
          เปนผูมีความเย็นใจ ดับสนิทแลว. 
                        ๘. โสณาเถรีคาถา 
                     สุภาษิตแสดงผลการฟงธรรม 
      [๔๔๖] ในรูปกายน้ี เราคลอดบุตร ๑๐ คน ตอมาเปนคนชราทุพพลภาพ จึง 
          เขาไปหาภิกษุณีรูปหน่ึง ภิกษุณีนั้นแสดงธรรม คือ ขันธ อายตนะ 
          และธาตุแกเรา เราฟงธรรมของภิกษุณีนั้นแลว โกนผมออกบวช เมื่อ 
          เราศึกษาอยู ไดชําระทิพยจักษุใหบริสุทธ์ิแลว รูระลึกชาติกอนๆ ได 
          อนึ่ง เราเปนผูมีจิตต้ังม่ัน มีอารมณเปนหนึ่ง เจริญอนิมติสมาธิเปน 
          ผูมีวิโมกขเกิดแลว ในลําดับแหงมรรคอันเลิศ เปนผูดับแลวโดยหาเช้ือ 
          มิได ขันธ ๕ ท่ีเรากําหนดรู มีรากขาดแลวต้ังอยู สิ่งท่ียังคงอยูก็คงมี 
          อยูในกายท่ีคร่ําคราเลวทราม บัดนี้ ภพใหมไมมี. 
                     ๙. ภัททากุณฑลาเถรีคาถา 
                     สุภาษิตแสดงโทษการถือผิด 
      [๔๔๗] เมื่อกอนเราตองถอนผม อมข้ีฟน นุงหมผาผืนเดยีวเท่ียวไป เรา 
          สําคัญในสิ่งท่ีไมมีโทษวา มีโทษ และเห็นสิ่งท่ีมีโทษวา ไมมีโทษ 
          ออกจากท่ีพักในกลางวัน ไดเห็นพระพุทธเจาผูปราศจากธุลี มีพระภิกษุ 
          สงฆหอมลอม ท่ีภูเขาคิชฌกูฏ จึงคุกเขาลงถวายบังคมประนมอัญชลี 
          เฉพาะพระพักตร พระองคตรัสวา มาเถิดนางภัททา เทาน้ันเราก็เปน 
          อันไดอุปสมบทแลว เราเปนผูไมมีหนี้สิน บริโภคกอนขาวของชาว 
          แวนแควน เท่ียวไปในแควนอังคะ มคธ วัชชี กาสีและโกศล ๕๐ ป 
          อุบาสกผูมีปญญา ไดถวายจีวรแกเราผูช่ือวาภัททา ผูพนแลวจากกิเลส 
          เครื่องรอยกองท้ังปวง ไดประสบบุญเปนอันมาก. 
                      ๑๐. ปฏาจาราเถรีคาถา 
                     สุภาษิตแสดงผลการทําสมาธิ 
      [๔๔๘] มาณพท้ังหลายไถนาดวยไถ หวานพืชลงบนแผนดิน หาทรัพยเลี้ยง 
          บุตรภรรยา เราเปนผูสมบูรณดวยศีล ทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา 
          ไมเกียจคราน ไมมีใจฟุงซาน เหตุไรจึงจะไมบรรลุนิพพาน เราลางเทา 



          เห็นน้ําลางเทาไหลมาแตท่ีดอนสูท่ีลุม กระทําใหเปนนิมิต แตนั้นทํา 
          จิตใหเปนสมาธิ เหมือนมาอาชาไนยท่ีดี อันนายสารถีฝกแลวโดยงาย 
          ฉะนั้น ลําดับนั้น เราถือประทีปเขาไปยังวิหารตรวจดูท่ีนอนแลวข้ึน 
          บนเตียง ลําดับนั้น เราจับเข็มหมุนไสลง พอไฟดับความหลุดพนแหง 
          ใจไดมีแลว. 
                      ๑๑. ติงสมัตตาเถรีคาถา 
                   สุภาษิตแสดงผลการเช่ือฟงคําสอน 
      [๔๔๙] พระเถรีประมาณ ๓๐ รูปนี้ ไดพยากรณอรหัตผลในสํานักพระปฏาจารา 
      เถรีอยางนีว้า 
          มาณพท้ังหลายถอืเอาสากซอมขาว แสวงหาทรัพยมาเลี้ยงบุตรภรรยา 
          ทานท้ังหลายจงทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ท่ีกระทําแลวไมเดือด 
          รอนในภายหลัง ทานท้ังหลายจงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง จง 
          ประกอบความสงบใจ ทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธเจา ภิกษุณีเหลานั้น 
          ไดฟงคําส่ังสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ ท่ีควร 
          ขางหน่ึง ไดประกอบความสงบใจ กระทําตามคําส่ังสอนของพระพุทธ- 
          เจา ในยามตนแหงราตรี พากันระลึกชาติกอนได ในมัชฌิมยามได 
          บรรลุทิพยจักษุ ในปจฉิมยาม ไดทําลายกองแหงความมืด พระภิกษุณี 
          เหลานั้นพากันลุกข้ึนไปกราบเทาพระปฏาจาราเถรี แลวกลาววา คําส่ัง 
          สอนของทาน พวกเราไดกระทําแลว เทวดาช้ันดาวดึงสพากันหอมลอม 
          พระอินทรผูชนะสงคราม ฉันใด พวกเราจักพากันลอมทานอยู ฉันนั้น 
          เพราะพวกเราเปนผูไดวชิชา ๓ เปนผูไมมีอาสวะ. 
                       ๑๒. จันทาเถรีคาถา 
                   สุภาษิตแสดงผลการเช่ือฟงคําสอน 
      [๔๕๐] เมื่อกอนเราเปนคนเข็ญใจ เปนหญิงหมายไมมีบุตร ปราศจากญาติ 
          และมิตร ไมไดประสบความบริบูรณดวยอาหารและผานุงหม เราถือ 
          ภาชนะดินและไมเทาเท่ียวไปขอทานตามสกุลนอยใหญ ถูกความหนาว 
          รอนเบียดเบียนอยูตลอด ๗ ป ตอมาภายหลัง เราไดพบพระปฏาจารา 
          ภิกษุณี ผูไดขาวและน้ําเปนปกติ จึงเขาไปหาทานแลวขอบรรพชาอยูใน 
          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] ทานไมรูทางของผูใดซ่ึงมาแลวหรือไปแลว แตทานก็ยังรองไหถึงคนน้ัน 
            ซึ่งมาแลวจากไหนวา บุตรของเราๆ ถึงทานจะรูจักทางของเขาผูมาแลว 
            หรือไปแลวก็ไมควรเศราโศกถึงเขาเลย เพราะสัตวท้ังหลายมีอยางนี้เปน 
            ธรรมดา เมื่อเขามาจากปรโลก ใครๆ ไมไดออนวอนเลย เขาก็มาแลว 
            เมื่อเขาจะไปจากมนุษยโลก ใครๆ ก็ไมไดอนุญาตใหไป เขามาจากไหน 
            ก็ไมรู พักอยูท่ีนี้ ๒-๓ วันแลวไปก็ดี มาจากท่ีนี้สูท่ีอื่น ไปจากท่ีนั้นสู 
            ท่ีอื่นก็ดี เขาละไปแลวจักทองเท่ียวไปโดยรูปมนุษย มาอยางไรก็ไป 
            อยางนั้น การร่ําไหในการไปของสัตวนั้นจะเปนประโยชนอะไร. 
        พระภิกษุณี ๕๐๐ รูปกลาววา 
            ทานไดชวยถอนข้ึนซึ่งลูกศร ท่ีบุคคลเห็นไดยาก อันเสียบแทงอยูใน 
            หทัยของเราแลว เมื่อเราถูกความโศกถึงบุตรครอบงํา ทานไดบรรเทาเสีย 
            แลววันนี้ เรามีลูกศร อนัถอนข้ึนแลว หมดความหิว ดับรอบแลว 
            เขาขอถึงพระพุทธเจาผูเปนนักปราชญ กับท้ังพระธรรมและภิกษุสงฆ 
            วาเปนสรณะ. 
                       ๒. วาสิฏฐีเถรีคาถา 
                       สุภาษิตดับความฟุงซาน 
      [๔๕๒] เราอึดอัดเพราะความโศกถึงบุตร มีจิตฟุงซาน ไมมีความรูสึก เปลือย 
            กายและสยายผมรองไหเท่ียวไปในท่ีตางๆ เราไดเท่ียวไปในถนน กอง- 
            หยากเยื่อ ในปาชา ในตรอกใหญ และตรอกนอย อดๆ อยากๆ 
            ตลอด ๓ ป ภายหลังไดพบพระสุคตผูฝกบุคคลท่ียังไมไดฝกตน ตรัสรู 
            ดวยพระองคเอง หาภัยมิได กําลังเสด็จไปสูพระนครมิถิลา กลับไดสติ 
            แลวเขาไปถวายบังคม พระองคไดทรงแสดงธรรมแกเรา ดวยความ 
            อนุเคราะห เราฟงธรรมของพระองคแลว ออกบวชเปนบรรพชิต 
            เพียรพยายามในคําสอนของพระองค ไดทําใหแจงซ่ึงธรรมอันปลอดโปรง 
            เราตัดความโศกท้ังปวงไดแลว ละความโศกอันมีอรหตัผลเปนท่ีสุดได 
            แลว เพราะเรากําหนดรูท่ีต้ังและเหตุเกิดแหงความโศกท้ังหลาย. 
                        ๓. เขมาเถรีคาถา 
                          สุภาษิตโตมาร 
        มารกลาววา 
      [๔๕๓] ดูกรนางเขมา เธอกําลังเปนสาว มีรูปงาม แมเราก็ยังเปนหนุมรุนๆ 



            จงมารื่นรมยดวยดนตรีเครื่อง ๕ ดวยกันเถิด. 
        พระเขมาเถรีกลาววา 
            เราอึดอัดระอาดวยกายอันเปอยเนากระสับกระสาย มีความแตกพังไป 
            เปนธรรมดาน้ีอยู เราถอนกามตัณหาข้ึนไดแลว กามท้ังหลาย มีอุปมา 
            ดวยหอกและหลาว ครอบงําขันธท้ังหลายไว บัดนี้ ความยินดีในกามท่ี 
            ทานพูดถึงไมมีแกเราแลว เรากําจัดความเพลิดเพลิน ในส่ิงท้ังปวงแลว 
            ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารในบาป ทานจงรูอยางนี้ ดูกรมาร 
            ตัวทานเรากําจัดแลว คนพาลไมรูตามความเปนจริง พากันไหวดาว 
            นักษัตร บูชาไฟอยูในปา ยอมสําคัญวาเปนความบริสุทธ์ิ สวนเราแล 
            ไหวแตพระสัมพุทธเจาผูเปนอุดมบุรุษ จึงพนแลวจากทุกขท้ังปวง เปน 
            ผูทําตามคําส่ังสอนของพระศาสดา. 
                       ๔. สุชาตาเถรีคาถา 
                      สุภาษิต ช้ีผลการฟงธรรม 
      [๔๕๔] เมื่อเราเปนฆราวาส ไดตกแตงรางกาย นุงหมผาอันงาม ทัดทรงดอกไม 
            ลูบไลดวยจรุณจันทน ปกคลุมดวยอาภรณท้ังปวง หอมลอมดวยหมูนาง 
            ทาสี ใหหมูนางทาสีถือเอาขาวนํ้า ของเค้ียว ของบริโภคไมนอย 
            ออกจากเรือนไปสูอุทยาน รื่นรมยชมเชยเลนอยูในสวนน้ันแลว มาสู 
            เรือนของตน เขาสูทักขีวิหาร ในปาอัญชนวันใกลเมืองสาเกต ไดพบ 
            พระพุทธเจาผูเปนแสงสวางของโลกแลว เขาไปถวายบังคม พระองค 
            ผูมีพระจักษุไดทรงแสดงธรรมแกเราดวยความทรงอนุเคราะห และเรา 
            ไดฟงพระธรรมของพระองคผูแสวงหาคุณอันยิ่งใหญแลว ไดตรัสรูของ 
            จริง ไดบรรลุอมตธรรมอันปราศจากธุลีในท่ีนั้นนั่นเอง เราไดรูแจง 
            พระสัทธรรมแลว ไดบรรพชาในพระธรรมวินัย ไดบรรลวุิชชา ๓ แลว 
            คําส่ังสอนของพระพุทธเจาไมเปลาจากประโยชน. 
                       ๕. อโนปมาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตช้ีผลการฟงธรรม 
      [๔๕๕] เราเกิดแลวในสกุลสูง อันมีเครื่องปลื้มใจมาก มีทรัพยมากสมบูรณดวย 
            ผิวพรรณสัณฐาน เปนธิดาของเมฆีเศรษฐี เปนผูอันพระราชบุตรปรารถนา 
            พวกเศรษฐีบุตรพากันมุงหวัง อิสรชนมีพระราชบุตรเปนตน พากันสงทูต 
            ไปขอกะบิดาของเราวา ขอจงใหนางอโนปมาแกเรา นางอโนปมาธิดา 
            ของทานน้ันมีน้ําหนักเทาใด เราจักใหเงินและทองมีน้ําหนัก ๘ เทาของ 
            น้ําหนักน้ัน เรานั้นไดเห็นพระพุทธเจาผูประเสริฐท่ีสุดในโลกไมมีผูอื่น 
            ยิ่งไปกวา ไดถวายบังคมพระยุคลบาทของพระองคแลว เขาไปนั่ง ณ ท่ี 
            ควรสวนขางหน่ึง พระองคไดทรงแสดงธรรมแกเราดวยความทรง 



            อนุเคราะห เรานั่งอยูท่ีอาสนะนั้นบรรลุผลท่ี ๓ ครั้นแลว ไดโกนผม 
            ออกบวชในพระธรรมวินัย ต้ังแตตัณหาอันเราใหเหอืดแหงแลว ถงึวันนี ้
            เปนวันท่ี ๗. 
                    ๖. มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา 
                    สุภาษิตสรรเสรญิพระพุทธองค 
      [๔๕๖] ขาแตพระพุทธเจาผูแกลวกลา ผูสงูสุดกวาสัตวท้ังปวง หมอมฉันขอ- 
            นอบนอมแดพระองค ซึ่งทรงชวยปลดเปลื้องหมอมฉัน และชนอื่นเปนอัน 
            มากใหพนจากทุกข หมอมฉันกําหนดรูทุกขท้ังปวงแลว เผาตัณหาอัน 
            เปนเหตุแหงทุกขใหเหือดแหงแลว ไดเจริญมรรคอนัประกอบดวยองค 
            ๘ แลว ไดบรรลุนิโรธแลว ชนท้ังหลายเปนมารดา เปนบุตร เปนธิดา 
            เปนพี่ชายนองชาย เปนปูยาตายายกันในชาติกอน หมอมฉันไมรูตาม 
            ความเปนจริง ไมประสบอริยสัจ ๔ จึงไดทองเท่ียวไปในภพนอยใหญ 
            ก็หมอมฉันไดเห็นพระผูมีพระภาคพระองคนั้นแลว อตัภาพนี้มีในท่ีสุด 
            ชาติสงสารส้ินไปแลว บัดนี้ ภพใหมมิไดมี ขอพระองคทรงทอดพระ- 
            เนตรพระสาวกท้ังหลายผูปรารภความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวมีความบากบ่ัน 
            มั่นคงเปนนิตย มีความพรอมเพรยีงกัน การกระทําโลกุตตรธรรมให 
            ประจักษแกตนอยางนี้ เปนการถวายบังคมตอพระพุทธเจาท้ังหลาย 
            พระนางเจามหามายาเทวีไดประสูติพระโคดมมา เพื่อประโยชนแกชน 
            เปนอันมากหนอ เพราะพระองคไดบรรเทากองทุกขของชนท้ังหลาย 
            ผูอันพยาธิและมรณะท่ิมแทงแลว. 
                        ๗. คุตตาเถรีคาถา 
                  พระพุทธโอวาทเตือนนางคุตตาเถรี 
        พระผูมีพระภาคตรัสวา 
      [๔๕๗] ดูกรนางคุตตา การท่ีทานละบุตร หมูญาติและกองแหงโภคะอันเปนท่ีรัก 
            แลว ออกบวชเพื่อประโยชนแกนิพพานใด ทานจงพอกพูนนิพพานน้ัน 
            เนืองๆ เถิด ทานอยาตกอยูในอํานาจของจิต สัตวท้ังหลายผูไมรูแจง 
            ถูกจิตหลอกลวงแลว ยนิดีในส่ิงอันเปนวิสัยของมาร ยอมพากัน 
            ทองเท่ียวไปสูชาติสงสารมิใชนอย ดูกรนางภิกษุณี ทานจงละขาดซ่ึง 
            สังโยชนอันเปนสวนเบ้ืองตํ่าเหลาน้ี คือกามฉันทะ ๑ พยาบาท ๑ สัก- 
            กายทิฏฐิ ๑ วิจิกิจฉา ๑ สีลัพพตปรามาสอันเปนขอท่ีหา ๑ แลวอยากลบั 
            มาสูกามภพอีก ทานจงละเวนราคะ มานะ อวิชชา อุทธัจจะ และตัด 
            สังโยชนท้ังหลายแลว จักทําท่ีสุดแหงทุกขได ทานยังชาติสงสารให 
            สิ้นไปแลว กําหนดรูภพใหม หมดความทะยานอยาก จักเปนผูสงบ 
            ระงับ เท่ียวไปในปจจุบัน. 



                        ๘. วิชยาเถรีคาถา 
                      สุภาษิตช้ีผลการฟงธรรม 
      [๔๕๘] เรายังจิตใหอยูในอาํนาจไมได จึงไมไดความสงบใจ ออกจากท่ีอยูไป 
            ภายนอก ๔-๕ ครั้ง ภายหลังเขาไปหาพระเขมาภิกษุณีไตถามโดยเคารพ 
            ทานไดแสดงธรรม คือ ธาตุ อายตนะ อริยสจั ๔ อินทรีย พละ โพชฌงค 
            และอัฏฐังคิกมรรค แกเรา เพื่อการบรรลุประโยชนอนัสูงสุด เราได 
            ฟงคําของทานแลว กระทําตามคําพร่ําสอน ในปฐมยามแหงราตรีนัน้ 
            ก็ระลึกถึงชาติกอนได ในมัชฌิมยามแหงราตรี เราชําระทิพยจักษุให 
            หมดจด ในปจฉิมยามแหงราตรี เราทําลายกองแหงความมืดได ก็ใน 
            กาลน้ัน เรามีความสุขอันเกิดแตปติแผไปท่ัวกายอยู ในวันท่ีครบ ๗ 
            เราทําลายกองแหงความมืดไดแลว จึงเหยียดเทาออก. 
                         จบ ฉักกนิบาต. 
                         ------------ 
                       เถรีคาถา สัตตกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในสัตตกนิบาต 
                       ๑. อุตตราเถรีคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของนางอุตตราเถร ี
        พระปฏาจาราเถรีกลาววา 
      [๔๕๙] มาณพท้ังหลายพากันถือสากซอมขาวอยู ยอมหาทรัพยมาเลี้ยงดูบุตร 
            ภรรยาฉันใด ทานท้ังหลายก็ฉันนั้น จงบําเพ็ญเพียรในคําส่ังสอนของ 
            พระพุทธเจา ท่ีเปนเหตุใหผูทําไมเดือดรอนในภายหลงั ทานท้ังหลาย 
            จงรีบลางเทาแลวนั่ง ณ ท่ีควรขางหน่ึง จงเขาไปต้ังจิตไวใหมีอารมณ 
            เดียวต้ังม่ันดวยดีแลว พิจารณาสังขารท้ังหลายโดยความเปนของแปร- 
            ปรวน และโดยความเปนของไมใชตน. 
        พระอุตตราเถรีกลาววา 
            เราไดฟงคําพร่ําสอนของพระปฏาจาราเถรีนั้นแลว ลางเทาเขาไปนั่ง ณ 
            ท่ีควรแหงหนึ่ง ในปฐมยามแหงราตร ีเราก็ระลึกชาติกอนได ในมัชฌิม 
            ยามแหงราตรี ไดชําระทิพยจักษุใหหมดจด ในปจฉิมยามแหงราตร ี
            ไดทําลายกองแหงความมืดไดแลว เราไดบรรลุวิชชา ๓ จึงลุกจากอาสนะ 
            ในภายหลังเราไดทําตามคําพร่ําสอนของทานแลว ดิฉันเปนผูมีวิชชา ๓ 
            ไมมีอาสวะ จักหอมลอมทานอยู ดุจเทวดาชาวดาวดึงส พากันหอมลอม 
            ทาวสักกะผูชนะสงครามมาแลว ฉะนั้น. 
                        ๒. จาลาเถรีคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของนางจาลาเถร ี



        พระจาลาเถรีกลาว 
      [๔๖๐] เราเปนภิกษุณีผูมีอินทรียอันเจริญแลว เขาไปต้ังสติไวมั่น ไดแทงตลอด 
            สันตบทอันเปนเครื่องเขาไประงับสังขารเปนสุข. 
        มารกลาววา 
            ทานเปนผูมีศีรษะโลน ปรากฏเหมือนสมณะ เจาะจงใครหนอ ทานไม 
            ชอบใจในลัทธิเดียรถียแลว ยังจักมาหลงประพฤติทางผิดนี้อยูทําไม. 
        พระจาลาเถรีกลาววา 
            เดียรถียเหลาใด ผูมีลัทธิเปนภายนอกจากศาสนานี้ เปนผูเขาไปอาศัย 
            ทิฏฐิท้ังหลาย เดียรถยีเหลาน้ันยอมไมรูแจงธรรม ไมเปนผูฉลาดในธรรม 
            สวนพระพุทธเจาผูเสด็จอุบัติในสกุลศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระ- 
            องคไดทรงแสดงธรรมอันเปนอุบายลวงเสียซ่ึงทิฏฐิท้ังหลาย คือ ทุกข 
            เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกขและอริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปน 
            ทางดําเนินใหถึงความดับทุกขแกเรา เราไดฟงคําส่ังสอนของพระองค 
            แลวยินดีอยูในพระศาสนา เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําส่ังสอนของ 
            พระพุทธเจาไดทําเสร็จแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในส่ิงท้ังปวงได 
            แลว ทําลายกองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด 
            ตัวทานเรากําจัดไดแลว. 
                       ๓. อุปจาลาเถรคีาถา 
                   คาถาสุภาษิตของนางอุปจาลาเถรี 
        พระอุปจาลาเถรีกลาววา 
      [๔๖๑] เราเปนภิกษุณีผูมีสติ มีจักษุ มีอินทรียอันอบรมแลว แทงตลอดสันตบท 
            อันอุดมบุรุษเสพแลว. 
        มารกลาววา 
            เหตุไฉนหนอทานจึงไมชอบความเกิด เพราะธรรมดาผูเกิดยอมบรโิภค 
            กามท้ังหลาย เชิญทานบริโภคความยนิดีในกามท้ังหลายเถิด อยาไดเปน 
            ผูมีความเดือดรอนในภายหลังเลย 
        พระอุปจาลาเถรีกลาววา 
            เพราะความตายยอมมีแกผูเกิด ไมมีแกผูไมเกิด การถูกตัดมือและเทา 
            การถูกฆาและถูกจองจํายอมมีแกผูเกดิ ไมมีแกผูไมเกิด ผูเกิดแลวยอม 
            ไดประสบทุกข ผูไมเกิดยอมไมประสบ พระสัมพุทธเจาผูเสด็จอุบัติใน 
            สกุลศากยะ ไมมีผูใดเปรียบปาน พระองคไดทรงแสดงธรรมอันเปน 
            อุบายลวงเสียซ่ึงทิฏฐิท้ังหลาย คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับ- 
            ทุกข อริยมรรคอันประกอบดวยองค ๘ เปนทางดําเนินใหถึงความ 
            ดับทุกขแกเรา เราไดฟงคําส่ังสอนของพระองคแลว ยนิดีอยูในพระ- 



            ศาสนา เราไดบรรลุวิชชา ๓ แลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเราไดทํา 
            เสร็จแลว เรากําจัดความเพลิดเพลินในส่ิงท้ังปวงไดแลว ทําลาย 
            กองแหงความมืดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ตัวทาน 
            เรากําจัดไดแลว. 
                         จบ สัตตกนิบาต. 
                        ------------- 
                       เถรีคาถา อัฏฐกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในอัฏฐกนิบาต 
                      ๑. สีสุปจาลาเถรีคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของนางสีสุปจาลาเถรี 
        พระสีสุปจาลาเถรีกลาววา 
      [๔๖๒] เราเปนภิกษุณีผูสมบูรณดวยศีล สํารวมดีแลวในอนิทรียท้ังหลาย ได 
            บรรลุสนัตบทอันช่ืนใจ มีโอชารส. 
        มารกลาววา 
            ทานจงต้ังจิตปรารถนาเพื่อจะเกิดไว ในหมูเทวดาช้ันดาวดึงส ช้ันยามา 
            ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี และชั้นวสวัสดี ท่ีทานเคยอยูมาแลวในกอนเถดิ. 
        พระสีสุปจาลาเถรีตอบวา 
            เทวดาช้ันดาวดึงส ช้ันยามา ช้ันดุสิต ช้ันนิมมานรดี ช้ันวสวัสด ี
            พากันไปจากภพเขาสูภพตลอดทุกๆ กาล ติดอยูในรางกายของตน มี 
            ปกติเดือดรอนเพราะความเกิด และความตาย ไมลวงพนรางกายของ 
            ตนไปได โลกท้ังปวงถกูไฟไหมลุกรุงโรจนโชติชวง โลกท้ังปวงหวัน่- 
            ไหวแลว พระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรม อันเปนธรรมไมหวั่นไหว ใครๆ 
            ก็ช่ังไมได เปนธรรมอนัปุถุชนเสพไมไดแกเรา ใจของเรายินดีแลวใน 
            ธรรมน้ัน เราไดฟงคําส่ังสอนของพระองคแลว ยินดีอยูในพระศาสนา 
            วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว 
            เรากําจัดความเพลิดเพลิน ในส่ิงท้ังปวงไดแลว ทําลายกองแหงความมืด 
            ไดแลว ดูกรมารผูใจบาป ทานจงรูอยางนี้เถิด ตัวทานเราก็กําจัดไดแลว. 
                         จบ อัฏฐกนิบาต. 
                       --------------- 
                       เถรีคาถา นวกนิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในนวกนิบาต 
                        วัฑฒมาตาเถรีคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของนางวัฑฒมาตาเถรี 
        พระวัฑฒมาตาเถรี เมื่อจะกลาวตักเตือนพระวัฑฒเถระ ไดภาษิตคาถาเหลาน้ีความวา 



      [๔๖๓] ดูกรทานวัฑฒะผูเปนบุตร กิเลสดุจหมูไมในปาอยาไดมีแกทานในโลก 
            ในกาลไหนๆ เลย ทานอยาเปนผูมีสวนแหงทุกขร่ําไปเลย ดูกรทาน 
            วัฑฒะ มุนีท้ังหลายเปนผูไมหวั่นไหว ตัดความสงสัยเสียได เปนผูมี 
            ความเยือกเย็นถึงความฝกฝนแลว ไมมีอาสวะ ยอมอยูเปนสุข ดูกร 
            ทานวัฑฒะ ทานพึงเพิ่มพูนมรรคอันฤาษีเหลานั้นสั่งสมแลว เพื่อการ 
            บรรลุทรรศนะ เพื่อการทําท่ีสุดแหงทุกข. 
        พระวัฑฒเถระกลาววา 
            ขาแตมารดาผูมีความแกลวกลา มารดายอมกลาวเนือ้ความน้ี แกฉัน 
            ฉันเขาใจวา ปาคือความรักในฉันยอมไมมีแกทาน. 
        พระเถรีตอบวา 
            ดูกรทานวัฑฒะ สังขารอยางใดอยางหน่ึงเปนสังขารเลวอุกกฤษฏ และ 
            ปานกลาง ยอมไมมีแกเราแมแตนอย แมปาเพียงเล็กนอย ในสังขาร 
            เหลานั้นยอมไมมีแกเรา เพราะอาสวะท้ังปวงของเราผูไมประมาทแลว 
            เพงอยู สิ้นไปแลว วิชชา ๓ เราไดบรรลุแลว คําส่ังสอนของพระพุทธ- 
            เจาเราไดทําเสร็จแลว. 
        พระวัฑฒเถระกลาววา 
            มารดาของเรา แทงเราดวยปฏักอันใหญหนอ มารดาของเราไดกลาวคาถา 
            อันประกอบดวยประโยชนอยางยิ่ง เหมือนคนท่ีอนุเคราะหแกกันฉะน้ัน 
            เราไดฟงคําพร่ําสอนของมารดาแลว เราไดยังธรรมสงัเวชใหเกิดข้ึน 
            เมื่อบรรลุธรรมปลอดโปรงจากโยคะ เราเปนผูอันมารดาตักเตือนแลวมีใจ 
            สงไปแลวเพื่อความเพยีร ไมเกียจครานตลอดท้ังกลางวันและกลางคืน 
            ไดบรรลุสันติอันสูงสุด. 
                         จบ นวกนิบาต. 
                        -------------- 
                     เถรีคาถา เอกาทสกนิบาต 
                 วาดวยคาถาสุภาษิต ในเอกาทสกนิบาต 
                        กีสาโคตมีเถรีคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของนางกีสาโคตมีเถรี 
      [๔๖๔] นักปราชญกลาวสรรเสริญ ความเปนผูมีกัลยาณมิตรไวเฉพาะในโลกวา 
            บุคคลผูคบกัลยาณมิตร ถึงแมจะเปนพาลก็พึงเปนบัณฑิตไดบาง ควร 
            คบสัตบุรุษ เพราะปญญายอมเจริญแกบุคคลผูคบสัตบุรุษโดยแท คน 
            ทุกคนมีกษัตริยเปนตน เมื่อคบสัตบุรุษท้ังหลาย พึงพนจากทุกขแม 
            ท้ังปวงได และพึงรูแจงอรยิสัจ ๔ คือ ทุกข ๑ เหตุใหเกิดทุกข ๑ 
            ความดับทุกข ๑ อัฏฐังคิกมรรค ๑ พระพุทธเจาผูเปนสารถี ฝกบุรุษผู 



            ควรฝก ไดตรัสไววา ความเปนหญิง เปนเหตุนํามาซึ่งทุกข เพราะวา 
            การอยูรวมกับหญิงรวมสามีกันก็ดี การคลอดบุตรก็มี เปนทุกขท้ังน้ัน 
            หญิงบางพวกคลอดบุตรครั้งแรก อดกลั้นทุกขอันเกิดข้ึนเพราะการคลอด 
            บุตรไมไหวจึงตัดคอตนเองเสียก็มี พวกหญิงท่ีเจริญดวยความสุขพากัน 
            กินยาพิษก็มี เด็กตายในครรภก็มี คนท้ังสองคือเด็กอยูในครรภและ 
            มารดาผูมีครรภ ยอมไดรับความพินาศ เราเดินทางในเวลาจวนคลอด 
            ไดเห็นสามีตายแลว ยังไมทันถึงเรือนของตน ก็คลอดบุตรกลางทาง 
            บุตรท้ังสองคนก็ตาย และสามีก็ตายในหนทาง มารดาบิดาและพี่ชาย 
            ของเราผูกําพรา อัมเขาเผาอยูบนเชิงตะกอนเดียวกัน เมื่อสิ้นสกุลแลว 
            เปนกําพรา ทานเสวยทุกข หาประมาณมิได ก็น้ําตาของทานไหลออก 
            แลว หลายพันชาติ เราเห็นทานและเน้ือบุตรของทาน อันสัตวมีสุนัข 
            เปนตนกัดกินแลว ท่ีกลางปาชา เรามีวงศสกุลอันฉิบหายแลว เปนผูอัน 
            ชนท้ังปวงติเตียน สามีตายแลว ไดบรรลุอมตธรรม อริยมรรคอัน 
            ประกอบดวยองค ๘ เปนท่ีใหถึงอมตธรรม เราไดเจรญิแลว แมนิพพาน 
            เราก็ไดทําใหแจงแลว เราไดเห็นแวนธรรมแลว เราเปนผูมีลูกศรอันตัด 
            แลว ปรงภาระลงแลว กิจท่ีควรทําเราไดทําเสร็จแลว พระกีสาโคตมี 
           เถรีเปนผูมีจิตหลุดพนดีแลว ไดกลาวเนื้อความนี้ ดังน้ีแล. 
                       จบ เอกาทสกนิบาต. 
                       --------------- 
                      เถรีคาถา ทวาทสกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิตในทวาทสกนิบาต 
                        อุบลวัณณาเถรีคาถา 
                  คาถาสุภาษิตของนางอุบลวัณณาเถร ี
      [๔๖๕] เราท้ังสอง คือ มารดาและธิดา เปนหญิงรวมสามีกัน ความสลดใจขนพอง 
            สยองเกลากันไมเคยมี ไดบังเกิดแกเรา นาติเตียนนัก กามท้ังหลายเปน 
            ของไมสะอาด มีกลิ่นเหม็น มีหนามเปนอันมาก เพราะเปนท่ีทําใหเรา 
            ท้ังสอง คือ มารดาและธิดารวมสามีเดยีวกันได เราเหน็โทษในกาม 
            ท้ังหลาย เห็นการออกจากกามโดยความปลอดโปรง เราจึงออกบวชใน 
            ธรรมวินัยในกรุงราชคฤห เราระลึกถึงชาติกอนๆ ไดทิพยจักษุเจโตปริย- 
            ญาณและโสตธาตุ เราชําระใหหมดจดแลว แมฤทธ์ิเราก็ทําใหแจงแลว 
            ความส้ินอาสวะเราบรรลุแลว อภิญญา ๖ เราทําใหแจงแลว คําส่ังสอน 
            ของพระพุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว ในเวลาท่ีพระพุทธเจาจะทรงกระทํา 
            ยมกปาฏิหาริย เราไดเนรมิตรถอันเทียมดวยมา ๔ ตัวดวยฤทธ์ิ เขาไป 
            ถวายบังคมพระบาทของพระพุทธเจาผูมีศิริ เปนท่ีพึ่งของสัตวโลกแลว 



            ไดประดิษฐานอยู ณ ท่ีควรสวนขางหนึ่ง. 
        มารกลาววา 
            ทานผูเดียวเขาไปอาศัยปาไมรัง อันมดีอกบานสะพรั่งตลอดยอด ยืนอยู 
            ท่ีโคน ทานไมมีใครเปนเพื่อนสอง ทานไมกลัวความพาลของนักเลง 
            ท้ังหลายหรือ. 
        พระอุบลวัณณาเถรีกลาววา 
            ถึงจะมีพวกนักเลงต้ังรอยต้ังพันเชนนี้ มาหอมลอม แมเพียงขนของเรา 
            ก็ไมพึงหวั่นไหวส่ันสะเทือน ดูกรมาร ทานผูเดียวจกัทําอะไรเราไดเลา 
            เรานั้นจักหายไป ณ บัดน้ีก็ไดหรือจะเขาไปในทองทานก็ได จะยืนอยูใน 
            ระหวางค้ิวทานก็ได ทานจักไมเห็นเรายืนอยู เราเปนผูชํานาญในทางจิต 
            อบรมอิทธิบาทดีแลว ไดกระทําใหแจงอภิญญา ๖ คําส่ังสอนของพระ- 
            พุทธเจาเราไดทําเสร็จแลว กามท้ังหลายเปรียบดังหอกและหลาว เปน 
            ของครอบงําขันธท้ังหลายไว บัดนี้ความยินดีในกามท่ีทานพูดถึงน้ัน 
            ไมมีแกเรา เรากําจัดความเพลิดเพลินในส่ิงท้ังปวงไดแลว ทําลายกอง 
            แหงความมืดแลว ดูกรมาร ทานจงรูอยางนี้เถิด ถึงตัวทานเราก็กําจัด 
            เสียแลว. 
                        จบ ทวาทสกนิบาต. 
                       ---------------- 
                      เถรีคาถา โสฬสกนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิตในโสฬสกนิบาต 
                         ปุณณิกาเถรีคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของนางปุณณิกาเถรี 
        พระปุณณิกาเถรีกลาววา 
      [๔๖๖] เราเปนหญิงตักน้ํา กลัวตอภัย คืออาญาของนาย และถูกภัย คือ วาจา 
            และโทสะของนายบีบค้ันแลว จึงลงตักน้ําในฤดูหนาวทุกเมื่อ ดูกร 
            พราหมณ ทานกลัวตอใครเลาจึงลงตักน้ําทุกเมื่อ ทานมีตัวอันสั่นเทา 
            เสวยทุกข คือความหนาวอันรายกาจ. 
        พราหมณกลาววา 
            ดูกรนางปุณณิกาผูเจริญ ก็เมื่อทานรูอยูวาเราผูทําซึ่งกุศลกรรมอันหามซ่ึง 
            บาปกรรม จะสอบถามเราทําไม ก็ผูใดเปนคนแกหรือคนหนุมทําบาป 
            กรรมไว แมผูนั้นก็ยอมพนจากบาปกรรมไดดวยการอาบนํ้า. 
        พระปุณณิกาเถรีกลาววา 
            ก็ใครหนอบอกความนี้แกทานผูไมรู เขาก็ไมรูเหมือนกัน ก็เมื่อบุคคลจะ 
            พนจากบาปกรรมไดเพราะการอาบน้ํา กบ เตา นาค จรเข และสัตว 



            เหลาอื่นท่ีเท่ียวไปในแมน้ํา ก็จักพากันไปสูสวรรคแนนอน พวกคนฆา 
            เนื้อทรายเลี้ยงชีวิต คนฆาสุกร พวกชาวประมง พวกพรานเน้ือ พวกโจร 
            พวกนายเพชฌฆาต และคนท่ีมีกรรมอันเปนบาปเหลาอื่น แมคนเหลาน้ัน 
            ก็พึงพนจากบาปกรรมเพราะการอาบน้ํา ถาแมน้ําเหลาน้ี พึงนําบาปท่ีทาน 
            ทําไวแลวในกาลกอนไปไดไซร แมน้ําเหลาน้ีก็พึงนําบุญมาใหทานบาง 
            เพราะเหตุนั้น ทานพึงเปนผูเหินหางจากพระศาสนา ดูกรพราหมณ 
            ทานกลัวตอบาปกรรมอันใด จึงลงอาบนํ้าทุกเมื่อ ทานอยาไดทําบาปกรรม 
            อันนั้นเลย ความหนาวอยาไดเบียดเบียนผิวของทาน. 
        พราหมณกลาววา 
            ทานนําขาพเจาผูเดินทางผิดไปสูอริยมรรค ดูกรนางปุณณิกาผูเจริญ 
            ขาพเจาขอถวายผาสาฏกสําหรับสรงนํ้าน้ีแกทาน. 
        พระปุณณิกาเถรีกลาววา 
            ผาสาฏกจงเปนของทานตามเดิมเถิด เราไมประสงคผาสาฏก ถาทานกลัว 
            ตอทุกข ถาทานเกลียดทุกข ทานอยาทํากรรมอันเปนบาปท้ังในท่ีแจง 
            หรือในท่ีลับ ก็ถาทานจักทําหรือกําลังทํากรรมอันเปนบาปไซร แมทาน 
            จะเหาะหนีไปในอากาศ ก็จักไมพนทุกขไดเลย ถาทานกลัวตอทุกข 
            ถาทานไมชอบทุกข จงเขาถึงพระพุทธเจากับท้ังพระธรรมและพระสงฆ 
            ผูคงท่ีเปนสรณะ จงสมาทานศีลท้ังหลาย สรณคมนและการสมาทานศีล 
            ของทาน จักเปนไปเพ่ือความพนจากทุกข. 
        พราหมณกลาววา 
            เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม วันนี้เราไดเปนพราหมณจริงๆ เรา 
            เปนผูมีวิชชา ๓ สมบูรณดวยเวท มีความสวัสดี มีบาปอันลางแลว. 
                        จบ โสฬสกนิบาต. 
                        ------------- 
                      ๑. เถรีคาถา วิสตินิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในวีสตินิบาต 
                        อัมพปาลีเถรีคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของนางอัมพปาลีเถรี 
      [๔๖๗] เมื่อกอน ผมของเรามีสีดํา คลายกับสีปกแมลงภู มีปลายงอน เดี๋ยวนี ้
            กลายเปนเชนปอเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคํา 
            แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอนมวยผมของเรามีกลิ่นหอม ดุจอบ 
            ดวยดอกมะลิเปนตน เต็มดวยดอกไม เดี๋ยวนี้มีกลิ่นเหมือนขนกระตาย 
            เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับ 
            กลายเปนอยางอื่น เมือ่กอน ผมของเรามีปลายอันงาม วิจิตรดวยหว ี



            และเครื่องปกผมเหมือนปาไมอันปลูกเปนแถวงามสะพรั่ง เดี๋ยวนี้กลาย 
            เปนผมโกรนในท่ีนั้นๆ พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริง 
            แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน ผมของเราประดับดวยมวยผม 
            อันงดงาม ดังประดับดวยทองคําอันละเอียด มีกลิ่นหอม เดี๋ยวนี้ ลาน 
            ตลอดหัวเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคําจริง 
            แทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอนค้ิวของเรางดงามคลายรอยเขียน 
            อันนายชางเขียนดีแลว เดี๋ยวนี้ กลายเปนค้ิวคดเค้ียวเหมือนเถาวัลย 
            เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับ 
            กลายเปนอยางอื่น เมือ่กอนนัยนตาของเราดําขลับ เหมือนนิลมณีรุงเรือง 
            งาม เดี๋ยวนี้ถูกชราขจัดแลวไมงามเลย พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
            จริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่เวลาเรายังรุนสาว 
            จมูกของเราโดงงาม เหมือนเกลียวหรดาล เดี๋ยวนี้ กลบัหอเหี่ยวไป 
            เหมือนจมหายเขาไปในศีรษะเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัส 
            จริง เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่กอนใบหูของเรางดงาม 
            เหมือนตุมหูท่ีทําเสร็จเรียบรอยดี เดี๋ยวน้ีกลับหยอนยานเหมือนเอา 
            เถาวัลยหอยไวเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคํา 
            จริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่กอน ฟนของเราขาวงามดี 
            เหมือนสีดอกมะลิตูม เดี๋ยวนี้กลายเปนฟนหักและมีสีเหลืองเพราะชรา 
            พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน 
            อยางอื่น เมื่อกอน เราพูดเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกดุเหวา อันม ี
            ปกติเท่ียวไปในไพรสณฑร่ํารองอยูในปาใหญฉะนั้น เดี๋ยวนี้คําพูด 
            ของเราพลาดไปทุกๆ คําเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง 
            เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน คอของเรางดงาม 
            กลมเกล้ียงเหมือนสังขท่ีขัดดีแลว เดี๋ยวนี้ยนเพราะชรา พระดํารัสของ 
            พระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่กอน 
            แขนท้ังสองของเรางดงามเปรียบดังกลอนเหล็กอันกลมฉะนั้น เดี๋ยวนี้ 
            ลีบคดดุจฝกแคฝอยเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ 
            เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน มอืท้ังสองของเรา 
            ประดับดวยแหวนทองคํางดงาม เดี๋ยวนี้เปนเหมือนเหงามันเพราะชรา 
            พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน 
            อยางอื่น เมื่อกอน ถันท้ังคูของเราเตงต่ังกลมกลึงชิดสนิทกัน และมี 
            ปลายงอนข้ึนงดงาม เดี๋ยวนี้กลับหยอนเหมือนผลน้ําเตาเพราะชรา พระ 
            ดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น 
            เมื่อกอน กายของเราเกลี้ยงเกลา งดงาม เหมือนแผนทองท่ีขัดดีแลว 



            เดี๋ยวนี้สะพรั่งไปดวยเสนเอ็นอันละเอยีดเพราะชรา พระดํารัสของพระ- 
            พุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมื่อกอน 
            ขาออนท้ังสองของเรางดงามเปรียบเหมือนงวงชาง เดี๋ยวนี้เปนปุมเปนปม 
            เหมือนขอไมไผเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจริง เปนคํา 
            จริงแทไมกลับกลายเปนอยางอื่น เมือ่กอนแขงท้ังสองของเรา ประดับ 
            ดวยกําไลทองคําอันเกลี้ยงเกลางดงาม เดี๋ยวนี้กลับเหีย่วแหงเหมือนตนงา 
            เพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับ- 
            กลายเปนอยางอื่น เมือ่กอน เทาท้ังสองของเรางดงามอุปมาเชนกับ 
            ปุยนุนเพราะความท่ีเทาออนนุม เดี๋ยวน้ีกลับแตกเปนริ้วรอยงองุมดงัเถา- 
            วัลยเพราะชรา พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไม 
            กลับกลายเปนอยางอื่น รางกายของเรานี้เนื่องดวยความหยอน เปนท่ีอยู 
            แหงทุกขมาก เปนสภาพตกไปจากเครื่องลูบไล เปนดุจเรือนอันคร่ําครา 
            พระดํารัสของพระพุทธเจาผูตรัสจรงิ เปนคําจริงแทไมกลับกลายเปน 
            อยางอื่น. 
                        ๒. โรหิณีเถรีคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของนางโรหิณีเถร ี
        บิดาถามเราวา 
      [๔๖๘] ดูกรแมโหริณีผูเจรญิ เจาเห็นสมณะนี้วาเปนสมณะ รูสึกวาเปนสมณะ 
            สรรเสริญสมณะท้ังหลาย เจาเห็นจักเปนสมณะเปนแนแท เจาไดถวาย 
            ขาวนํ้าอันไพบูลยแกสมณะท้ังหลาย ดูกรแมโรหิณี บัดนี้ เราจักขอถาม 
            เจา เพราะเหตุไร สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของเจา สมณะลวนแต 
            เปนผูไมใครตอการงาน เกียจคราน อาศัยสิ่งของท่ีคนอื่นใหเลี้ยงชีวติ 
            เปนผูมีความหวังอาหารและเครื่องนุงหมเปนตน แตคนอื่นใครตออาหาร 
            อันอรอยดี เพราะเหตุไร สมณะท้ังหลาย จึงเปนท่ีรักของขาพเจา? 
        เราตอบทานวา 
            ขาแตคุณพอ คุณพอถามดิฉันถึงคุณความดีของสมณะท้ังหลายมานาน 
            แลว ดิฉันจักช้ีแจงคุณความดี คือ ปญญา ศีล และความบากบ่ันของ 
            สมณะเหลานั้นใหทราบ สมณะท้ังหลายเปนผูใครตอการงาน ไมเกียจ 
            คราน ทําแตการงานงานประเสริฐสุด ยอมละราคะและโทสะได เพราะ 
            เหตุนั้นสมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายยอมกําจัด 
            รากเหงาท้ัง ๓ ของบาป มีปกติทําแตกรรมอันสะอาด ละบาปกรรมท้ังปวง 
            ไดแลว เพราะเหตุนั้น สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน กายกรรม 
            วจีกรรม และมโนกรรมของสมณะเหลาน้ัน ลวนแตสะอาด เพราะเหตุ 
            นั้น สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายลวนแตปราศ- 



            จากมลทิน เหมือนสังขท่ีเขาขัดดีแลว เปนผูบริสุทธ์ิท้ังภายในและ 
            ภายนอก บริบูรณดวยธรรมขาว เพราะเหตุนั้นสมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรัก 
            ของดิฉัน สมณะท้ังหลายเปนพหูสูตทรงธรรม เปนผูประเสริฐเลี้ยงชีวิต 
            โดยชอบธรรม แสดงอรรถและธรรมใหฟง เพราะเหตุนั้น สมณะท้ังหลาย 
            จึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายเปนพหูสูตทรงธรรมเปนผูประเสริฐ 
            เลี้ยงชีวิตโดยชอบธรรม มีจิตแนวเปนอารมณเดียว มสีติ เพราะเหตุนั้น 
            สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายเปนผูไปไกล มีสติ 
            พูดพอประมาณ ไมฟุงซาน รูท่ัวถึงท่ีสุดแหงทุกข เพราะเหตุนั้นสมณะ 
            ท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายหลีกไปจากบานใด ยอมไม 
            กังวลถึงสัตวหรอืสังขารอะไรในบานน้ัน เปนผูไมมีความหวงใยหลีกไป 
            เพราะเหตุนั้น สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายยอม 
            ไมเก็บสะสมขาวไวในฉาง ไมสะสมไวในหมอ ไมสะสมไวในกระเชา 
            เท่ียวแสวงหาแตอาหารท่ีสําเร็จแลว เพราะเหตุนั้น สมณะท้ังหลายจึงเปน 
            ท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายทานไมรับเงินไมรับทอง ไมรับรูปยะ 
            เยียวยาอัตภาพดวยอาหารอันเกิดข้ึนเฉพาะหนา เพราะเหตุนั้น สมณะ 
            ท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน สมณะท้ังหลายออกบวชจากตระกูลตางๆ 
            กัน และจากชนบทตางๆ กัน แตยอมรักใครกันและกันดี เพราะเหตุนั้น 
            สมณะท้ังหลายจึงเปนท่ีรักของดิฉัน. 
        บิดากลาวกะเราตอไปวา 
            ดูกรลูกโรหิณีผูเจริญ เจาเกิดในตระกูลของเราเพ่ือประโยชนแกเราหนอ 
            เพราะเจาเปนผูมีศรัทธา และมีความเคารพอยางแรงกลาในพระพุทธเจา 
            พระธรรม และพระสงฆ และเจายอมรูจักพระสงฆวาเปนเขตบุญอัน 
            ยอดเยี่ยมของโลก ขอใหสมณะเหลาน้ันรับทักษิณาทานของเราบาง 
            เพราะไทยธรรมท่ีเราตั้งไวแลวในสมณะเหลาน้ัน จักมีผลไพบูลยแกเรา. 
        เรากลาวกะบิดาอยางนี้วา 
            ถาคุณพอกลัวตอทุกข ถาคุณพอเกลียดทุกข จงเขาถึงพระพุทธเจากับท้ัง 
            พระธรรมและพระสงฆผูคงท่ีวาเปนสมณะ จงสมาทานศีล ดวยวา 
            สรณคมน และการสมาทานศีล จักเปนไปเพ่ือประโยชนแกคุณพอ. 
        บิดาไดกลาวกะเราวา 
            พอจะเขาถึงพระพุทธเจา พระธรรม และพระสงฆผูคงท่ีวาเปนสรณะ 
            และจะสมาทานศีล เพราะสรณคมนและการสมาทานศีลนั้น จักเปนไป 
            เพื่อประโยชนแกเรา เมื่อกอนเราเปนเผาพันธุแหงพรหม แตเดี๋ยวนี้เรา 
            เปนพราหมณแลว เราเปนผูมีวิชชา ๓ มีความสวัสดีถงึฝงแหงเวท และ 
            เปนผูลางบาปไดแลว. 



                        ๓. จาปาเถรีคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของนางจาปาเถรี 
        ทานอุปกะกลาววา 
      [๔๖๙] เมื่อกอนเราถอืไมเทา เดี๋ยวนี้เราเปนพรานเนื้อ เราไมอาจออกจากเปอกตม 
            อันรายกาจขามไปยังฝงโนนดวยความหวังได เมื่อกอนนางจาปาดูหมิ่นเรา 
            วา เปนผูมัวเมา ไดปลอบบุตรเยาะเยยเรา เราจึงตัดเครื่องผูกของนาง 
            จาปาแลวออกบวช. 
        เรากลาววา 
            ขาแตทานมหาวีระ ขอทานจงอยาโกรธเราเลย ขาแตทานมหามุนี ขอทาน 
            จงอยาโกรธเราเลย เพราะวาผูท่ีถูกความโกรธครอบงํายอมไมมีความ 
            บริสุทธิ์ตบะจักมีมาแตไหน ก็เราจักหลีกไปสูบานนาลา ใครในท่ีนี้จักไป 
            ยังบานนาลาบาง ชนท้ังหลายยอมผูกสมณะ ผูเลี้ยงชีพโดยชอบธรรม 
            ไวดวยมารยาหญิง ดูกรทานกาฬะทานจงกลับมาเถิด จงมาบริโภคกามสุข 
            เหมือนในกาลกอน เราและพวกญาติของเราท้ังหมดจกัยอมอยูใตอํานาจ 
            ของทาน. 
        ทานอุปกะกลาววา 
            ดูกรนางจาปา เจาพูดคําเชนใด คําเชนนั้นจะพึงเปนถอยคําท่ีดียิ่งแกบุรุษ 
            ผูท่ีรักเจา ยิ่งไปกวาท่ีเจาพูดถึง ๔ เทาทีเดียว. 
        เรากลาววา 
            ดูกรทานกาฬะ เพราะเหตุไร ทานจึงละท้ิงเราผูมีรูปงามผูเปนดุจตนตัณหา 
            มีดอกบานสะพรั่งต้ังอยูบนยอดเขา เปนดังตนการะเกดมีดอกอันบาน 
            และเปนดุจตนแคฝอยภายในทวีป ผูมีรางกายรูปไลดวยจรุณจันทนแดง 
            นุงหมผาแควนกาสีมีคาอันสูง เปนผูสมบูรณไปเสียเลา. 
        ทานอุปกะกลาววา 
            พรานนกปรารถนาตามเบียดเบียนนก ฉันใด เจาจักตามเบียดเบียนเราดวย 
            รูปรางอันมีการตบแตงตางๆ ฉันนั้นหาไดไม. 
        เรากลาววา 
            ดูกรทานกาฬะ ก็ผล คือบุตรของเราน้ี ทานเปนผูทําใหเกิดข้ึนแลว ไฉน 
            ทานจึงมาละท้ิงเราซ่ึงเปนผูมีบุตรไปเสียเลา. 
        ทานอุปกะกลาววา 
            ทานผูมีปญญาท้ังหลาย ผูเปนมหาวีรบุรุษ ยอมละบุตร ละญาติ ละทรัพย 
            ตัดเครื่องผูกพันเสียแลวออกบวช เหมือนชางสลัดเครือ่งผูกไป ฉะนั้น. 
        เรากลาววา 
            บัดนี้ เราพึงเอาทอนไมหรือมีดทุบหรอืเฉือนบุตรของทานน้ีใหจมลงใน 



            แผนดิน ทานจักไมเศราโศกถึงบุตรหรอื? 
        ทานอุปกะกลาววา 
            ดูกรนางช่ัวชา ผูมีบุตรอันทําแลว ถาแมเจาจักท้ิงบุตรใหสุนัขจิ้งจอก 
            กินเปนอาหาร เจาก็จักยังเราใหกลับคืนมาอีกไมได. 
        เรากลาววา 
            เอาเถอะทานกาฬะผูเจริญ บัดนี้ ทานจักไปไหน คือจักไปสูบาน นิคม 
            นคร ราชธานีไหน? 
        ทานอุปกะกลาววา 
            เมื่อกอนเราเคยเปนเจาหมูเจาคณะ ไมใชสมณะ แตถือตัววาเปนสมณะ 
            ไดเท่ียวไปตามบานทุกๆ บาน ทุกนคร ทุกราชธานีนอยใหญ บัดนี้ 
            พระผูมีพระภาคพุทธเจาพระองคนี้ประทับอยู ณ ท่ีใกลแมน้ําเนรัญชรา 
            ทรงแสดงธรรมแกหมูสัตวเพื่อใหละทุกขท้ังปวง เราไดไป ณ สํานัก 
            ของพระองค พระองคก็จักเปนศาสดาของเรา. 
        เรากลาววา 
            บัดนี้ ขอทานจงกราบทูลการกราบไหวของฉัน กะพระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่ง 
            ของสัตวโลก ผูยอดเยี่ยม พึงทําประทักษิณ ๓ รอบ แลวอุทิศสวนบุญมา 
            ใหฉันบาง. 
        ทานอุปกะกลาววา 
            ดูกรนางจาปา ตามท่ีเจาพูดเราทําได บัดนี้เราจักกราบทูลการกราบไหว 
            ของเจากะพระพุทธเจาผูเปนท่ีพึ่ง ของสัตวโลก ผูยอดเยี่ยม และจักทํา 
            ประทักษิณส้ิน ๓ รอบแลวอุทิศสวนบุญมาใหเจา. 
            ก็ลําดับนั้น ทานกาฬะไดหลีกไปถึงแมน้ําเนรัญชรา ทานไดพบพระสัม- 
            พุทธเจากําลังทรงแสดงอมตบท คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความดับทุกข 
            และอริยมรรคมีองค ๘ อันเปนทางดําเนินถึงความสงบทุกข ถวายบังคม 
            พระยุคลบาทของพระพุทธเจาแลว ทําประทักษิณ ๓ รอบ อุทิศสวนบุญ 
            ไปใหนางจาปาแลวออกบวชในพระธรรมวินัย ไดบรรลุวิชชา ๓ ทําตาม 
            คําสอนของพระพุทธเจาเสร็จแลว. 
                         สุนทรีเถรีคาถา 
                    คาถาสุภาษิตของนางสุนทรีเถร ี
      [๔๗๐] สุชาตพราหมณผูบิดา เมื่อจะถามถึงเหตุแหงการบรรเทาความเศราโศก จึงกลาว 
 คาถาถามวา 
            ดูกรแมสุนทรีผูเจริญ เมื่อกอนทานเค้ียวกินบุตรท้ังหลายท่ีตายแลวเปน 
            อันมาก ทานเดือดรอนอยางยิ่งท้ังกลางวันและกลางคืน ดูกรนางพราหมณี 
            ผูเปนเหลากอวาเสฏฐโคตร วันนี้ทานไดเค้ียวกินบุตรรวมท้ังหมด ๗ คน 



            เพราะเหตุไรจึงไมเดอืดรอนเลา. 
        พระสุนทรีเถรีกลาววา 
            ดูกรพราหมณ ในเวลาท่ีลวงมาแลว บุตรและหมูญาติของเราหลายรอย 
            อันเราและทานไดกินแลว เรานั้นไดรูนิพพานอันเปนธรรมเครือ่งสลดั 
            ออกซึ่งชาติและมรณะ จึงไมเศราโศก ไมรองไห และไมเดือดรอน. 
        พราหมณกลาววา 
            ดูกรนางวาสิฏฐี วาจาท่ีทานพูดนี้เปนวาจาท่ีนาอัศจรรยหนอ ทานรูธรรม 
            ของใคร จึงกลาววาจาเชนนี้ได? 
       พระสุนทรีเถรีกลาววา 
            ดูกรพราหมณ พระสัมพุทธเจาเสด็จมาถึงเมืองมิถลิา ทรงแสดงธรรม 
            แกหมูสัตวเพื่อใหละทุกขท้ังปวง ดูกรพราหมณ เราฟงธรรมอันหา 
            อุปธิกิเลสมิได ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนั้นแลวเปน 
            ผูมีสัทธรรมอันรูแจงแลว ณ ท่ีนั้น จึงบรรเทาความเศราโศกถึงบุตร 
            เสียได. 
            แมเราก็จักไปสูเมืองมิถิลาบาง ถึงอยางไร พระผูมีพระภาคพระองคนั้น 
            ก็คงเปลื้องเราจากสรรพทุกขไดเปนแน พราหมณไดพบพระพุทธเจา 
            ผูหลุดพนแลว ไมมีอปุธิกิเลส พระพุทธเจาเปนมุนี ผูถึงฝงแหงทุกข 
            ทรงแสดงธรรม คือ ทุกข เหตุใหเกิดทุกข ความกาวลวงทุกข และ 
            อริยมรรคประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางดําเนินถึงความดับ- 
            ทุกข พราหมณมีพระสัทธรรมอันรูแจงแลว ณ สํานักพระพุทธเจาน้ัน 
            พอใจการออกบวช พอบวชแลวได ๓ ราตรี ก็ไดบรรลุวิชชา ๓ มาน่ีเถิด 
            นายสารถี ไปเถิด เรามอบรถนี้ใหทาน ขอทานจงบอกพราหมณีวาเรา 
            สบายดี แตเดี๋ยวนี้พราหมณไดบวชแลวได ๓ ราตรี ก็ไดบรรลุวิชชา ๓ 
            ลําดับนั้น นายสารถีไดพารถ และกหาปณะพันหนึ่งไปมอบใหนางพราหมณี 
            และไดบอกนางพราหมณีวา พราหมณสบายดีแตเดี๋ยวนี้บวชเสียแลว 
            พอบวชแลวได ๓ ราตร ีก็บรรลุวิชชา ๓. 
        นางพราหมณีกลาววา 
            ดูกรนายสารถี เราใหรถมานี้กับกหาปณะพันหนึ่งและบาตรอันเต็มแลว 
            แกทาน เพราะไดฟงวาพราหมณไดบรรลุวิชชา ๓. 
        เมื่อนางพราหมณีใหรางวัลอยางน้ี นายสารถีไมรับ กลบักลาววา 
            ดูกรนางพราหมณี รถมาและกหาปณะพันหนึ่ง ขอจงเปนของทานตามเดิม 
            เถิด แมขาพเจาก็จักออกบวชในสํานักของพระพุทธเจา ผูมีพระปญญา 
            อันประเสริฐ. 
        ก็เมื่อนายสารถีออกบวชแลว นางพราหมณีเรียกนางสุนทรีธิดาของตนมาแลว ไดกลาว 



 คาถาใจความวา 
            ลูกสุนทรี บิดาของเจาละชาง โค มา แกวมณี แกวกุณฑล และ 
            เครื่องอปุกรณแหงเรือนเปนอันมากน้ีออกบวชแลว เจาจงบริโภคโภคะ 
            เหลานี้เถิด เพราะวาเจาเปนทายาทในสกุลนี้. 
        นางสุนทรีฟงคํามารดาแลว เมื่อจะประกาศความต้ังใจในการออกบวชของตน จึงกลาว 
 คาถาความวา 
            บิดาของดิฉันถูกความเศราโศกถึงบุตรครอบงําจึงละชาง โค มา 
            แกวมณี แกวกุณฑล และเครื่องอุปกรณแหงเรือนอันรืน่รมยนี้แลว 
            ออกบวช ดิฉันผูถูกความเศราโศกถึงพ่ีชายครอบงําแลว จักออกบวชบาง. 
        ลําดับนั้น มารดาเม่ือจะชักนํานางสุนทรีในทางเนกขัมมะจึงไดกลาวคาถาความวา 
            ลูกสุนทรี ขอความดําริในการออกบวชของเจาจงสําเร็จตามท่ีเจาปรารถนา 
            เถิด เจาจงบริโภคกอนขาวอันตองยืนรับ จงมีการเท่ียวแสวงหา จงเปน 
            ผูนุงหมผาบังสุกุลจีวรและจงเปนผูไมมีอาสวะในโลกหนา. 
        นางสุนทรีกลาวกับนางภกิษุณีผูเปนอุปชฌายะวา 
            ขาแตแมเจา ดิฉันศึกษาอยู ไดชําระทิพยจักษุใหหมดจดแลว รูระลึกถึง 
            ขันธท่ีเคยอยูมาแลวกอนๆ ได ขาแตแมเจาผูมีคุณอันดีงาม เปนผูงาม 
            ในหมูพระเถรี วิชชา ๓ ดิฉันไดบรรลุแลว คําส่ังสอนของพระพุทธเจา 
            ดิฉันไดทําเสร็จแลว เพราะอาศัยทาน ขาแตทานแม ดิฉันปรารถนาจะ 
            ไปยังนครสาวัตถี ขอทานแมจงอนุญาตใหดิฉันไปเถิด ดิฉันจักบันลือ 
            สีหนาทในสํานักของพระพุทธเจาผูประเสริฐสุด. 
        พระสุนทรีไปถึงพระนครสาวัตถีแลว เขาไปยังพระวิหารไดเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู 
 จึงกลาวคาถาความวา 
            ดูกรแมสุนทรี ทานจงดูพระศาสดาผูมีพระวรรณะดุจทองคํา มีพระ- 
            ฉวีวรรณเหลืองดังทองคํา ทรงฝกคนท่ีผูอื่นฝกไมได ผูตรัสรูดวย 
            พระองคเอง ผูไมมีภัยแตท่ีไหนๆ 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 การท่ีเธอมานี้ ช่ือวาเปนการมาดีแลว เธอมาแต 



            ท่ีไกลก็เหมือนมาใกล เพราะวา ผูท่ีมีอินทรียอันฝกแลว ปราศจากความ 
            กําหนัด ไมเกาะเก่ียว ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ยอมมาไหวเทา 
            ของพระศาสดาอยางนี้. 
                    ๕. สุภากัมมารธีตาเถรีคาถา 
                คาถาสุภาษิตของนางสุภากัมมารธีตาเถรี 
      [๔๗๑] เมื่อกอนเรายังเปนสาว นุงหมผาสะอาด ไดฟงธรรมในสํานักพระศาสดา 
            การตรัสรูอรยิสัจจงึไดมีแกเราผูไมประมาท เพราะเหตุนั้น เราจึงละความ 
            ยินดีอันแรงกลาในกามท้ังปวง เห็นภัยในกายของตน (อุปาทานขันธ ๕) 
            จึงปรารถนานิพพานเครื่องออกจากกิเลส เราละหมูญาติ ทาส กรรมกร 
            บาน ไรนาเปนอันมาก อันเปนเครื่องรืน่เริงบันเทิงใจ และทรัพยสมบัติ 
            ไมนอย ออกบวช ก็การท่ีเราออกบวชในพระสัทธรรมอันพระสัมมา 
            สัมพุทธเจา ทรงประกาศดีแลวดวยศรทัธาอยางนี้ จะกลับมาสูกามท้ัง 
            หลายอันเราตัดไดแลวนั้น ไมสมควรเลย เพราะเราปรารถนาความเปน 
            ผูไมมีหวงใย ผูใดละทองคําและเงินแลว ยังกลับมารบัทองคําและเงิน 
            นั้นอีก ไฉนผูนั้นจะพึงเงยหนา ในระหวางบัณฑิตท้ังหลายไดเลา เพราะ 
            เงินหรือทองคํา ยอมไมมีเพื่อความสงบใจแมแกบุคคลน้ัน เงินและ 
            ทองคําน้ัน เปนของไมสมควรแกสมณะ ไมเปนอริยทรัพย แทจริง 
            ทองคําและเงินนี้ เปนเหตุใหเกิดความโลภ นํามาซึ่งความมัวเมา ให 
            เกิดความลุมหลง เปนเครื่องใหกําหนดัพัวพัน มีความระแวง มีความ 
            คับแคนเปนอันมาก และไมมีความยั่งยืนมั่นคง ก็คนท้ังหลายผูยินด ี
            ในทรัพยนั้น ช่ือวาเปนผูประมาท มีใจเศราหมอง ตางผิดใจตอกันและ 
            กัน กระทําความบาดหมาง ทะเลาะวิวาทกันเปนอันมาก การฆากัน 
            การถูกจองจํา การถูกลงโทษมีการตัดมือและเทาเปนตน ความเส่ือมเสีย 
            ความเศราโศกร่ําไร ความฉิบหายวอดวายเปนอันมาก ยอมปรากฏ แก 
            บุคคลผูติดเนื่องอยูในกามท้ังหลาย ทานท้ังหลายเปนญาติของเรา แต 
            เหตุไฉนจึงมาทําเปนเหมือนศัตรู ชักชวนเราในกามท้ังหลายเลา ทาน 
            ท้ังหลายจงรูเถิดวา เรามีปกติเห็นภัยในกามท้ังหลายบวชแลว อาสวะ 
            ท้ังหลาย ยอมไมสิ้นไปเพราะเงินและทอง กามท้ังหลาย เปนศัตรู 
            เปนผูฆา เปนขาศึก เปนดุจลูกศรและเครื่องจองจํา ทานท้ังหลายเปน 
            ญาติของเรา แตเหตุไฉนจึงมาทําเปนเหมือนศัตรูชักชวนเรา ในกามท้ัง 
            หลายเลา ทานท้ังหลายจงรูเถิดวา เราบวชแลว มีศีรษะโลน ครองผา 
            สังฆาฏิ กอนขาวของชาวแวนแควนอนัจักตองยืนรับ การเท่ียวแสวงหา 
            และผาบังสุกุล สมควรแกเรา เพราะเปนเครื่องอาศัยของบรรพชิต 
            กามท้ังหลายท้ังท่ีเปนของทิพยท้ังท่ีเปนของมนุษย อันทานผูแสวงหาคุณ 



            อันยิ่งใหญมีพระพุทธเจาเปนตนคายเสียแลว ทานเหลาน้ันมีใจนอมไป 
            แลวในสถานท่ีอันปลอดโปรง ไดบรรลุความสุขอันไมหวั่นไหว เราอยา 
            ไดสมาคมดวยกามท้ังหลาย อันไมมท่ีีตานทานเลย เพราะกามท้ังหลาย 
            เปนเหมือนขาศึก เปนดุจเพชฌฆาต อุปมาดวยกองไฟ เปนทุกข 
            กามน้ีเปนของไมบริสุทธิ์ มีภัย เปนไปกับดวยความคับแคน เปน 
            เสี้ยนหนาม เปนเหตุใหกําหนัด ไมเรยีบรอย มีกังวลมาก เปนทาง 
            แหงความลุมหลงใหญ เปนเหตุใหขัดของ และเปนของนากลัวพลิึก 
            เปรียบดวยหวังูเหา ปุถุชนผูโงเขลามืดมนเหลาใด ยอมเพลิดเพลินตอ 
            กามเหลาน้ัน ปุถุชนเหลาน้ันเปนอันมาก ของอยูแลวดวยเครือ่งของ 
            คือกาม ก็ไมรูสึกในโลก ยอมไมรูจักความสิ้นสุดแหงความเกิดและ 
            ความตาย มนุษยเปนอันมากแลพากันดําเนินไปตามทางเปนท่ีไปสูทุคติ 
            นําโรคมาใหแกตน ลวนแตมีกามเปนเหตุใหเกิดขาศึกศัตรู เดือดรอน 
            นํามาซึ่งความเศราหมอง เปนเหยื่อในโลก เปนเครื่องจองจํา เกี่ยว 
            เนื่องดวยความตาย กามท้ังหลายเปนเหตุ ใหบา ใหบนเพอ ใหจิต 
            มัวเมา เปนของอันมารดักไวเพื่อความพินาศ ของหมูสัตวเร็วพลัน 
            กามท้ังหลายมีโทษหาท่ีสุดไมได มีทุกขมาก มีพิษมาก มีความพอใจ 
            นอย เปนบอเกิดแหงการรบราฆาฟนกัน เปนเหตุใหธรรมฝายขาวเหือด 
            แหงไป เราละความพินาศอันมีกามเปนเหตุเชนนั้นแลว จักไมกลับมา 
            บริโภคกามนั้นอีก เพราะวาจําเดิมแตบวชแลว เรายนิดีอยางยิ่ง ใน 
            นิพพานทุกเมื่อ เราหวงัความเยือกเย็น จึงทําสงครามตอกามท้ังหลาย 
            เปนผูไมประมาท ยินดีแลวในนิพพานเปนท่ีสิ้นไปแหงสังโยชน เราจะ 
            เดินไปตามอริยมรรคอนัประกอบดวยองค ๘ ประการ อันเปนทางไมมี 
            ความเศราโศก ปราศจากธุลี ปลอดโปรง เปนทางตรง เปนทางท่ีทาน 
            ผูแสวงหาคุณอันใหญหลวงดําเนินขามหวงนํ้าใหญไปแลว. 
        พระผูมีพระภาค ทรงแสดงพระเถรีผูบรรลุอรหัตในวันท่ี ๘ แตวันบวชแลวนั่งเขาฌาน 
 อยูท่ีโคนตนไมแหงหน่ึง แกภิกษุณีท้ังหลาย เมื่อจะทรงสรรเสริญจึงตรัสพระคาถา ๓ พระคาถา 
 ความวา 
            ทานท้ังหลายจงดูนางสุภา ผูเปนธิดาแหงนายชางทอง ผูต้ังอยูในธรรมน้ี 
            เธอไดบรรลุธรรมอันไมหวั่นไหวแลว เพงฌาน อยูโคนตนไม วันนี้เปน 
            วันท่ี ๘ นางสุภาบวชแลว เปนผูมีศรัทธางามดวยการบรรลุสัทธรรม 
            เปนผูอันพระอุบลวรรณาเถรีแนะนําแลว บรรลวุิชชา ๓ เปนผูละมัจจุมาร 
            พระสุภาภิกษุณีเปนไทยแกตัวเอง ไมเปนหนี้ มีอินทรียอันอบรมดีแลว 
            พรากจากเครื่องเกาะเกี่ยวท้ังปวง ทํากิจเสร็จแลว ไมมีอาสวะ ทาวสักกะ 
            ผูใหญกวาเหลาสัตวพรอมดวยหมูเทวดา พากันลงมาไหว พระสุภา- 



            กัมมารธีตาเถรีนั้นดวยฤทธ์ิ. 
                          จบ วีสตินิบาต 
                       เถรีคาถา ติงสนิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในติงสนิบาต 
                     สุภาชีวกัมพวนิกาเถรีคาถา 
                คาถาสุภาษิตของนางสุภาชีวกัมพวนิกาเถร ี
      [๔๗๒] นักเลงเจาชูคนหน่ึง ไดยืนกั้นทางพระสุภาภิกษุณีผูกําลังเดินไปสูสวน 
            อัมพวันอันเปนสถานท่ีรื่นรมย ของหมอชีวกโกมารภจั พระสุภาภิกษุณี 
            ไดกลาวกะนักเลงน้ันวา ฉันทําผิดอะไรตอทานหรือ ทานจึงมายืนขวาง 
            ทางเราไว ดูกรอาวุโส บุรุษยอมไมควรถูกตองหญิงท่ีบวชแลวเลย สกิขา 
            อันใด อันพระสุคตทรงบัญญัติไวแลว ในศาสนาท่ีนาเคารพแหงพระ- 
            ศาสดาของเรา เพราะเหตุไร ทานจึงมายืนขวางเราผูมสีวนบริสุทธ์ิดวย 
            สิกขาเหลาน้ัน ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ยวน ทานเปนผูมีจิตขุนมัว มีธุลีคือ 
            ราคะ เพราะเหตุไรจึงมายืนขวางเราผูมีจิตไมขุนมัว ปราศจากธุลีคือราคะ 
            ไมมีกิเลสเครื่องยัว่ยวน มีจิตหลุดพนแลวจากเบญจขันธท้ังปวง. 
        เมื่อพระเถรีกลาวเชนนี้แลว นักเลงเจาชูเมือ่จะประกาศความประสงคของตน จึงได 
 กลาวคาถาเหลาน้ีความวา 
            ทานยังเปนสาวท้ังรูปก็ไมเลว การบรรพชา จักทําประโยชนอะไรใหทาน 
            ทานจงเปลื้องจีวร อันยอมดวยน้ําฝาดออกเสียเถิด เชิญทานมารื่นรมย 
            กันในปาไมอันมีดอกบานสะพรั่งเถิด และหมูไมเหลานี้ อันลมพัดเอา 
            ละอองเกษรหอมฟุงไปโดยรอบ ฤดูนี้เริ่มฤดูฝน เปนฤดูมีความสุข 
            เชิญทานมารื่นรมยกันในปาไมมีดอกสะพรั่งเถิด ก็ตนไมท้ังหลายมีดอก 
            อันบานแลว ถูกลมโชยยอมสงกลิ่นฟุงไปตามลม ถาทานจักอยูในปา 
            แตผูเดียว ความยินดีในปาน้ันจักมีแกทานอยางไรเลา ทานไมมีเพื่อน 
            ปรารถนาจะไปสูปาใหญท่ีหมูเนื้อรายอาศัย เกลื่อนกลนดวยชางพลาย 
            และชางพังผูเมามัน เวนแลวจากชน นากลัว ทานเปนตุกตาท่ีชางฉลาด 
            ทําแลวดวยทองคํามีสีสุก และเหมือนนางอัปสรเท่ียวอยูในสวนจิตรถั 
            บัดนี้ทานยอมงาม ดวยเครื่องนุงหมแควนกาสี อันมีเนือ้ละเอียดออน 
            ไมมีผาอื่นเปรียบปาน ถาเราท้ังสองไดอยูรวมกัน ฉนัพึงยอมอยูใน 
            อํานาจของทาน ดูกรทานผูมีดวงตาดังกินนรี ชีวิตของเราก็ยังไมเปนท่ีรัก 
            ไปยิ่งกวาทาน ถาทานจักทําตามคําของเรา ทานจักไดรับความสุข เชิญ 
            ทานมาอยูครองเรอืนกบัเราเถิด ทานจักไดอยูในปราสาทอันไมมีลมเขา 
            มีสาวใชคอยทําการรับใชทาน ทานจงนุงหมผาแควนกาสีมีเนื้อละเอยีด 
            จงตบแตงรางกายดวยดอกไมและเครื่องลูบไลผวิพรรณ เราจะทําเครื่อง 



            อาภรณตางๆ หลายชนิด ซึ่งลวนดวยทองคํา และแกวมณี แกวมุกดาให 
            ขอเชิญทานข้ึนสูท่ีนอนใหมอันงามมีคามาก อันปูลาดดวยผาขนสัตว 
            และฟูกไมมีธุลีเพราะซักฟอกดีแลว ประดับดวยแกนจันทน มีกลิ่น 
            หอม ดอกบัวใด ผุดข้ึนพนน้ําอันอมนุษยหวงแหนแลว ดอกบัวนั้น 
            เปนของอันใครๆ ไมเคยใชสอยเลย ฉันใด ทานเปนสาวพรหมจารกี็ 
            ฉันนั้น เมื่ออวัยวะของตนอันใครไมไดใชสอยเลย จกัถึงความคร่ําครา 
            ไปเสียเปลาโดยหาประโยชนมิได. 
        เมื่อนักเลงน้ันประกาศความประสงคของตนอยางนี้แลว พระเถรีเมือ่จะประกาศความท่ี 
 สรีระเปนสภาพเต็มดวยซากศพตางๆ จึงไดกลาวตอบวา 
            ในรางกาย ท่ีเต็มไปดวยซากศพ อันจักทอดท้ิงไวในปาชา มีอันแตก 
            ทําลายไปเปนธรรมดาน้ี อะไรเลาท่ีทานเขาใจวาเปนแกนสาร ทานเห็น 
            สิ่งใดแลว มีความพอใจในส่ิงนั้น ขอจงบอกแกเรา. 
        นักเลงน้ันกลาววา 
            นัยนตาท้ังสองของทานเหมือนนัยนตาลูกเนื้อ และเหมือนนัยนตานาง 
            กินนรีท่ีเท่ียวไปภายในภูเขา ความรักของเราเกิดข้ึนอยางแรงกลา เพราะ 
            เห็นดวงตาท้ังคูของทาน กามคุณยอมเจริญแกเราโดยยิ่ง เพราะเห็นหนา 
            และนัยนตาของทานซ่ึงเปรียบปานดังดอกบัว ปราศจากมลทิน งามดัง 
            แผนทองคํา แนะนองหญิงผูมีนัยนตาบริสุทธ์ิท้ังยาวท้ังกวาง แมเราจกั 
            ไปไกลสักเทาไร ก็จักไมนึกถึงอะไรๆ อยางอื่น จักนึกถึงดวงตาท้ังคู 
            ของทานเทาน้ัน นองรักผูมีดวงตาดังกนินรี สิ่งอื่นอันเปนท่ีรักยิ่งไปกวา 
            ดวงตาของนองมิไดมแีกเราเลย. 
        พระสุภาเถรีตอบวา 
            ทานปรารถนาเราผูเปนธิดาของพระพุทธเจา ช่ือวาปรารถนาจะดําเนินไป 
            โดยทางผิด ช่ือวาแสวงหาดวงจันทรมาเปนของเลน ปรารถนาจะโดดข้ึน 
            ภูเขาสิเนรุ บัดนี้ ความกําหนัดในอารมณใด อารมณนั้นไมมีแกเราใน 
            โลกพรอมท้ังเทวโลก เราทราบวาสภาพอันนารื่นรมยแมทุกชนิดไมมีแก 
            เรา และเรากําจัดเสียไดแลวพรอมท้ังรากดวยมรรคญาณ สภาพอันนา 
            รื่นรมยเปนเหมือนถูกท้ิงไปในหลุมถานเพลิง เหมือนถูกดื่มยาพิษ เรา 
            ทําใหพินาศแลวแตยอด เราเห็นวาสภาพอันนารื่นรมยแมทุกชนิดมิได 
            มีแกเรา และเรากําจัดเสียแลวพรอมท้ังรากดวยมรรคญาณ เบญจขันธนี้ 
            อันหญิงใดไมพิจารณาแลว หรือไมไดรับคําส่ังสอนของพระศาสดา ทาน 
            จงเลาโลมหญิงเชนนั้น ทานมาเลาโลมเราผูรูตามเปนจริงน้ี ยอมจะ 
            ลําบากเปลา เพราะวาสติของเราม่ันคงดีแลว ในการดา การไหว และ 
            ในสุขทุกข ทานจงรูวา ธรรมอันปจจัยปรุงแตงเปนของไมงาม ใจของ 



            เราไมติดอยูในอารมณท้ังปวงเลย เราเปนสาวิกาของพระสุคตเจา เปนผู 
            ดําเนินไปสูนิพพานดวยญาณกลาว คือ อัฏฐังคิกมรรค มีลูกศรอันถอน 
            ข้ึนไดแลว ไมมีอาสวะ ยินดีอยูในเรอืนวางเปลา ก็รูปภาพทําดวยใบ 
            ลานหรือทอนไมท่ีบุคคลทําใหงดงาม ผูกดวยเชือกหรือเอาไมตอกตะปู 
            ติดไวโดยอาการตางๆ ทําใหเหมือนกับจะฟอนรําได เราเคยไดเห็นมา 
            แลว เมื่อแกเชือกและถอนตะปูออกจากรูปนั้น และแยกออกจากกัน 
            แลว โดยทําใหเปนแผนกๆ เรียงรายไว เมื่อทํารูปนั้นโดยเปนช้ินๆ 
            อยางนี้ไมพึงไดช่ือวารปู เมื่อเปนอยางนั้น บุคคลพึงต้ังความสําคัญใจ 
            ไวในรูปนั้น จะเปนประโยชนอะไร รางกายน้ีก็เหมอืนรูปไมฉะนั้น 
            เวนจากธรรมมีธาตุ ๔ เปนตนเหลาน้ันแลว ยอมเปนไปไมได เวนจาก 
            ธรรมมีธาตุ ๔ เปนตนแลว ยอมเปนไปไมได บุคคลพึงต้ังความสําคัญใจ 
            ไวในรางกายน้ัน จะเปนประโยชนอะไร เหมือนบุคคลไดเห็นรูปภาพ 
            อันนายชางผูฉลาดวาดเขียนไวท่ีฝาดวยหรดาลฉะนั้น ปญญาสําหรับ 
            มนุษยของทานหาประโยชนมิได เพราะทานมีความเห็นวิปริตในรางกาย 
            นั้น แนะทานผูบอด ทานเขาไปยึดถืออัตภาพอันวางเปลา เปนเหมือน 
            พยับแดดท่ีปรากฏอยูขางหนา และเหมือนดังตนไมทองท่ีปรากฏใน 
            ความฝน เปนดังเชนรูปยนตท่ีคนเลนกล แสดงแลวในทามกลางแหง 
            ชน ดวงตาเปนดังฟองนํ้า ปรากฏเหมือนโพรงไมมีฟองน้ําต้ังอยูกลางตา 
            เปนของมีข้ีตาและนํ้าตา เกิดเปนตอมดําๆ มีสีตางๆ กัน. 
            พระสุภาเถรีผูมีดวงตางาม มีใจไมของอยูในอารมณไหนๆ ไดควักดวงตา 
            ออกจากเบาตา แลวสงใหนักเลงน้ันพรอมกับกลาววาเชิญทานเอาดวงตา 
            นั้นไปเถิดเราใหดวงตานั้นแกทาน. 
            ในทันใดนั้น ความกําหนัดในนัยนตาของนักเลงน้ันไดหายไปแลว นัก 
            เลงน้ันไดขอใหพระเถรีนั้นอดโทษดวยคําวา ขาแตทานผูประพฤติ 
            พรหมจรรย ขอความสวัสดีพึงมีแกทาน การประพฤติอนาจารเชนนี ้
            จักไมมีอีกตอไป. 
        พระสุภาเถรีกลาววา 
            ทานกระทบกระท่ังชนเชนนี้ เหมือนกอดไฟอันลุกโพลง ฉะนั้น. 
        นักเลงกลาววา 
            เราดุจจับอสรพิษ ขอความสวัสดีพึงมีแกเราท้ังหลายบาง ขอทานจงอด 
            โทษใหเราท้ังหลายเถิด. 
            ก็พระภิกษุณีนั้น พนจากนักเลงน้ันแลว ไดไปสูสํานักของพระพุทธเจา 
            ผูประเสริฐ ไดชมเชยบุญลักษณะอันประเสริฐ จักษุไดเกิดมีข้ึนเหมือน 
            เดิม. 



                          จบ ติงสนิบาต 
                        ------------- 
                      เถรีคาถา จัตตาฬีสนิบาต 
                  วาดวยคาถาสุภาษิต ในจัตตฬีสนิบาต 
                         อิสิทาสีเถรีคาถา 
                 คาถาสุภาษิตของนางอิสิทาสี-โพธีเถร ี
      [๔๗๓] ภิกษุณี ๒ รูปผูทรงคุณธรรม เปนกุลธิดาในศากยสกุล ในนคร 
            อันมีช่ือวาโกสุม คือ เมืองปาตลีบุตร เดี๋ยวนี้ จักเปนมณฑลแหง 
            แผนดิน ในภิกษุณี ๒ รูปนั้น รูปหน่ึงช่ืออิสิทาสี รูปหน่ึงช่ือโพธ ี
            เปนผูสมบูรณดวยศีล ยินดีในการเพงฌาน เปนพหูสูต เปนผู 
            กําจัดกิเลสไดแลว ภิกษุณีท้ัง ๒ รูปนั้น ไปเท่ียวบิณฑบาตกลับมา 
            แลว ทําภัตกิจเสร็จลางบาตรแลว นั่งพักสบายอยูในท่ีอันสงัด ได 
            ไตถามและแกไขตอกันอยางนี้. 
        พระโพธีถามวา 
            ขาแตพระแมเจาอิสิทาสี พระแมเจาเปนท่ีนาเลื่อมใสอยู แมวัยของทาน 
            ก็ยังไมเส่ือม ก็พระแมเจาเห็นโทษอะไรจึงประกอบเนกขัมมะ? 
            พระอิสิทาสีนั้นเปนผูฉลาดในการแสดงธรรมในฐานะแหงบุญ เมื่อถูก 
            ถามอยางนี้ จึงไดกลาวตอบอยางนี้วา ขาแตพระแมเจาโพธี ขอพระ- 
            แมเจาจงฟงตามเรื่องท่ีฉันบวชแลว. 
                       ตอไปนี้เปนคําวิสัชนา 
            โยมบิดาของดิฉันอยูในบุรีอันประเสริฐช่ือวาอุชเชน ีเปนเศรษฐีผูสํารวม 
            แลวดวยศีล ดิฉันเปนธิดาผูเดียวของทาน ซึ่งเปนท่ีรักท่ีชอบใจและเปน 
            ผูอันทานเอ็นดู ในเวลาท่ีดิฉันเจริญวัยแลว เศรษฐีผูมีรัตนะมาก เปนสกุล 
            อันอุดมคนหน่ึงในเมืองสาเกต มาขอดิฉันเปนสะใภ โยมบิดาไดให 
            ดิฉันเปนสะใภของเศรษฐีนั้น ดิฉันไดไปสูสํานักมารดาและบิดาของสามี 
            ทําการนอบนอมดวยเศียรเกลา ไหวเทาทานท้ัง ๒ ทุกเชาเย็น ทานท้ัง ๒ 
            สอนดิฉันอยางไร ดิฉนัก็ทําอยางนั้น พี่หญิงนองหญิง พี่ชายนองชายหรือ 
            บาวไพรของสามีดิฉัน ไมวาคนใด ดิฉันเห็นแลวแมครั้งเดียว ก็มีความ 
            ยําเกรงใหอาสนะ ดิฉันตอนรับดวยขาวนํ้าและของเค้ียว ซึ่งเปนของท่ี 
            เขาจัดหาไวท่ีเรือน และสิ่งใดควรแกผูใด ก็ใหสิ่งน้ันแกผูนั้น ดิฉัน 
            ลุกข้ึนแตเชาเขาไปยังเรือนสามี ลางมือลางเทาท่ีธรณีประตูแลว ประนม 
            มือเขาไปกราบสามี จัดหาหวี เครื่องผดัหนา ยาหยอดตา แวนสองหนา 
            มาตบแตงสามีเสียเองเหมือนสาวใช ดิฉันหุงขาวตมแกงเอง ลางภาชนะ 
            เอง มารดาบํารุงบําเรอบุตรนอยคนเดียว ฉันใด ดิฉันก็บําเรอสามี 



            ฉันนั้น ดิฉันมีความจงรักภักดี มีวัตรอนัยอดยิ่ง ทําการงานอันหญิงพึง 
            ทําทุกอยาง ไมมีความถือเนื้อถือตัว ขยันไมเกียจคราน สมบูรณดวย 
            ศีลอยางนี้ สามีก็ยังโกรธ สามีของดิฉันพูดกะมารดาของเขาวา ฉันจัก 
            ลาไป จักไมอยูรวมกับนางอิสิทาสี ฉันไมควรอยูรวมในเรือนหลัง 
            เดียวกับนางอิสิทาสี. 
        มารดาบิดาของเขาจึงหามวา 
            ลูกเอย เจาอยาพูดอยางน้ันเลย นางอิสทิาสีเปนบัณฑิตฉลาดรอบคอบ 
            ขยันไมเกียจคราน ไฉนจึงไมชอบใจเจาละลูก. 
            นางอิสิทาสีไมไดเบียดเบียนอะไรฉันเลย แตวาฉันไมอยากอยูรวมกับ 
            นางอิสิทาสีเทาน้ัน ฉันไมอยากเห็น ไมตองการ ฉันจกัลาบิดามารดา 
            ไปละ. 
            และบิดาของสามีของดิฉันฟงคําของเขาแลว ไดถามดิฉันวา เจาทําผิด 
            อยางไร สามีของเจาจักละท้ิงเจาเชนนี้ เจาจงบอกสิ่งท่ีเจาไดทําตามจริงเถิด. 
        ดิฉันตอบวา 
            ดิฉันไมไดทําผิดอะไร ท้ังไมไดทําใหเขาเดือดรอนอะไร และไมได 
            ดูหม่ินอะไร ดิฉันจักอาจกลาวคําช่ัวหยาบอะไร อันเปนเหตุใหสามี 
            โกรธดิฉันไดเลา มารดาและบิดาแหงสามีเสียใจ ถูกทุกขครอบงําแลว 
            เหมือนกัน แตหวังจักรกัษาบุตรไว จึงไดนําดิฉันกลับไปสงคืนใหโยม 
            บิดาของฉันท่ีเรือน ดิฉนัเปนหญิงหมายมีรูปสวยเท่ียวไป ภายหลัง 
            โยมบิดาของดิฉัน ไดยกดิฉันใหแกกุลบุตรผูมีทรัพยสมบัตินอยกวาสามี 
            เกาครึ่งหน่ึง โดยสินสอดครึ่งหน่ึง ตอกับสินสอดท่ีเศรษฐีคนเกาไดมั่น 
            ดิฉัน ดิฉันอยูท่ีเรือนของสามีคนท่ีสองน้ันเดือนหนึ่ง ตอมาเขาไดขับ 
            ดิฉันผูบํารุงบําเรออยูดังนางทาสี ประพฤติตัวดีมีศีลจากเรือนเขาอีก 
            โยมบิดาของดิฉันบอกกะบุรุษคนหน่ึงเปนผูฝกจิตแหงชนเหลาอื่น มกีาย 
            และวาจาอันฝกแลว เท่ียวขอทานอยูวา เจาจงท้ิงผาข้ีริ้วและหมอเสีย 
            จงมาเปนลูกเขยเราเถิด เขาอยูกับดิฉันไดครึ่งเดือน ก็บอกโยมบิดาของ 
            ดิฉันวา ทานจงใหผาข้ีริ้ว หมอ และกระเบ้ืองขอทานแกขาพเจา 
            ขาพเจาจะไปเท่ียวขอทานอีก ลําดับนั้น โยมบิดามารดากับพวกหมูญาติ 
            ของดิฉันท้ังหมดพากันถามคนขอทานน้ันวา สิ่งใดท่ีเจาทําไมสําเร็จใน 
            ท่ีนี้ ขอเจาจงรีบบอกเรว็ๆ เขาจักทําส่ิงน้ันๆ ใหเจา เมื่อโยมบิดา 
            มารดาและพวกญาติของดิฉันพูดอยางนี้แลว คนขอทานน้ันจึงตอบวา 
            เราอาจทําตัวของเราใหเปนไทยโดยแท แตขาพเจาไมตองการอยูรวม 
            เรือนหลังเดียวกับนางอิสิทาสีได โยมบิดาของดิฉันปลอยใหเขาไป 
            ดิฉันผูเดียวคิดวา จักลาโยมมารดา โยมบิดาไปตาย หรือไปบวชดีกวา 



            ลําดับนั้น พระแมเจา ชินทัตตาผูทรงไวซึ่งวินยั เปนพหูสูต มีศีล 
            สมบูรณ มาเท่ียวบิณฑบาตท่ีสกุลโยมบิดาของดิฉัน ดิฉันเห็นทาน 
            จึงลุกไปจัดอาสนะของดิฉันถวายทาน และเม่ือทานน่ังเสร็จแลว ดิฉัน 
            กราบเทาและถวายโภชนาหารแกทาน ดิฉันเลี้ยงดูทานดวย ขาว น้ํา 
            ของเค้ียว และสิ่งท่ีจัดไวในเรือนใหอิ่มหนําแลว จึงกราบเรียนวา 
            พระแมเจา ดิฉันปรารถนาจะบวช ลําดับนั้น โยมบิดาบอกกะดิฉันวา 
            ลูกเอย ขอเจาจงอยูประพฤติธรรมในเรือนนี้เถิด และเจาจงเลี้ยงด ู
            สมณะพราหมณท้ังหลายดวยขาวนํ้าเถิด ครั้งน้ัน ดิฉันประนมอัญชลี 
            รองไห พูดกะโยมบิดาวา ขอคุณพอจงอนุญาตลูกเถิด ลูกจักยังกรรมท่ี 
            ทํามาแลวใหพินาศ โยมบิดาพูดกะดิฉันวา ของเจาจงบรรลุโพธิญาณ 
            แลธรรมอันประเสริฐ และจงไดนิพพานท่ีพระพุทธเจาผูประเสริฐกวา 
            สัตวทรงทําใหแจงแลว ดิฉันไหวโยมบิดามารดาและพวกญาติท้ังปวง 
            แลวออกบวชได ๗ วัน ก็ไดบรรลุวิชชา ๓ ดิฉันระลึกชาติหนหลัง 
            ของตนได ๗ ชาติ วิบากแหงกรรมอันช่ัวชาใด ซึ่งเปนผลใหเกิดความ 
            ไมพอใจแกสามี ดิฉันจะบอกวิบากแหงกรรมนั้นแกทาน ขอทานจง 
            มีใจเปนหนึ่งแนนอนฟงวิบากแหงกรรมนั้นเถิด เมือ่กอนดิฉันเปนนาย 
            ชางทอง มีทรัพยมาก อยูในนครเอรกกัจฉะ เปนคนมัวเมาเพราะความ 
            มัวเมาดวยความเปนหนุม ไดคบชูภรรยาของบุคคลอื่น ดิฉันจุติจากชาติ 
            นั้นแลว ตองหมกไหมอยูในนรกตลอดกาลนาน ครั้นพนจากนรกนั้นแลว 
            เกิดในทองแหงนางวานร พอคลอดได ๗ วัน วานรใหญท่ีเปนนายฝูง 
            ก็กัดอวัยวะสืบพันธุของดิฉันเสีย นี่เปนผลกรรมของดิฉันท่ีไดคบชู 
            ภรรยาของชายอื่น ดิฉันทํากาละจุติจากกําเนิดวานรน้ันแลว เกิดในทอง 
            นางแพะตาบอดท้ังขาก็ฉิ่งในแควนสินธู อยูมาได ๑๒ ป ก็ถูกเด็กตัด 
            อวัยวะสืบพันธุเสีย ตอมาเปนโรคถูกหมูหนอนฟอนที่อวัยวะสืบพันธุ นี่ 
            เพราะโทษท่ีดิฉันคบชูภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกําเนิดแพะน้ันแลว 
            เกิดในทองแมโคของพอคาคนหน่ึง เปนลูกโคมีขนแดงเหมือนสีครั่ง 
            เมื่อลวงได ๑๒ เดือน ก็ถูกตอน ดิฉันถกูเขาใชเทียมไถและเข็นเกวียน 
            ตอมาเปนโคตาบอด เปนโคกระจอก เปนโคข้ีโรค นี่เพราะโทษท่ีดิฉัน 
            คบชูภรรยาของชายอื่น ดิฉันจุติจากกําเนิดโคนั้นแลว เกิดในเรือนของ 
            นางทาสีในถนน จะเปนหญิงก็ไมใช เปนชายก็ไมเชิง นี่เพราะโทษท่ี 
            ดิฉันคบชูกับภรรยาของชายอื่น ดิฉันมีอายุได ๓๐ ป ก็ถึงแกกรรม 
            แลวมาเกิดเปนลูกหญิงในสกุลชางสานเส่ือ เปนสกุลขัดสน มีทรัพย 
            นอย ถูกแตเจาหนี้รุมทวงอยูเปนนิตย ตอมาเม่ือหนี้เจริญมากข้ึน 
            พอคาเกวียนคนหน่ึงมาริบทรัพยสมบัติแลว ฉุดเอาดิฉันลงจากเรอืนแหง 



            สกุล ภายหลังท่ีดิฉันมีอายุครบ ๑๖ ป บุตรของพอคาเกวียนนั้นมีช่ือวา 
            คิริทาส ไดเห็นดิฉันเปนสาวกําลังรุน มีจิตปฏิพัทธรักใครขอไปเปนภรรยา 
            แตนายคิริทาสน้ันมีภรรยาอื่นอีกคนหน่ึง ซึ่งเปนคนมีศีลทรงคุณสมบัติ 
             ท้ังมียศ รักใครสามีเปนอยางดียิ่ง ดิฉนับังคับนายคิริทาสใหขับไล 
            ภรรยาของตน สามีทุกคนไดหยารางดิฉันผูบํารุงอยูเหมือนนางทาสีไป 
            นี่ผลกรรมท่ีขับไลภรรยาของชายอื่น และการบังคับสามีใหขับไลภรรยา 
            ตน ท่ีสุดแหงบาปกรรมนั้นดิฉันทําเสร็จแลว. 
                        จบ จัตตาฬีสนิบาต 
                       --------------- 
                       เถรีคาถา มหานิบาต 
                   วาดวยคาถาสุภาษิต ในมหานิบาต 
                         สุเมธาเถรีคาถา 
                   คาถาสุภาษิตของนางสุเมธาเถร ี
      [๔๗๔] เราเปนธิดาของพระอัครมเหสีแหงพระเจาโกญจะ ในนครมันตาวดี 
            ช่ือวาสุเมธา เปนผูอันพระอริยเจาท้ังหลายผูกระทําตามคําส่ังสอนให 
            เลื่อมใสแลว เปนผูมีศีล มีถอยคําไพเราะ เปนพหูสูต ไดรับแนะนํา 
            ดีแลวในพระพุทธศาสนา เขาไปเฝาพระชนกและพระชนนี แลวกราบ 
            ทูลวา ขอพระชนกพระชนนีท้ังสองโปรดฟงคําของหมอมฉัน หมอมฉัน 
            ยินดีในนิพพาน เพราะวาภพ ถึงแมเปนทิพยก็เปนของไมยั่งยืน จะปวย 
            กลาวไปไยถึงกามท้ังหลายอันเปนของเปลา มีความยินดีนอยมีความ 
            คับแคนมาก กามท้ังหลายเผ็ดรอนเปรยีบดวยอสรพิษ เปนท่ีทําให 
            คนพาลหลงหมกมุนอยู คนพาลเหลาน้ันตองถึงทุกข เดือดรอน 
            ยัดเยียดอยูในนรกตลอดกาลนาน และเปนเหตุทําใหคนพาลผูมีความรู 
            ช่ัว ไมสํารวมดวยกาย วาจาและใจ ทําความช่ัวตางๆ ยอมเศราโศก 
            ในอบาย ในกาลทุกเมื่อ เปนเหตุทําใหคนพาล ผูมีปญญาทราม ไมมี 
            ความคิด ยินดีแลวในทุกขและเหตุใหเกิดทุกข ไมรูจักธรรมอันพระอริยเจา 
            แสดงอยู ท้ังไมรูจักอรยิสัจ ขาแตเสด็จแม คนเหลาใดไมรูจักสัจจะ 
            อันพระพุทธเจาผูประเสริฐทรงแสดงแลว พากันช่ืนชมภพ ปรารถนา 
            การเกิดในเทวดา ชนเหลาน้ันมีอยูเปนอันมากในโลกนี้ การเกิดแม 
            ในพวกทิพยในภพอันไมเท่ียง ก็เปนของไมยั่งยืนและพวกคนโงเขลา 
            ยอมไมสะดุงกลัวตอการเกิดร่ําไป พวกเขาจึงประสบวินิบาต ๔ คติ ๒ 
            ในกาลทุกเมื่อ และการบวชของคนท่ีตกอยูในวินิบาตท้ังหลาย ยอม 
            ไมมีในนรก ขอพระชนกชนนีท้ังสองทรงโปรดอนุญาตใหหมอมฉันบวช 
            ในพระศาสนาของพระทศพลเถิด หมอมฉันจักเปนผูมีความขวนขวาย 



            นอย พยายามเพื่อละการเกิดการตาย จะเปนประโยชนอะไรดวยภพ 
            อันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลิน เปนโทษทางกาย ไมเปนแกนสาร 
            ขอพระชนกชนนี ทรงโปรดอนุญาตเถิด หมอมฉันจะบวชเพ่ือดับตัณหา 
            ในภพ การเสด็จอุบัติแหงพระพุทธเจาท้ังหลาย หมอมฉันไมไดพบแลว 
            ขณะอันเปนขณะไมควร หมอมฉันกไ็ดแลว หมอมฉันไมพึงประทุษราย 
            ศีลและพรหมจรรยตลอดชีวิต เมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอยางนี้ 
            ลําดับนั้น พระชนกชนนีไดตรัสกะนางสุเมธาราชกัญญาวา มารดาบิดา 
            เปนคฤหัสถถึงจะตกอยูในอํานาจของความตาย ก็จักไมยอมละท้ิงมารดา 
            เปนทุกขรองไห และบิดาก็เปนทุกข ถูกความโศกครอบงําแลวเหมือนกัน 
            พยายามปลอบโยนนางสุเมธาซ่ึงฟุบอยูท่ีแผนดินท่ีพื้นปราสาทวา ลุกข้ึน 
            เถิดลูกรัก จะเศราโศกไปทําไม มารดาบิดาไดยกเจาใหพระนครวารณวดี 
            แลว คือ ไดยกเจาใหพระเจาอนิกรัตตผูมีรูปงาม เจาจักเปนพระ 
            อัครมเหสีของพระเจาอนิกรัตต ลูกรักเอย ศีลพรหมจรรยและการบวช 
            กระทําไดยาก อํานาจในแวนแควนของพระเจาอนิกรตัต ทรัพย ความ 
            เปนอิสสระ โภคะ ความสุขถึงสกุลนี้และสกุลของพระราชสามีท้ังหมด 
            ลูกปรารถนาแลว ก็จักอยูในเงื้อมมือของลูก แมลูกก็ยงัเปนสาว จงบริโภค 
            กามท้ังหลาย เพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอรองไว ขอลูกจงอยูเถิด 
            ลําดับนั้น นางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีวา อํานาจ 
            เปนตนเชนนี้ขอจงอยามีเลย เพราะภพไมเปนแกนสาร หมอมฉันจัก 
            บวช หรือถาทรงขอรองไวก็จักตายเทาน้ัน หมอมฉันรูอยูวา รางกายน้ี 
            เปนของเปอยเนาไมสะอาด มีกลิ่นเหม็นฟุงไป เปนของนากลัว ตัว 
            เปนดุจกระสอบหนังอนัเต็มดวยซากศพ เต็มดวยของไมสะอาด ไหล 
            ออกมาอยูเนืองๆ เหมือนอะไร หมอมฉันรูวา รางกายน้ีเปนดุจ 
            ซากศพอันปฏิกูลอยางยิ่ง ฉาบทาไวดวยเนื้อและเลอืด เปนท่ีอยูแหง 
            หมูหนอน เปนเหยื่อเลอืด พระชนกชนนีจะยกใหใครทําไม กายน้ี 
            ไมนานนัก มีวิญญาณไปปราศจากแลว อันหมูญาติเกลียดอยู ยอมท้ิง 
            ถมปาชา เหมือนทอนไมฉะนั้น มารดาบิดาของตนยังเกลียด พากันนํา 
            เอาซากศพน้ันไปท้ิงใหเปนเหยื่อของสัตวอื่นในปาชา แลวกลับไปอาบนํ้า 
            จะกลาวไปใยถึงประชุมชนท่ัวไป ชนท้ังหลายยินดีแลวในกายอัน 
            เปอยเนา เปนซากศพ ไมมีแกนสาร อันมีกระดูกมีเอน็เปนเครื่อง 
            ผูกรัด เต็มดวยนํ้าลาย น้ําตาและเหงื่อไคล ผูใดมาแยกกายน้ันทําให 
            เห็นท้ังภายในและภายนอก ผูนั้นไมอาจทนตอกลิ่นกายได แมมารดา 
            ของตนก็พึงเกลียด บัณฑิตท้ังหลายกลาวไวโดยอุบายอันแยบคายวา 
            ขันธ ธาตุและอายตนะ อันปจจัยปรุงแตง มีชาติเปนมูลเหตุ 



            เปนทุกขไมนาชอบใจ เพราะเหตุไรหมอมฉันจะพึงปรารถนาพระดํารัส 
            ท่ีขอรองเลา หอก ๓๐๐ เลมอันลับแลวใหมๆ พึงตกลงในกายทุกวันๆ 
            ความกระทบกระท่ัง แมเปนไปสิ้นรอยปยังประเสริฐกวา ฉันใด 
            ความส้ินไปแหงทุกขพึงมี ฉันนั้น ผูใดเปนผูรูแจงพระดํารัสของพระ 
            ศาสดา โดยนัยตามท่ีกลาวแลว พึงประสบความกระทบกระท่ัง แม 
            ความส้ินทุกขของผูนั้นพึงประเสริฐยิ่ง และสงสารของคนพาลเหลาน้ัน 
            ผูถูกชรา พยาธิและมรณะเบียดเบียนบอยๆ เปนของยาว ความ 
            คับแคนอันหาประมาณมิได บัณฑิตแสดงไวในเทวดา หมูมนุษย 
            กําเนิดสัตวดิรัจฉาน อสุรกาย เปรต นรก ในนรกมีทุกขเปนอันมาก 
            ความตานทานในหมูเทวดาท้ังหลายไมมีแกสัตวผูไปแลวในวินิบาต ผู 
            เศราหมอง สุขอื่นจากสขุ คือ นิพพานไมมี ผูใดขวนขวายในคําส่ังสอน 
            ของพระทศพล เปนผูมีความขวนขวายนอย พยายามเพ่ือละความเกิด 
            และตาย ผูนั้นช่ือวาบรรลุนิพพาน ขาแตเสด็จพอ วันนี้ หมอมฉัน 
            จักออกบวชแนนอน จะมีประโยชนอะไรดวยโภคสมบัติอันหาสาระมิได 
            กามท้ังหลายอันเสมอดวยอาเจยีน หมอมฉันเบ่ือหนายแลว กระทําให 
            เปนดังตาลยอดดวน นางสุเมธาราชธิดากราบทูลแดพระชนกอยางน้ี และ 
            นางสุเมธาราชธิดาน้ัน อันพระชนกชนนีประทานใหแกพระเจาอนิกรัตต 
            ใด พระเจาอนิกรัตตนัน้แวดลอมดวยคนหนุมๆ ตระเตรียมมาแลว 
            เมื่อกาลจวนเขามาแลว ลําดับน้ัน นางสุเมธาราชกัญญา ไดทรงสดับวา 
            พระเจาอนิกรัตตเสด็จมา จึงเอาพระขรรคตัดพระเกศาอันดําสนิท ออน 
            สลวย งดงาม ปดปราสาทแลวเขาปฐมฌาน นางสุเมธาราชกัญญาเขา 
            สมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยูในปราสาทน้ันนั่นเอง และพระเจาอนิกรัตต 
            ไดเสด็จมาถึงพระนคร และนางสุเมธาราชกัญญากําลังมนสิการถึงอนิจจ- 
            สัญญาอยู พระเจาอนิกรัตตมีพระองคอันประดับดวยแกวมณีและทองคํา 
            ไดรีบเสด็จข้ึนสูปราสาท ทรงทําอัญชลีออนวอนนางสุเมธาราชกัญญา 
            วา อํานาจ ทรัพย อิสริยยศ โภคะ ความสุข ในราชสมบัติ 
            หมอมฉันขอมอบใหพระนองนาง พระนองนางยังเปนสาว ขอจงบริโภค 
            กามสุขเถิด กามสุขเปนของหาไดยากในโลก ราชสมบัติหมอมฉัน 
            ยอมสละใหนองนาง ขอพระนองนาง จงบริโภคโภคะท้ังหลาย จงให 
            ทานเถิด อยาทรงโทมนัสเลย พระชนกชนนีของพระนองนางทรงเปน 
            ทุกข นางสุเมธาราชกัญญาผูไมมีความตองการดวยกามท้ังหลาย ปราศ- 
            จากโมหะ กราบทูลพระเจาอนิกรัตตวา พระองคอยาทรงเพลิดเพลนิ 
            ในกาม จงทรงเห็นโทษในกามท้ังหลาย พระเจามันธาตุผูเปนใหญใน 
            ทวีปท้ัง ๔ เปนผูเลิศกวาบุคคลผูบริโภคกามท้ังหลาย ยังไมทรงอิ่มดวยกาม 



            ท้ังหลาย ก็สวรรคตไป ความปรารถนาของทาวเธอก็ยังไมทันบริบูรณ 
            เลย เทวดาผูเปนเจาแหงฝน พึงบันดาลรัตนะ ๗ ประการใหตกโดยรอบ 
            ท่ัวทิศ ๑๐ ทิศ ความอิ่มดวยกามท้ังหลายมิไดมี นรชนท้ังหลายผูไมอิ่ม 
            ดวยกามพากันตายไปหมด กามท้ังหลาย เปรียบดวยดาบและหลาว 
            เหมือนหัวงูเหา เปรียบดังคบเพลิงเผาอยูเนืองๆ เหมือนรางกระดูก 
            กามท้ังหลายเปนของไมเท่ียง ไมยั่งยืน มีทุกขมาก เหมือนงูท่ีมีพิษ 
            มาก เหมือนกอนเหล็กอันไฟติดท่ัว เปนรากเหงาแหงทุกข มีทุกข 
            เปนผล กามท้ังหลายเปรียบเหมือนผลไมอันเปนพิษ เหมือนช้ินเนื้อ 
            นํามาซึ่งทุกข กามท้ังหลายเปรียบเหมือนความฝนเปนของหลอกลวง 
            เหมือนของท่ียืมเขามา เปรียบดวยหอกและหลาว เปนโรค เปน 
            ดังหัวฝ เปนความทุกขยาก เปนความลําบาก เชนดังหลุมถานเพลิง 
            เปนรากเหงาแหงความทุกขเปนภัย เปนนายเพชฌฆาต กามท้ังหลาย 
            บัณฑิตกลาววามีทุกขมาก มีอันตรายมากอยางนี้ เชิญพระองคเสด็จ 
            กลับเสียเถิด หมอมฉันไมมีความคุนเคยในสมบัติของตนเลย เมื่อไฟ 
            ไหมอยูท่ีศีรษะของตน ผูอื่นจักชวยทําประโยชนอะไรใหหมอมฉัน เมื่อ 
            ชราและมรณะติดตามแลว ควรจะพยายามเพ่ือทําลายชราและมรณะนั้น 
            นางสุเมธาราชกัญญา ทอดพระเนตรเหน็พระชนกชนนีและพระเจา 
            อนิกรัตตเสด็จมายังไมทันถึง ประตูปด ประทับนั่งรองไหอยูท่ีแผนดิน 
            จึงไดกราบทูลวา สงสารของคนพาลท้ังหลายผูรองไหถึงมารดา บิดา 
            พี่ชาย นองชาย และตนเองซ่ึงตายแลวในสงสาร เปนสภาพยาว 
            ขอพระองคทรงระลึกถึงนํ้าตา น้ํานม เลือด และกองกระดูก ของ 
            สัตวท้ังหลายผูทองเท่ียวอยูไปมา เพราะความท่ีสงสารมีท่ีสุดอันบุคคลรู 
            ไมได ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรท้ัง ๔ ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงนอม 
            เขาไปเปรียบในนํ้าตา น้ํานม และเลือด จงทรงนึกถึงกองกระดูกของ 
            คนหน่ึงในกัปคนหน่ึงเทาภูเขาวิบุลบรรพต จงทรงนึกถึงแผนดินใหญ 
            คือ ชมพูทวีป ท่ีพระพุทธเจาทรงเปรียบดวยมารดาบิดาของบุคคลผู 
            ทองเท่ียวอยูในสงสาร แผนดินใหญเมื่อแบงออกเปนกอนกลมๆ 
            เทาเมล็ดพุทรา ยังไมเพียงพอในมารดาบิดาเลย จงทรงนึกถึงหญา ไม 
            กิ่งไมและใบไม ท่ีพระพุทธเจาท้ังหลายทรงเปรียบดวยมารดาบิดาของ 
            บุคคล ผูทองเท่ียวอยูในสงสาร เพราะสงสารมีท่ีสุดอนัรูไมได หญา 
            ไม กิ่งไมและใบไมช้ินหน่ึงประมาณเทา ๔ นิ้ว ยังไมเพียงพอในบิดา 
            ท้ังหลายเลย และชิ้นหนึ่งมีประมาณเทาน้ัน ยังไมเพียงพอใน ปู ยา ตา 
            ยาย ทรงนึกถึงเตาตาบอด และชองแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพา 
            และทางอื่นๆ อีก ในมหาสมุทร มาสวมศีรษะเตาตาบอดตัวนั้น ขอนี ้



            อุปมาดังการไดอัตภาพเปนมนุษยจงทรงนึกถึงรูปแหงโทษ คือการอนัหา 
            สาระมิได เปรียบเหมือนกอนฟองนํ้า จงทรงพิจารณาเห็นขันธท้ังหลาย 
            อันไมเท่ียง จงทรงคํานึงถึงนรกอันมคีวามคับแคนมาก จงทรงนึกถงึ 
            สัตวท้ังหลายผูพอกพูนปาชาอยูบอยๆ ในชาตินั้นๆ จงทรงนึกถึงภยั 
            อันเกิดแตทอง จงทรงนึกถึงอริยสัจ ๔ เมื่ออมตมหานิพพานมีอยู 
            จะมีประโยชนอะไรดวยของเผ็ดรอน ๕ ประการ ท่ีพระองคทรงด่ืมแลว 
            เพราะวาความยินดีในกามท้ังปวง มีความเผ็ดรอน ๕ ประการอีก เมื่อ 
            อมตมหานิพพานมีอยู พระองคจะตองการอะไร ดวยกามท้ังหลายอนั 
            เปนเหตุใหเรารอนเลา เพราะวาความยินดีในกามท้ังปวง อันไฟ ๑๑ 
            กองใหรุงเรอืงแลว ใหเดือดพลานแลว ใหกําเริบแลว ใหรอนพรอม 
            แลว เมื่อการออกจากกามอันไมมีขาศึกมีอยู ไฉนพระองคจึงทรงตองการ 
            ดวยกามท้ังหลายอันมขีาศึกมากเลา กามท้ังหลายมีขาศึกมาก ท่ัวไปดวย 
            พระราชา ไฟ โจร น้ําและบุคคลอันไมเปนท่ีรัก เมื่อความพนมีอยู 
            ไฉนพระองคจึงตองการดวยกามท้ังหลายอันเปนเหตุใหถูกฆาถูกจําจองเลา 
            เพราะวาการถูกฆาและถูกจําจองก็เพราะกามท้ังหลาย สัตวท้ังหลายได 
            เสวยทุกขตางๆ เพราะความใครในกาม คบเพลิงหญาอันไฟติดโชน 
            ยอมไหมคนผูถืออยูและไมท้ิง เพราะวากามท้ังหลายเปรียบดังคบเพลิง 
            ยอมไหมคนผูท่ีไมละ พระองคอยาทรงละสุขอันไพบูลย เพราะเหตุ 
            แหงกามสุขอันเล็กนอยเลย พระองคอยาทรงเปนเหมือนปลากลืนกิน 
            เบ็ด แลวเดือดรอนในภายหลัง พระองคอยาหมุนไปผิด เพราะกาม 
            ท้ังหลาย ดังสุนัขอันถกูเขาลามโซไวเลย สัตวท้ังหลายผูมีความอยาก 
            เพราะกามจัด บริโภคกามนั้น เหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงํา 
            ไดสุนัขแลว ถึงความพินาศฉิบหาย ฉะน้ัน พระองคทรงประกอบดวย 
            กาม จักตองทรงเสวยทุกข หาประมาณมิได และโทมนัสแหงจิตเปน 
            เปนอันมาก จงทรงสละกามท้ังหลายอันไมยั่งยืนเสยีเถิด เมื่อ 
            นิพพานอันเปนธรรมไมแกมีอยู ไฉนพระองคจึงตองการดวยกาม 
            ท้ังหลายท่ีมีความแกเลา เพราะการเกิดทุกชาติในภพท้ังปวง ประกอบ 
            ดวยความตายและพยาธิ นิพพานน้ีไมแก ไมตาย เปนทางดําเนินถึง 
            ความไมแก ไมตาย ไมมีความเศราโศก ไมคับแคบเพราะขาศึก ไมมี 
            ความพลั้งพลาด ไมมีภยั ไมมีความเดือดรอน อมตนพิพานน้ี อันพระ 
            อริยเจาเปนอันมากไดบรรลุมาแลว และอมตนิพพานน้ี อันบุคคลผู 
            พยายามโดยอุบายอันแยบคายจะพึงไดแมในวันนี้ แตบุคคลผูไมพยายาม 
            ไมอาจจะไดแมในกาลไหนๆ นางสุเมธาราชกัญญาตรัสอยางนี้ เมือ่ 
            ไมไดความยินดีในสังขาร เมื่อจะทรงยังพระเจาอนิกรัตตใหทรงยินยอม 



            จึงทรงโยนผมท่ีทรงตัดแลวดวยพระขรรคไปท่ีพื้นดิน พระเจาอนิกรัตต 
            เสด็จลุกข้ึนประคองอัญชลี ทูลขอกะพระบิดาของนางสุเมธาราชกัญญา 
            นั้นวา ของจงทรงโปรดปลอยใหนางสุเมธาบวชเถิด นางจะเปนผูเห็น 
            วิโมกขและสัจจะ ก็นางสุเมธาราชกัญญา อันพระชนกชนนีทรงปลอย 
            แลว เปนผูกลัวตอภัย คือความโศกออกบวชแลว เมือ่ศึกษาอยู ได 
            กระทําใหแจง ซึ่งอภิญญา ๖ กระทําใหแจงซ่ึงผลอันเลิศ คืออรหัตผล 
            นิพพานของนางสุเมธาราชกัญญา เปนธรรมนาอัศจรรย ไมเคยมี 
            เมื่อจะแสดงวิธีตามท่ีตนไดประพฤติแลวในปุพเพนิวาสญาณ พระสุเมธา 
            เถรีจึงพยากรณในเวลาปรินิพพานวา เมื่อพระผูมีพระภาคพระนามวา 
            โกนาคมน เสด็จอุบัติแลวในโลก เมื่อสังฆารามต้ังลงใหมๆ ขาพเจา 
            เปนหญิง ๓ คน เปนสหายกัน (คือนางธนัญชานี นางเขมา และ 
            ขาพเจา) ไดถวายอารามใหเปนท่ีอยูของสงฆ ขาพเจาท้ัง ๓ ไดอุบัติ 
            ในเทวโลก ๑๐ ครั้ง ๑๐๐ ครั้ง ๑,๐๐๐ ครั้ง และ ๑๐,๐๐๐ ครั้ง ไม 
            ตองพูดถึงการเกิดในหมูมนุษย ขาพเจาท้ัง ๓ เปนผูมีมหิทธิฤทธ์ิในเทวโลก 
            ท้ังหลาย ไมตองกลาวถึงความเปนผูมีมหิทธิฤทธ์ิในหมูมนุษย ขาพเจา 
            ไดเปนพระมเหสีนารีรตันของพระเจาจักรพรรดิผูมีรตันะ ๗ ประการ การ 
            ท่ีเราสรางอารามถวายใหเปนท่ีอยูของสงฆ ในการแหงพระพุทธเจา 
            พระนามวาโกนาคมนนั้นเปนเหตุ เปนแดนเกิดแหงทิพยสมบัติตามท่ี 
            กลาวมาแลว ท้ังเปนรากเหงา เปนเหตุใหอดทนในคําส่ังสอน เปนเหตุ 
            ใหต้ังลงม่ันครั้งแรกในพระศาสนา และเปนท่ีสุดสิ้นแหงความเพียรของ 
            ขาพเจาผูยินดีแลวในธรรม บุคคลเหลาใดยอมเช่ือพระดํารัสของพระ 
            สัมมาสัมพุทธเจาผูมีปญญาไมตํ่าทราม บุคคลเหลาน้ันยอมกลาวอยางน้ี 
            ยอมเบ่ือหนายในภพ ครั้นเบ่ือหนายแลว ยอมคลายกําหนัด. 
                                  จบ มหานิบาต 
            ในเถรีคาถาน้ี รวมเปนคาถา ๕๘๐ คาถา พระเถรี ๑๗ รูปนั้น ลวนแต 
            เปนผูสิ้นอาสวะ. 
                       เถรีคาถาจบบริบูรณ. 
                         ---------------- 
 


