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ในสมัยอดีตกาล พระเจาจักรพรรดิทัลหเนมิ  เม่ือจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคล่ือนไป  พระองคจึงทรง

ผนวชเปนฤาษี พรอมดวยบริวารเปนอันมาก เม่ือผนวชแลวมีนามวามีพระนามวา  พระราชฤาษีจักรพรรดิ

ทัลหเนมิ พระราชฤาษีจักรพรรดิ  เคยฟงธรรมของ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา  ตอมาเม่ือผนวชเปนราชฤาษี

แลว  ทรงสําเร็จอานาคามิมรรค  อานาคามิผล   เม่ือส้ินชีพแลว อุบัติอยูในสุธาวาสพรหมโลก 

พระราชโอรสองคใหญ ของพระเจาจักรพรรดิทัลหเนมิ  อํามาตย และมหาอํามาตย ทรงถือเพศเปน

ฤาษี ขณะพระราชา ประพฤติจักกวัตติวัตร  และคณะอํามาตย ประพฤติธรรมเปนประโยชนในปจจุบัน และ

ประโยชนในภายหนา  พระราชา และคณะอํามาตยทั้ง ๔  ประพฤติธรรมได ๓ วัน  สรีระที่เคยทรวดทรงดี ก็กลับ

กลายเปน  สรีระที่อวนพี  สมลักษณะเจาแหงโภคทรัพย พระราชโอรสองคใหญ ของพระเจาจักรพรรดิทัลหเนมิ 

เปนพระฤาษี นามวา  พระฤาษีธรรมราชาบดี  อํามาตยทั้ง ๔  แปลงเพศเปนฤาษี มีนามดังนี้  อํามาตยคลัง

ทอง มีนามวา พระฤาษีคลังทอง  อํามาตยคลังแกวแหวน  แปลงเพศเปนฤาษีนามวา  พระฤาษีคลังแกว

แหวน(พระฤาษีโภคทรัพย)  อํามาตยคลังธัญญาหาร แปลงเพศเปนฤาษีนามวา  พระฤาษีธัญญาหาร(พระ

ฤาษีโภสพ)  อํามาตยคลังสินคา แปลงเพศเปนฤาษีนามวา  พระฤาษีคฤหบดี  ฤาษีทั้ง ๕ ตนไดฟงธรรมจาก  
พระราชฤาษีจักรพรรดิทัลหเนมิ 

พระฤาษีทั้ง ๕ เปนที่นับถือของคนทั่วไป  ผูคนทั้งหลายไปฟงธรรมจากพระฤาษีทั้ง ๕ ตนนี้ทุกวัน ๑๕ 

คํ่า  ในจักกวัตติวัตรธรรม  ธรรมที่เปนประโยชนในปจจจุบัน  ธรรมที่เปนประโยชนในภายหนา ธรรมที่ทําใหทรัพย

ไหลเขา ธรรมที่ทําใหทรัพยไหลออก  เหตุแหงความเส่ือม เหตุแหงความเจริญ  บุคคลทั้งหลายไดฟงธรรมจาก

พระฤาษีทั้ง ๕ ตนแลว ยอมมีแตความเจริญ  ในกาลภายหลังพระฤาษีทั้ง ๕ ตน ไดสําเร็จอานาคามิมรรค อา

นาคามิผล   
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เรื่องพระเจาจกัรพรรดิทัลหเนมิ 
  ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้  สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ที่  นั้น

แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ   ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดังนี้วา

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรม

เปนที่พึ่ง อยามีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งอยูเลย    

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่ง  มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม

เปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่ง เปนอยางไร 

    ๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 

มีสติกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได ฯ 

   ๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาท้ังหลายอยู มีความเพียร 

มีสัมปชัญญะ มีสติ กําจัด อภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 

   ๓. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ 

มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก เสียได ฯ 

   ๔. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู มีความเพียร มี

สัมปชัญญะ มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลายภิกษุจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่ง  มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม

เปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษุ  ทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงเที่ยวไปในโคจรซ่ึงเปนวิสัยอันสืบ

มาจากบิดาของตน   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือเธอท้ังหลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน มารจักไมได

โอกาส  มารจักไมไดอารมณ  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้  เจริญขึ้นอยางนี้ เพราะเหตุถือม่ันธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล ฯ 

 

     

 

ภาพ พระพระฤาษีโภคทรัพย 
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แกว  ๗  ประการของพระเจาจักรพรรด ิ
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เร่ืองเคยมีมาแลว มีพระเจาจักรพรรด์ิพระนามวา ทัลหเนมิผูทรงธรรม เปน

พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคง 

สมบูรณ  ดวยแกว ๗ ประการ คือ จักรแกว ชางแกว มาแกว แกวมณี นางแกว  คฤหบดีแกว ปริณายก

แกว เปนที่ ๗  
อธิบายรัตน ๗ ประการ 

๑.จักรรัตนะ หรือจักรแกวที่บังเกิดขึ้นแกพระเจาจักรพรรดิ  ซึ่งมีดุมสําเร็จดวยแกวอินทนิล  มีซี่กํา  

หนึ่งพันซี่สําเร็จดวยรัตนะ ๗ ประการ  มีกงสําเร็จดวย แกวประพาฬมีที่ตอสําเร็จดวยทองสีแดง  ซึ่งมีซี่กํา   

เกล้ียง ๆ อนัหนึ่ง  วางอยูบนกําทุก ๆ สิบซี่ซึ่งเขาทําไวเพื่อใหตองลมแลวเปลงเสียง  มีเสียงประดุจดนตรี

ประกอบดวยองค๕  ซึ่งบรรเลงไดไพเราะ   

ฉะนั้น ณ  ที่ขางทั้งสองของดุม  มีหนาสิงหโตอยู๒  หนา  ซึ่งภายในมีรูดุจ รูของลอเกวียนฉะนั้น  บุคคล

ผูที่กระทําหรือใหกระทําจักรรัตนะนั้นไมมี  จักรรัตนะน้ัน  ปรากฏขึ้นดวยอุตุซึ่งมีกรรมเปนปจจัย 

 พระราชาทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐  ประการอันใด  ทรงสนานพระเศียรในวันเพ็ญ  ๑๕  คํ่า  อัน

เปนวันอุโบสถ  ทรงรักษาอุโบสถเสด็จไปยังเบื้องบนปราสาทอันประเสริฐ  ประทับนั่งระลึกถึงศีลทั้งหลายอยู  ได

เห็นจักรรัตนะซ่ึงต้ังขึ้นอยูดุจพระจันทรเพ็ญ  และดุจพระอาทิตยฉะนั้น  ซึ่งบุคคลยอมไดยินเสียงต้ังแต  ๑๒  

โยชน  มีวรรณะปรากฏตั้งแต  ๓  โยชน  ซึ่งมหาชนเกิดโกลาหลขึ้นอยางย่ิงวา  เห็นจะมีพระจันทรหรือพระ

อาทิตยขึ้นเปนดวงที่สอง  ดังนี้ปรากฏอยู  ไดลอยมาเบื้องบนพระนครปรากฏอยูในดานทิศตะวันออกของภายใน

ราชบุรี  ไมสูงเกินไป  ไมตํ่าเกินไป  ลอยเดนอยู  ประดุจไมไหวติง  ในที่อันสมควร  เพื่อใหมหาชนบูชาดวยของ

หอมและดอกไมเปนตน. 
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 ๒.ชางแกว  (หัตถิรัตนะ)  ซึ่งอุบัติติดตามพระเจาจักรพรรดิพระองคนั้นเปนชางเผือกเทาสีแดง  เปน

สัตวที่แข็งแรง  มีฤทธิ์ไปในอากาศได  เกิดจากสกุลชางอุโบสถ  หรือสกุลชางฉัททันต   

ถาหากวามาจากสกุลชางอุโบสถ  ก็เปนชางที่เปนหัวหนาโขลงของชาง  ถาหากวามาจากชางสกุล

ฉัททันต  ก็เปนชางตัวสุดทอง  มีการศึกษาอบรมมาดี  ควรแกการฝก.   ชางนั้นพาบริษัทไปส้ิน๑๒  โยชนครอบงํา

ทั่วชมพูทวีป  แลวกลับมาสูราชธานีของตน  ในเวลากอนอาหารเชานั่นเทียว. 

 ๓.มาแกว  (อัสสรัตนะ)  ซึ่งเกิดติดตามพระราชาแมนั้น  ก็เปนมาสีขาวเทาแดง  ศีรษะดํา  ขนเหมือน

หญาปลอง  มาจากสกุลมาวลาหก  คําที่เหลือในเร่ืองมาแกวนี้  ก็เชนเดียวกับเร่ืองชางแกวนั้นเอง. 

 ๔.แกวมณี  (มณิรัตนะ)  เกิดติดตามพระราชาแมนั้น  แกวมณีนั้นเปนแกวไพฑูรย  สวยงามโชติชวง  

ซึ่งไดเจียระไนไวดี  ทั้ง  ๘  เหล่ียม  เชนกับรูปดุมเกวียน  มาจากภูเขาเวปุลละ  แกวมณีนั้น  ขึ้นสูยอดธงของ

พระราชาแลวยอมสองสวางไปในที่มืด  แมประกอบดวยองค  ๔  ไดถึง  ๑  โยชน  ซึ่งพวกมนุษยทั้งหลายสําคัญ

วาเปนกลางวันเพราะแสงสวาง  แลวประกอบการงานทั้งหลาย  โดยที่สุดยอมเห็นไดแมมดดําและมดแดง 

 ๕.นางแกว  (อิตถีรัตนะ)  เกิดติดตามพระเจาจักรพรรดิแมนั้น  เปนอัครมเหสีโดยปกติ  หรือไมก็เสด็จ

มาจากอุตตรกุรุทวีป  หรือไมก็มาจากสกุลมัททราช  เวนจากโทษ  ๖  ประการ  มีสูงเกินไปเปนตน  เปลงปล่ังลวง

ผิวพรรณของมนุษย  แตไมถึงผิวพรรณอันเปนทิพย  ซึ่งในเวลาพระราชาเย็น  พระกายก็อุน  ในเวลาพระราชา

รอน  พระกายของนางแกวก็เย็น  มีสัมผัสนิ่ม  ดุจปุย             นุนที่เขาชีถึง  ๗  คร้ัง  มีกล่ินจันทนฟุงออกจากพระ

กาย  มีกล่ินอุบลฟุงออกจากพระโอษฐ  ประกอบดวยคุณเปนอเนก  มีการเสด็จลุกขึ้นกอนเปนตน. 

 ๖.ขุนคลังแกว  (คหปติรัตนะ)  เกิดขึ้นติดตามพระเจาจักรพรรดินั้น เปนเศรษฐีที่ทําการงานตามปกติ

ของพระราชา  เพราะพอจักรรัตนะอุบัติขึ้นแลวทิพยจักษุก็อุบัติขึ้น  เพราะมีทิพยจักษุนี้แลวก็เห็นขุมทรัพยทั้งที่มี

เจาของบางไมมีเจาของบาง  ในที่ประมาณได  ๑  โยชนโดยรอบ   

ขุนคลังนั้นเขาไปเฝา  พระราชาแลว ปวารณาตัววา  ขาแตสมมติเทพ  ขอพระองคจงมีความขวนขวาย

นอย  ขาพระองคจักทํากิจที่ควรทําดวยทรัพยเพื่อพระองค. 

 ๗.ขุนพลแกว  (ปริณายกรัตนะ)  ก็เกิดติดตามพระเจาจักรพรรดิแมนั้น  ซึ่งเปนพระราชโอรสองคใหญ

ของพระราชา  พอเม่ือจักรรัตนะอุบัติขึ้นก็เปนผูประกอบดวยปญญาและความเฉียบแหลมอยางเหลือลน  ขุนพล

แกวนั้นกําหนดรูจิตของบริษัทประมาณ  ๑๒  โยชน  ดวยจิต  (ของตน)  ทั้งสามารถจะทําการขมและการยกยอง   

เขาเขาไปเฝาพระราชาแลวทูลปวารณาวา  ขาแตสมมติเทพ  ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอย  ขาพระองคจะ

ปกครองราชสมบัติเพื่อพระองค. 

พระราชบุตรของพระองคมีกวาพันองค ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถยํ่ายีเสนาของ

ขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร เปนขอบเขต 
จักรแกวถอยเคล่ือน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้นโดยลวงไปหลายป รอยป (หลายพันป) พระเจาจักรพรรดิตรัสเรียกบุรุษคน

หนึ่งมารับส่ังวา ดูกรพอบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว  อันเปนทิพยถอยเคล่ือนจากที่ในกาลใดพึงบอกแกเราใน

กาลนั้นทีเดียว  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของพระเจาจักรพรรดิแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย   โดย

ลวงไปอีกหลายป รอยป (หลายพันป) บุรุษนั้นไดเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาพระเจา

จักรพรรดิถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะพระพุทธเจาขา ขอพระองคไดทราบวา จักรแกวอันเปนทิพย

ของพระองคถอย  เคล่ือนจากที่แลว ฯ 
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วาดวยอานุภาพของจักรแกว 
  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พระเจาจักรพรรดิ ตรัสเรียกพระราชกุมารองคใหญมา รับส่ังวา ดูกรพอ

กุมาร ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคล่ือนจากที่แลว  ก็พอไดสดับมาดังนี้วาจักรแกวอันเปนทิพย

ของพระเจาจักรพรรดิ์องคใด ถอยเคล่ือนจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนานใน

บัดนี้  ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว  

บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามท้ังหลายอันเปนทิพยของพอกุมาร มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครอง

แผนดิน อันมีสมุทรเปนขอบเขตแดนนี้   

ฝายพอจักปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต(ฤาษี) ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พระเจาจักรพรรดิ ทรงส่ังสอนพระกุมารองคใหญ  ทรงใหราชสมบัติ

เรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปน

บรรพชิต(ฤาษี)แลว   ชนทั้งหลายเรียกพระองควา  พระราชฤาษีจักรพรรดิ ทลัหเนมิ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือพระราชฤาษีจักรพรรดิ ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยไดอันตรธานไป

แลว ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชาผูเปนพระราชกุมารองคใหญ ของพระ

จักรพรรดิ พระองคเกา  ผูไดเปนกษัตริยซึ่งไดมูรธาภิเษกใหมแลว ถึงที่ประทับ คร้ันแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ  

พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด  บัดนี้จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น เม่ือจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว  พระราชาทรงเสียพระทัยและ

ทรงเสวยแตความเสียพระทัย ทาวเธอจึงเสด็จเขาไป  หาพระราชฤาษี  ถึงที่ประทับแลว พระราชาไดกราบทูลวา 

ขอเดชะพระพุทธเจาขา   พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  เม่ือทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษี จึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พออยา

เสียใจ และอยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเมื่อจักรแกวอันเปนทิพย   อันตรธานไปแลว  

ดูกรพอ ดวยวาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก  บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติใน

จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี้   เปนฐานะท่ีจะมีไดแล เม่ือพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ จักรแกว

อันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จักปรากฏมี แกพอผูสระพระเศียร แลวรักษา

อุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า ฯ 

พระราชาทูลถามวา. พระพุทธเจาขา ก็จักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น เปนไฉน ฯ    

พระราชฤาษีทรงตอบวา. ดูกรพอ ถาเชนนั้น พอจงอาศัยธรรมเทานั้น สักการะธรรม   ทําความ
เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ยําเกรงธรรม มีธรรมเปนธงชัย  มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ 
จงจัดการรักษาปองกัน และคุมครองอันเปนธรรม ในชนภายใน ในหมูพล ในพวกกษัตริยผูเปนอนุยนต ในพวก

พราหมณ  และคฤหบดี ในชาวนิคมและชาวชนบททั้งหลาย ในพวกสมณพราหมณ ในเหลานี้ 

ดูกรพอ การอธรรมอยาใหมีไดในแวนแควนของพอเลย ดูกรพอ อนึ่ง บุคคลเหลาใดในแวนแควนของ

พอ ไมมีทรัพย พอพึงใหทรัพยแกบุคคลเหลานั้นดวย 

ดูกรพอ อนึ่งสมณพราหมณเหลาใด ในแวนแควนของพอ งดเวนจากความเมา และความประมาท ต้ัง

ม่ันอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลสอยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณ

พราหมณเหลานั้น   โดยกาลอันควร  
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แลวไตถามสอบถามวา ทานขอรับกุศลคืออะไร ทานขอรับอกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมี

โทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ   กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อไมเปน

ประโยชน  เพื่อทุกข ส้ินกาลนาน หรือวากรรมอะไรที่ขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชนเพื่อความสุข ส้ินกาล

นาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานั้นแลว ส่ิงใดเปนอกุศล พึงละเวนส่ิงนั้นเสีย ส่ิงใดเปนกุศลพึงถือม่ันส่ิง

นั้นประพฤติ ดูกรพอ  นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น ฯ 

พระราชาทรงประพฤติอยูในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ เม่ือทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน  

ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย  อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผู

สระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ   ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า  

พระราชาทอดพระเนตรเห็นจักรแกวแลว   มีพระดําริวา ก็เราไดยินมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพัน

หนึ่ง มีกง มีดุมบริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูไดมูรธาภิเษก สระ

พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสรฐิชั้นบน  ในวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า พระราชาพระองคนั้น เปน

พระเจาจักรพรรด์ิ เราไดเปน พระเจาจักพรรด์ิแลวหรือหนอ  

  ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระท่ีแลว   ทรงทําผาอุตตราสงคเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จับพระเตา

ดวยพระหัตถซาย ทรงประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวาแลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน ไปเถิด ขอ

จักรแกวอันประเสริฐ จงชนะโลกทั้งปวงเถิด  

   ขณะนั้น จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จ

ติดตามไป  ฝายพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ไดกราบทูลอยางนี้วา 

ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลวราชอาณาจักรเหลานี้ เปนของพระองคทั้งส้ิน ขอพระองค

พระราชทานพระบรมราโชวาทเถิดมหาราชเจา ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา   

พวกทานไมพึงฆาสัตว  ไมพึงถือเอาของที่เจาของไมไดให  ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  ไมพึง

กลาวคําเท็จ  ไมพึงด่ืมน้ําเมา  จงบริโภคตามเดิมเถิด  พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาไดพากันตาม  

เสด็จทาวเธอไป 

ลําดับนั้น จักรแกวนั้น ก็ลงไปสูสมุทร ดานบูรพา แลวโผลขึ้นไปลงที่สมุทรดานทักษิณ แลวโผลขึ้นไปสู

ทิศปจฉิมทาวเธอพรอมดวยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จติดตามไป จักรแกวประดิษฐานอยู ณ ประเทศใด ทาวเธอก็

เสด็จเขาไปพักอยู ณประเทศนั้น   พรอมดวยจตุรงคินีเสนา  

 ฝายพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศปจฉิมก็พากันเสด็จ เขาไปเฝาทาวเธอไดกราบทูลอยางนี้วา ขอเชิญ

เสด็จมาเถิด มหาราชเจา   พระองคเสด็จมาดีแลว มหาราชเจาอาณาจักรเหลานี้เปนของพระองคทั้งส้ิน มหาราช

เจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา   

พวกทานไมพึงฆาสัตว  ไมพึงเอาส่ิงของที่เจาของไมไดให  ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย  ไมพึง

กลาวคําเท็จ  ไมพึงด่ืมน้ําเมา  จงบริโภคตามเดิมเถิด 

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม เสด็จทาวเธอไปดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้นไดชนะวิเศษย่ิงซึ่ง   แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลวจึงกลับคืนสูราชธานีนั้น 

ไดหยุดอยูที่ประตู   พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเคร่ืองประดับณ มุขสําหรับทําเร่ืองราว  สวางไสวอยูทั่ว

ภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ 
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วาดวยจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคล่ือนจากที่ 
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิองคที่ ๒ ก็ดี องคที่ ๓ ก็ดี  องคที่ ๔ ก็ดีองคที่ ๕ ก็ดี องคที่ ๖ ก็ดี 

องคที่ ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป   หลายป หลายรอยป หลายพันปไดตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับส่ังวา  

ดูกรบุรุษ   ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอยเคล่ือนจากที่ในกาลใด พอพึงบอกแกเราในกาล

นั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยปหลายพันป  บุรุษนั้นไดแลเห็นจักรแกวอันเปน

ทิพยถอยเคล่ือนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองค

พึงทรงทราบ  จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอยเคล่ือนจากท่ีแลว  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับ   นั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมารับส่ังวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา  

จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคล่ือนจากที่แลว ก็พอไดสดับมาดังนี้วา จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจา

จักรพรรดิ์พระองคใด ถอยเคล่ือนออกจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้นพึงทรงพระชนมมีชีวิตอยูไดไมนาน 

ในบัดนี้ ก็กามทั้งหลาย  อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลาย อันเปน

ทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน  ขอบเขตนี้ ฝายพอจะปลงผมและหนวด นุง

หมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวช  เปนบรรพชิต  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงส่ังสอนพระกุมารองค  ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรง

ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา   ยอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ก็เม่ือพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน ไปแลว ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลวถึงที่

ประทับ คร้ันแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ  พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพย

อันตรธานไปแลว 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเม่ือจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว   ไดทรงเสียพระทัย 

และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัยแตไมไดเสด็จเขาไป   เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ 

นัยวาทาวเธอทรงปกครองประชาราษฎร ตามพระมติความคิดของพระองคเอง ไมทําตามจักกวัตติวัตร 

ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือนเม่ือกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติ

วัตรอันประเสริฐอยู    

ดูกรภิกษุทั้งหลายคร้ังนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย   นายกองชาง 

นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคนเล้ียงชีพดวยปญญา  ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา 

พระพุทธเจาขา ไดยินวาเม่ือพระองคทรงปกครอง   ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรไม

เจริญเหมือนเกากอน  เหมือนเม่ือกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู 

พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง 

นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน  เล้ียงชีพดวยปญญา อยูพรอมทีเดียว  

ขาพระพุทธเจาทั้งหลาย คือขาพระพุทธเจา   ทั้งหลายดวยและประชาราษฎร เหลาอื่นดวย จําทรงจักก

วัตติวัตรอันประเสริฐไดอยู  ขอเชิญพระองคโปรดตรัสถามถึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด พวกขาพระพุทธ เจา

อันพระองคตรัสถามแลว จักกราบทูลแกจักกวัตติวัตรอันประเสริฐถวายพระองคฯ 
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วาดวยอทินนาทาน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอโปรดใหประชุมอํามาตยราช  บริพารโหราจารยและมหาอํามาตย 

นายกองชาง นายกองมาเปนตน จนคนรักษา   ประตู และคนเล้ียงชีพดวยปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอัน

ประเสริฐเขาเหลานั้น อันทาวเธอตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวายทาวเธอ  

ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จงึทรงจัดการรักษาปองกัน   และคุมครอง อันชอบธรรม แต

ไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรพัย  เม่ือไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสน

จึงไดถึงความแพรหลายเม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของคนอื่น  ไป เขาชวยกัน

จับบุรุษนั้นไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา   พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่น

ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เม่ือ  เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว  

ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได   ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนไปจริงหรือ ฯ 

   บุรุษ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ    

   ราชา. เพราะเหตุไร ฯ 

    บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเล้ียงชีพ ฯ 

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา  แลวรับส่ังวา พอบุรุษ เธอจงเล้ียง

ชีพ จงเล้ียงมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา   จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ังทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน อัน

เก้ือกูลแกสวรรค   มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพยนี้เถิด   

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมบรุุษอีกคนหนึ่งก็ไดขโมยทรัพยของคนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลวจึง

แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา   บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย 

เม่ือเขาพากันกราบทูล   อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของ

คนอื่นไป จริงหรือ ฯ 

   บุรุษ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ 

   พระราชา. เพราะเหตุไร ฯ 

   บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเล้ียงชีพ ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา   แลวรับส่ังวา พอบุรุษ เธอจง

เล้ียงชีพ จงเล้ียงชีพมารดาบิดา จงเล้ียงบุตรภรรยา   จงประกอบการงานท้ังหลาย จงต้ังทักษิณาที่มีผล ในเบื้อง

บน อันเก้ือกูลแก สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพย  นี้เถิด ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย  ไดยินวาคนขโมยทรัพยของ

คนพวกอื่นไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทานทรัพยใหอีก เขาไดยินมาจึงพากันคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้น

เลย แมเราท้ังหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอ่ืนบาง ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของ   คนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว 

จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา  พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุ

ทั้งหลาย เม่ือ   เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได  ยินวา เธอขโมย

เอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ 

   บุรุษ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ 



ตํานานพระฤาษีโภคทรัพย ๕ พระองค 

 

http://www.somdechsuk.com 

11 

   พระราชา. เพราะเหตุไร ฯ 

   บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเล้ียงชีพ ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดําริอยางนี้วา ถาเราจักใหทรัพยแกคนที่ขโมยเอา

ทรัพยของคนอื่นเสมอไป อทินนาทานนี้จักเจรญิทวี   ขึ้นดวยประการอยางนี้ อยากระนั้นเลย เราจะใหคุมตัว

บุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ   ตรัสส่ังบังคับราชบุรุษทั้งหลายวา แนะ พนาย ถาเชนนั้นทานจง

เอาเชือกเหนียวๆ มัดบุรุษนี้ใหมือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพาตระเวนตามถนน ตามตรอก 

ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว ออกทางประตู   ดานทักษิณ จงคุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้น

เสีย นอก  พระนครทิศทักษิณ ราชบุรุษทั้งหลายรับพระราชดํารัสของเธอแลว จึงเอาเชือก   เหนียวมัดบุรุษนั้นให

มือไพลหลังใหแนน เอามีดโกนๆ ศีรษะใหโลน แลวพา ตระเวนตามถนน ตามตรอก ดวยบัณเฑาะวเสียงกราว 

ออกทางประตูดานทักษิณ   คุมตัวใหแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะบุรุษนั้น นอกพระนครทิศทักษิณแลว ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญ ทั้งหลาย ไดยินวาพระเจาแผนดินใหคุม

ตัวบุคคลผูขโมยเอาทรัพยของคนอื่นอยางแข็งแรง ทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะพวกเขาเสีย เพราะไดฟงมา พวก

เขาจึงมีความคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้นเลย แมพวกเราควรใหชางทําศัสตรา อยางคม คร้ันแลวจะคุมตัวบุรุษ

ที่เราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม 

คร้ันแลวจึงเร่ิมทําการปลนบานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน   หนทางบาง คุมตัวบุคคลที่

พวกเขาจักขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ 
วาดวยปาณาติบาตทําใหอายุเส่ือม 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่

ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ

แพรหลายเม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย  

เม่ือศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพรหลาย 

มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือมุสาวาทถึงความแพรหลายแมอายุ   ของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แม

วรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบางเส่ือมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๘๐,๐๐๐ 

ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๔๐,๐๐๐ ป 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป  บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปเขา

ชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกพระราชาผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา   

บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป  

ดูกรภิกษุทั้งหลายเม่ือเขาพากันกราบทูลอยาง  นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยิน

วา เธอขโมยเอาทรัพยของ  คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษนั้นไดกราบทูล คําเท็จทั้งรูอยูวาไมจริงเลยพระพุทธเจาขา ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่

ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ

แพรหลาย    

เม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลายศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความแพรหลาย 

ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลายเม่ือปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือ
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มุสาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ   ของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอยแมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอย

จาก   อายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี  อายุ๒๐,๐๐๐ ป ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมย  เอาทรัพยของคนอื่นไป บุรุษอีก

คนหน่ึงจึงกราบทูลแกพระราชาผูกษัตริยซึ่งได  มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวาพระพุทธเจาขา บุรุษชื่อนี้ ขโมยเอา

ทรัพย ของคนอื่นไป ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่

ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความ

แพรหลาย  เม่ือปสุณาวาจาถึงความแพรหลายแมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แมวรรณก็เส่ือมถอย เม่ือ

พวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบางเส่ือมถอยจากวรรณะบาง  บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง

เหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะดี สัตวบางพวกมีวรรณะไม

ดี ในสัตวทั้งสองพวกน้ัน สัตวพวกท่ีมีวรรณะไมดี   ก็เพงเล็งสัตวพวกที่มีวรรณดีถึงความประพฤติลวงในภรรยา

ของคนอื่น ฯ 
วาดวยอกุศลกรรมบถทําใหอายุเส่ือม 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหา กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่

ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร หลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ

แพรหลาย  เม่ืออทินนาทานถึงความแพรหลายกาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือ กาเมสุมิจฉาจารถึง

ความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แม วรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง 

เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ 

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ  ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็ได

ถึงความแพรหลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความ   แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แมวรรณะก็

เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ   ๕,๐๐๐ ป บาง

พวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌา

และพยาบาท  ก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ   สัตวเหลานั้นก็

เส่ือมถอยแมวรรณะก็เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุ   บาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษย

ที่มีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง  เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป 

มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ  แพรหลาย เม่ือมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย   แม

วรรณะก็เส่ือมถอยเม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะ  บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ 

๑,๐๐๐ ปก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป ฯ 

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ  อธรรมราคะวิสมโลภ  มิจฉาธรรม  

ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เม่ือธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลายแมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แม

วรรณะก็ เส่ือมถอย เม่ือพวกเขาเส่ือมถอยจากอายุบาง เส่ือมถอยจากวรรณะบาง บุตร   ของมนุษยที่มีอายุ 

๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๐๐ ป ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลานี้คือ ความ ไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไม

ปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ   ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอทาน

ผูใหญในตระกูล ก็ได ถึงความแพรหลาย ฯ 
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   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เม่ือพระมหากษัตริยไม พระราชทานทรัพยใหแกคน

ที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงแกความแพรหลาย เม่ือความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ

แพรหลาย เม่ือ  อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือศัสตราถึงความ แพรหลาย 

ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย เม่ือปาณาติบาตถึงความแพรหลาย  มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือ

มุสาวาทถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย 

กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความ  แพรหลาย เม่ือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา 

และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย   อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึง

ความแพรหลาย เม่ืออภิชฌาและพยาบาทถึงความ  แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความแพรหลาย เม่ือมิจฉาทิฐิถึง

ความแพรหลาย   ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภมิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย  เม่ือธรรม ๓มี

ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลานี้ 

คือ ความไมปฏิบัติชอบใน มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไม

ปฏิบัติ   ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลายเม่ือธรรมเหลานี้ถึงความ

แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เส่ือมถอย แม  วรรณะก็เส่ือมถอยเม่ือสัตวเหลานั้นเส่ือมถอยจากอายุบาง 

เส่ือมถอยจากวรรณะ   บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๕๐ ปก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป ฯ 

     
วาดวยความเส่ือมของกุศลอกุศล 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มนุษยเหลานี้มีบุตรอายุ ๑๐ ป ใน   เม่ือมนุษยมีอายุ๑๐ ป เด็กหญิงมี

อายุ ๕ ป จักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ๑๐ ป รสเหลานี้คือเนยใส เนยขน น้ํามัน 

น้ําผ้ึง  น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปส้ิน 

ดูกรภิกษุทั้งหลายในเม่ือมนุษย มีอายุ  ๑๐ ป หญากับแก  จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย

เปรียบเหมือนขาวสุก   ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี้ฉันใด  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้นเหมือนกัน 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมดส้ิน อกุศลกรรมบถ ๑๐ จัก

รุงเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ   ๑๐ ปแมแตชื่อวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแต

ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย   ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนทั้งหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติชอบใน

บิดา จักไมปฏิบัติชอบในสมณะ จักไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม  ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล 

เขาเหลานั้นก็จักไดรับการบูชา และ  ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา 

ปฏิบัติ   ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ในบัดนี้ ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพยําเกรงวานี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา 

นี่ปา นี่ภรรยาของอาจารย หรือวานี่ภรรยา  ของทานท่ีเคารพทั้งหลาย สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกันหมด 

เปรียบเหมือน แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น 

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ  ๑๐ ป สัตวเหลานั้นตางก็จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท 

ความคิดราย ความ คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับ   บตุรก็ดี 

บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิดความ   อาฆาต ความพยาบาท ความคิด

ราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพรานเน้ือเห็นเนื้อเขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย 

ความคิดจะฆา อยางแรงกลาฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน  
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 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัปส้ิน ๗ วันมนุษยเหลานั้นจักกลับได

ความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราทั้ง   หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวย

ศัสตราอันคม  นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภิกษุทั้งหลายคร้ังนั้น สัตวเหลานั้น บางพวกมี   ความคิดอยางนี้วา 

พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยาฆาเรา อยากระนั้น  เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวาง

เกาะ หรือซอกเขามีรากไมและผลไมในปาเปนอาหารเล้ียงชีวิตอยู เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม   

ระหวางเกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเล้ียงชีวิตอยูตลอด  ๗ วัน เม่ือลวง ๗ วันไปเขาพา

กันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ  ซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกันจักขับรองดีใจอยาง

เหลือเกินในที่ประชุม วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยูหรือๆ ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนี้วา เรา ถึงความส้ินญาติอยางใหญเห็น

ปานนี้ เหตุเพราะสมาทานธรรมที่เปนอกุศล อยากระนั้นเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวน

ปาณาติบาต ควรสมาทาน กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาจักงดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลว

ประพฤติ เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง  จักเจริญดวยวรรณะบาง เม่ือเขาเจริญดวย

อายุบางเจริญดวยวรรณะบาง บุตรของมนุษยทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ป ฯ 

    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนี้วา เรา เจริญดวยอายุบางเจริญดวย

วรรณะบาง เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม อยา กระน้ันเลย เราควรทํากุศลย่ิงๆ ขึ้นไป ควรทํากุศลอะไร เราควร

งดเวนจาก   อทินนาทาน ควรงดเวนจากกาเมสุมิจฉาจารควรงดเวนจากปสุณาวาจา ควรงดเวน  จากผรุสวาจา 

ควรงดเวนจากสัมผัปปลาปะ ควรละอภิชฌาควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละธรรม ๓ ประการ คืออธรรม

ราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรมอยากระนั้นเลยเราควรปฏิบัติชอบในมารดา ควรปฏิบัติชอบในบิดา ควรปฏิบัติชอบใน

สมณะควรปฏิบัติชอบในพราหมณ ควรประพฤติออนนอมตอทานผูใหญใน  ตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี้

แลวประพฤติ เขาเหลานั้นจักปฏิบัติชอบในมารดาปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบใน

พราหมณ ประพฤติ   ออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เพราะ   เหตุที่

สมาทานกุศลธรรมเหลานั้น เขาเหลานั้นจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวย  วรรณะบาง เม่ือเขาเหลานั้นเจริญ

ดวยอายุบาง เจริญดวยวรรณะบางบุตรของคน ผูมีอายุ ๒๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ 

๔๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๘๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๑๖๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ

๑๖๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๓๒๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๓๒๐ ป  จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๖๔๐ ปบุตรของคนผูมี

อายุ ๖๔๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒,๐๐๐ ปจักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔,๐๐๐ ป บุตร 

ของคนผูมีอายุ ๔,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๘,๐๐๐ ปบุตรของคนมีอายุ ๘,๐๐๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง 

๒๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ปจักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๔๐,๐๐๐ ป บุตรของคนผูมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป 

จักมีอายุเจริญ ขึ้นถึง ๘๐,๐๐๐ ป ฯ 
   วาดวยการงดเวนอกุศลกรรมบถ  ๑๐  อายุยืน 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี  อายุ ๕๐๐ ปจึงจักสมควรมีสามีได ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักเกิดมีอาพาธ๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน 

๑  ความแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้จัก   ม่ังค่ังและรุงเรือง มีบานนิคม

และราชธานีพอช่ัวไกบินตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย  ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้ประหนึ่งวาอเวจีนรก 

จักยัดเยียดไป  ดวยผูคนทั้งหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ 
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    ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จัก เปนราชธานีมีนามวา เกตุมดี 

เปนเมืองที่ม่ังค่ังและรุงเรืองมีพลเมืองมาก มีผูคน   คับค่ัง และมีอาหารสมบูรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษย

มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป  ในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักรพรรดิ์ทรงพระนามวา พระ

เจาสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรมเปนใหญในแผนดิน มี

มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต  ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรม่ันคงสมบูรณดวยแกว ๗ ประการ คือจักรแกว ๑  ชาง

แกว ๑ มาแกว ๑ แกวมณี ๑ นางแกว ๑ คฤหบดีแกว ๑ ปริณายกแกวเปน  ที่ ๗ พระราชบุตรของพระองคมีกวา

พัน ลวนกลาหาญมีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย  สามารถย่ํายีเสนาของขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรมมิตองใช

อาชญา มิตอง ใชศัสตรา ครอบครองแผนดินมีสาครเปนขอบเขต ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเม่ือมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง พระนามวาเมตไตรย จัก

เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคเปนอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจง

โลก เปนสารถี  ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นย่ิงกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู   เบิกบานแลว 

เปนผูจําแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย

วิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นย่ิงกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย   

ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงทํา

โลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให   แจงชัดดวยพระปญญาอันย่ิงดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมู

สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก  มาร

โลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยฃปญญาอันย่ิงดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดา

และมนุษยใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งาม

ในทามกลาง งาม  ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์  บริบูรณส้ินเชิง. 

พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุ

สงฆหลายรอย ในบัดนี้ ฉะนั้น ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย คร้ังนั้น พระเจาสังขะจักทรงใหยกขึ้นซึ่งปราสาทที่  พระเจามหาปนาทะทรงสราง

ไว แลวประทับอยู แลวจักทรงสละ จักทรงบําเพ็ญ ทาน แกสมณพราหมณ คนกําพราคนเดินทาง วณิพก และ

ยาจกทั้งหลาย จัก   ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผากาสาวพัสตร เสด็จออกจากเรือน ทรง   ผนวช

เปนบรรพชิต ในสํานักของพระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยอรหันต  สัมมาสัมพุทธเจา ทาวเธอทรงผนวช

อยางนี้แลว ทรงปลีกพระองคอยูแตผูเดียว  ไมประมาท มีความเพียร มีตนสงไปแลว ไมชานักก็จักทรงทําใหแจง

ซึ่งประโยชน  อันยอดเย่ียมที่กุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ  ตองการ อันเปน

ที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันย่ิงดวยพระองคเอง ในทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ 
    วาดวยการพ่ึงตนพ่ึงธรรม 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง  อยามีส่ิงอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปน

เกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งอยู  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่น

เปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางไรเลา ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู  มีความเพียรมีสัมปชัญญะ 

มีสติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 
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   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา  ทั้งหลายอยูมีความเพียร มี

สัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก  เสียได ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู มี  ความเพียรมีสัมปชัญญะ มี

สติ กําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นธรรมในธรรม  ทั้งหลายอยู มีความเพียร มี

สัมปชัญญะ มีสติกําจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลก  เสียได ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่ พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปน

ที่พึ่ง ไมมีส่ิงอื่นเปนที่พึ่งอยูอยางนี้แล ฯ 

  ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอท้ังหลายจงเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัย อันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน ดูกร

ภิกษุทั้งหลาย เม่ือเธอท้ังหลายเท่ียวไปในโคจร  ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน จักเจริญทั้งดวยอายุ จัก

เจริญทั้งดวยวรรณะ  จักเจริญทั้งดวยสุข จักเจริญทั้งดวยโภคะ จักเจริญทั้งดวยพละ ฯ 

   ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองอายุของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ  ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย

นี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน  สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยะสมาธิปธานสังขาร 

เจริญอิทธิบาท  ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน  สังขาร เธอ

นั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท  ๔ เหลานี้ เม่ือปรารถนาก็พึงต้ังอยูไดถึงกัป 

๑ หรือเกินกวากัป ๑  

ดูกรภิกษุ  ทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเร่ืองอายุของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย

นี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรมีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย 

สมาทาน  ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้แลเปนอธิบายในเร่ืองวรรณะ ของภิกษุ ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองสุขของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ   ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

สงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุ  ปฐมฌาน มีวิตก มีวิจาร มีปติและสุข เกิดแกวิเวกอยู บรรลุทุติยฌาน มี   

ความผองใสแหงจิต ณ ภายใน เปนธรรมเอกผุดขึ้น เพราะวิตกวิจารสงบไป   ไมมีวิตก ไมมีวิจาร มีปติและสุขเกิด

แตสมาธิอยู เปนผูมีอุเบกขามีสติ มี สัมปชัญญะ เสวยสุขดวยกาย เพราะปติส้ินไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะ

ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข

ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ  ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบาย

ใน  เร่ืองสุขของภิกษุ ฯ 
วาดวยธรรมที่ทําใหอายุเปนตนเจริญ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองโภคะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ  ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

มีจิตประกอบดวยเมตตาแผไปตลอดทิศ ๑ อยูทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้อง

ลาง   เบื้องขวาง ดวยจิตประกอบดวยเมตตาอันไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณ   มิได ไมมีเวร ไมมีความ

เบียดเบียน แผไปตลอดโลกทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุก   สถาน ดวยมีจิตประกอบดวยกรุณา แผไปตลอดทิศ ๑ อยู 

ทิศที่ ๒ทิศที่ ๓  ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้งเบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิต ประกอบดวยกรุณาอัน

ไพบูลย ถึงความเปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมี ความเบียดเบียน แผไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่

ทุกสถาน ดวยมีจิต   ประกอบดวยมุทิตา แผไปตลอดทิศ ๑อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง

เบื้องบน เบื้องลาง เบื้องขวางดวยจิตประกอบดวยมุทิตา   อันไพบูลย ถึงความเปนใหญหาประมาณมิได ไมมีเวร 
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ไมมีความเบียดเบียน แผ   ไปตลอดโลก ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน ดวยมีจิตประกอบดวยอุเบกขาแผไป

ตลอดทิศ ๑ อยู ทิศที่ ๒ ทิศที่ ๓ ทิศที่ ๔ ก็เหมือนกัน ตามนัยนี้ ทั้ง เบื้องบนเบื้องลาง เบื้องขวาง ดวยจิต

ประกอบดวยอุเบกขาอันไพบูลย ถึงความ  เปนใหญ หาประมาณมิได ไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน แผไปตลอด

โลก  ทั่วสัตวทุกเหลา ในที่ทุกสถาน  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเร่ืองโภคะ  ของภิกษุ ฯ 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเร่ืองพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ   ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 

ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะส้ินไปดวยปญญาอันย่ิงดวยตนเอง ใน

ทิฐธรรมเทียว   เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเร่ืองพละของภิกษุ ฯ   ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม

เล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอื่น อันขมได   แสนยาก เหมือนกําลังของมารนี้เลย  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะเจริญขึ้นได อยางนี้ เพราะเหตุถือม่ันกุศลธรรมทั้งหลาย ฯ   พระผูมีพระภาค

เจาไดตรัสพระพุทธพจนนี้แลว  ภิกษุเหลานั้นยินดีชื่นชม พระภาษิตของพระผูมีพระภาคแลวดังนี้แล ฯ 

      
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 
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 จักกสูตร 
 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดย

ธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉน คือ พระเจา

จักรพรรดิในโลกน้ี เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรูเหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไป

โดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม๕ ประการ ก็ฉันนั้น

เหมือนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรช้ันเย่ียมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ 

เทวดา มารพรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัม

พุทธเจาในโลกนี้ ทรงรูจักผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ทรงรูจักประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑  

ดูกรภิกษุทั้งหลายพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม ๕ ประการนี้แล ยอมทรง

ยังธรรมจักรช้ันเย่ียมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดามาร พรหม 

หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 

   
 อนุวัตตนสูตร 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ์ ทรงประกอบดวยองค ๕ ประการ 

ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผู

เปนขาศึกใดๆจะตานทานมิได องค ๕ ประการเปนไฉนคือ พระราชโอรสองคใหญของพระเจาจักรพรรดิ ทรงรูจัก

ผล ๑ ทรงรูจักเหตุ ๑ ทรงรูจักประมาณ ๑ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระราชโอรสองค

ใหญของพระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรที่พระราชบิดาทรงใหเปนไปแลว

ใหเปนไปตามโดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕ ประการ ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมยังธรรมจักรช้ัน

เย่ียมที่ตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา 

มาร พรหมหรือใครในโลก จะคัดคานไมไดธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ พระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจักผล 

๑ รูจักเหตุ ๑ รูจักประมาณ ๑ รูจักกาล ๑ รูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕

ประการนี้แลยอมยังธรรมจักรช้ันเย่ียม ที่ตถาคตใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยชอบเทียวธรรมจักรนั้นยอมเปน

จักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกจะคัดคานไมได ฯ 

              
 ราชสูตร 

 พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา 

แมพระองคใดพระเจาจักรพรรดิแมพระองคนั้น ยอมไมทรงยังจักรใหเปนไป ณ ประเทศที่ไมมีพระราชา เม่ือพระผู

มีพระภาคตรัสอยางนี้แลว ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามวาขาแตพระองคผูเจริญก็ใครเปนพระราชาของพระเจจักรพรรดิ

ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระผูมีพระภาคตรัสตอบวา ธรรมซิ ภิกษุ แลวจึงตรัสตอไปวา  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาในโลกนี้ ทรงอาศัยธรรม

นั่นแหละ ทรงสักการะ เคารพ นอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญยอมทรง

จัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชนภายใน ฯ 
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 อีกประการหนึ่ง พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มีธรรมเปนใหญ ยอม

ทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรม ในกษัตริยเหลาอนุยนต[พระราชวงศานุวงศ] ในหมูทหาร

พราหมณคฤหบดี ชาวนิคมชนบท สมณพราหมณ เนื้อและนกทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม 

เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯมีธรรมเปนใหญ คร้ันทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชน

ภายในในกษัตริยเหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบทสมณพราหมณ เนื้อ และนก

ทั้งหลายแลว ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมเทียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทาน

มิไดดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา 

ทรงอาศัยธรรมน่ันแหละ ทรงสักการะ เคารพนอบนอม ธรรม ทรงมีธรรมเปนธง มีธรรมเปนยอด มีธรรมเปนใหญ 

ยอมทรงจัดแจงการรักษาปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไม

ควรเสพวจีกรรมเชนนี้ควรเสพ วจีกรรมเชนนี้ไมควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ควรเสพ มโนกรรมเชนนี้ไมควรเสพ 

อาชีวะเชนนี้ควรเสพ อาชีวะเชนนี้ไมควรเสพ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไมควรเสพ ฯ 

 อีกประการหนึ่ง พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา ฯลฯ มี

ธรรมเปนใหญ ยอมทรงจัดแจงการรักษาปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุณี ... ในพวกอุบาสก ... ในพวก

อุบาสิกาวา กายกรรมเชนนี้ควรเสพ กายกรรมเชนนี้ไมควรเสพ ฯลฯ บานนิคมเชนนี้ควรเสพ บานนิคมเชนนี้ไม

ควรเสพ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชาพระองคนั้น ฯลฯ มีธรรม

เปนใหญ คร้ันทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษ ุ ในพวกภิกษุณี ในพวกอุบาสกใน

พวกอุบาสิกาแลว ยอมทรงยังธรรมจักรช้ันเย่ียมใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ 

พราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ 
พยัคฆปชชะสูตร 
(อุ อา กะ สะ ) 

คร้ังนั้นแล พยัคฆปชชะพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค 

คร้ันผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งคร้ันแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค

วาขาแตทานพระโคดมผูเจริญ ขาพระองคเปนคฤหัสถยังบริโภคกาม อยูครองเรือน นอนเบียดบุตร ใชจันทนหอม 

จากแควนกาสี ยังทรงดอกไมของหอม และเครื่องลูบไล ยังยินดีเงินและทองอยู ขาแตพระองคผูเจริญขอพระราช

ฤาษีโปรดแสดงธรรมที่เหมาะแกขาพระองค อันจะพึงเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขในปจจุบัน เพื่อประโยชน

เพื่อความสุขในภายหนาเถิด ฯ 

 พระผูมีพระภาคตรัสวา ก็ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแก

กุลบุตร ๔ ประการเปนไฉนคือ อุฏฐานสัมปทา ๑ อารักขสัมปทา ๑กัลยาณมิตตตา ๑ สมชีวิตา ๑ ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็อุฏฐานสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เล้ียงชีพดวยการหม่ันประกอบการงาน 

คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยาง

หนึ่ง เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานน้ัน  

ประกอบดวยปญญาเคร่ืองสอดสองอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้

เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคทรัพยที่หามาไดดวยความ

ขยันหม่ันเพียร ส่ังสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวชอบธรรม ไดมาโดยธรรมเขารักษาคุมครองโภคทรัพย

เหลานั้นไวไดพรอมมูลดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ  
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พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา  

โจรไมพึงลัก  

ไฟไมพึงไหม  

น้ําไมพึงพัดไป  

ทายาทผูไมเปนที่รักจะไมพึงลักไป ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารง

ตน เจรจาส่ังสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมี

สมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวย ศรัทธา ๑ ศีล ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑  

ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศรัทธา  

ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล 

ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ  

ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกรพยัคฆปชชะนี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมชีวิตเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ รูทางเจริญทรัพยและทางเส่ือมแหงโภคทรัพย 

แลวเล้ียงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนักไมใหฝดเคืองนัก  

ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย  รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนช่ังตราชั่ง หรือลูกมือคนช่ังตราช่ัง ยกตราช่ังขึ้นแลว ยอมลดออก

เทานี้หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด  กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญ และทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแลวเล้ียง

ชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก  

ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได  

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย แตเล้ียงชีวิตอยางโอโถงจะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภค

ทรัพยเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเด่ือฉะน้ัน ก็ถากุลบุตรผูที่มีรายไดมาก แตเล้ียงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา 

กุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเส่ือมแหงโภคทรัพยแลวเล้ียงชีพ

พอเหมาะไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก  

ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได  

ดูกรทานทั้งหลาย นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง 

๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรชั่ว สหายช่ัว เพื่อนช่ัว ๑ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระนํ้า

ใหญมีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษพึงปดทางไหลเขา เปดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตก

ตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้สระนํ้าใหญนั้นพึงหวังความเส่ือมอยางเดียว ไมมีความเจริญเลย ฉันใด โภค

ทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเส่ือม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง ๑ เปนนักเลง 

สุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรชั่ว สหายชั่วเพื่อนชั่ว ๑ ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปนนักเลง

หญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไมเปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดี สหายดีเพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือน

สระนํ้าใหญ มีทางไหลเขา ๔ ทาง ไหลออก ๔ ทางบุรุษพึงเปดทางไหลเขาปดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตก

ตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้สระนํ้าใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเส่ือม ฉันใด โภคทรัพยที่เกิด
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โดยชอบอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเจริญ ๔ ประการ คือ ไมเปนนักเลงหญิง ๑ ไมเปนนักเลงสุรา ๑ ไม

เปนนักเลงการพนัน ๑ มีมิตรดีสหายดี เพื่อนดี ๑ ดูกรพยัคฆปชชะธรรม ๔ ประการนี้แล ยอมเปนไปเพื่อ

ประโยชนเพื่อความสุขในปจจุบันแกกุลบุตร ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ ยอมเปนไปเพื่อประโยชน เพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร 

ธรรม ๔ ประการเปนไฉน คือ สัทธาสัมปทา ๑ สีลสัมปทา ๑ จาคสัมปทา ๑ ปญญาสัมปทา ๑ ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สัทธาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้มีศรัทธาคือ เช่ือพระปญญาตรัสรูของพระ

ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยัคฆ

ปชชะนี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูงดเวน จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวน

จากการด่ืมน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ต้ังแหงความประมาท ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู

ครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุมยินดีในการสละ ควรแกการขอยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปช

ชะนี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ 

 ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา

ที่เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะชําแรกกิเลส ใหถึงความส้ินทุกขโดยชอบ  

ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แลยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ 

   คนหม่ันในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม 

   เล้ียงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยที่หามาได         มีศรัทธา 

   ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหน่ี ชําระทาง 

สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว 

นี้ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม 

   อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน 

   ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะน้ี 

   ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ 

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 
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พระคาถาบูชาขอพร ปูฤาษีปญจะโภคทรัพย ท้ัง๕ 

 
(ใหวา นะโม ๓ จบ) 

พุทธังชีวิตตัง ยาวะ นพิพานัง สะระณังคัจฉาม ิ

 อิติปโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วชิชาจะระณะสัมปนโน สุคะ

โต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธ ภะคะ

วาติฯ 

 อุอากะสะ     อากะสะอุ     กะสะอุอา     สะอุอากะ     สะกะอาอุ 
นะชาลีติ นะชาลีเต หังชาลีติ พะลิราชา ปยังมะมะ อาคัจเฉยยะ อาคัจฉาหิ เอหิมา มา 

นะ โมพุท ธา ยะ 
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ 



ตํานานพระฤาษีโภคทรัพย ๕ พระองค 

 

http://www.somdechsuk.com 
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