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ตํานานพระฤาษีโภคทรัพย ๕ พระองค
ในสมัยอดีตกาล พระเจาจักรพรรดิทัลหเนมิ เมื่อจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนไป พระองคจึงทรง
ผนวชเปนฤาษี พรอมดวยบริวารเปนอันมาก เมื่อผนวชแลวมีนามวามีพระนามวา พระราชฤาษีจักรพรรดิ
ทัลหเนมิ พระราชฤาษีจักรพรรดิ เคยฟงธรรมของ พระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจา ตอมาเมื่อผนวชเปนราชฤาษี
แลว ทรงสําเร็จอานาคามิมรรค อานาคามิผล เมื่อสิ้นชีพแลว 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
ค่ํา ในจักกวัตติวัตรธรรม ธรรมที่เปนประโยชนในปจจจุบัน ธรรมที่เปนประโยชนในภายหนา ธรรมที่ทําใหทรัพย
ไหลเขา ธรรมที่ทําใหทรัพยไหลออก เหตุแหงความเสื่อม เหตุแหงความเจริญ บุคคลทั้งหลายไดฟงธรรมจาก
พระฤาษีทั้ง ๕ ตนแลว ยอมมีแตความเจริญ ในกาลภายหลังพระฤาษีทั้ง ๕ ตน ไดสําเร็จอานาคามิมรรค อา
นาคามิผล
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เรื่องพระเจาจักรพรรดิทัลหเนมิ
ขาพเจาไดสดับมาอยางนี้ สมัยหนึ่งพระผูมีพระภาคประทับอยู ณ เมืองมาตุลาในแควนมคธ ณ ที่ นั้น
แล พระผูมีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ฯ ภิกษุเหลานั้นทูลรับพระผูมีพระภาคเจาแลว พระผูมีพระภาคเจาจึงตรัสดังนี้วา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งจงมีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูเลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง เปนอยางไร
๑. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นกายในกายอยู มีความเพียร มีสัมปชัญญะ
มีสติกําจัดอภิชฌา และโทมนัสในโลกเสียได ฯ
๒. ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู 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 ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรม
เปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู อยางนี้แล ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจรซึ่งเปนวิสัยอันสืบ
มาจากบิดาของตน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน มารจักไมได
โอกาส มารจักไมไดอารมณ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้ เจริญขึ้นอยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นธรรมทั้งหลายอันเปนกุศล ฯ
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แกว ๗ ประการของพระเจาจักรพรรดิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เรื่องเคยมีมาแลว มีพระเจาจักรพรรดิ์พระนามวา ทัลหเนมิผูทรงธรรม เปน
พระราชาโดยธรรม เปนใหญในแผนดิน มีมหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคง
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
เกลี้ยง ๆ อันหนึ่ง วางอยูบนกําทุก ๆ สิบซี่ซึ่งเขาทําไวเพื่อใหตองลมแลวเปลงเสียง มีเสียงประดุจดนตรี
ประกอบดวยองค๕ ซึ่งบรรเลงไดไพเราะ
ฉะนั้น ณ ที่ขางทั้งสองของดุม มีหนาสิงหโตอยู๒ หนา ซึ่งภายในมีรูดุจ รูของลอเกวียนฉะนั้น บุคคล
ผูที่กระทําหรือใหกระทําจักรรัตนะนั้นไมมี จักรรัตนะนั้น ปรากฏขึ้นดวยอุตุซึ่งมีกรรมเปนปจจัย
พระราชาทรงบําเพ็ญจักรวรรดิวัตร ๑๐ ประการอันใด ทรงสนานพระเศียรในวันเพ็ญ ๑๕ ค่ํา อัน
เปนวันอุโบสถ ทรงรักษาอุโบสถเสด็จไปยังเบื้องบนปราสาทอันประเสริฐ ประทับนั่งระลึกถึงศีลทั้งหลายอยู ได
เห็นจักรรัตนะซึ่งตั้งขึ้นอยูดุจพระจันทรเพ็ญ และดุจพระอาทิตยฉะนั้น ซึ่งบุคคลยอมไดยินเสียงตั้งแต ๑๒
โยชน มีวรรณะปรากฏตั้งแต ๓ โยชน ซึ่งมหาชนเกิดโกลาหลขึ้นอยางยิ่งวา เห็นจะมีพระจันทรหรือพระ
อาทิตยขึ้นเปนดวงที่สอง ดังนี้ปรากฏอยู ไดลอยมาเบื้องบนพระนครปรากฏอยูในดานทิศตะวันออกของภายใน
ราชบุรี ไมสูงเกินไป ไมต่ําเกินไป 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. ชางนั้นพาบริษัทไปสิ้น๑๒ โยชนครอบงํา
ทั่วชมพูทวีป แลวกลับมาสูราชธานีของตน ในเวลากอนอาหารเชานั่นเทียว.
๓.มาแกว (อัสสรัตนะ) ซึ่งเกิดติดตามพระราชาแมนั้น ก็เปนมาสีขาวเทาแดง ศีรษะดํา ขนเหมือน
หญาปลอง มาจากสกุลมาวลาหก คําที่เหลือในเรื่องมาแกวนี้ ก็เชนเดียวกับเรื่องชางแกวนั้นเอง.
๔.แกวมณี (มณิรัตนะ) เกิดติดตามพระราชาแมนั้น แกวมณีนั้นเปนแกวไพฑูรย สวยงามโชติชวง
ซึ่งไดเจียระไนไวดี ทั้ง ๘ เหลี่ยม 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 เปลงปลั่งลวง
ผิวพรรณของมนุษย แตไมถึงผิวพรรณอันเปนทิพย ซึ่งในเวลาพระราชาเย็น พระกายก็อุน ในเวลาพระราชา
รอน พระกายของนางแกวก็เย็น มีสัมผัสนิ่ม ดุจปุย
นุนที่เขาชีถึง ๗ ครั้ง มีกลิ่นจันทนฟุงออกจากพระ
กาย มีกลิ่นอุบลฟุงออกจากพระโอษฐ 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 พอเมื่อจักรรัตนะอุบัติขึ้นก็เปนผูประกอบดวยปญญาและความเฉียบแหลมอยางเหลือลน ขุนพล
แกวนั้นกําหนดรูจิตของบริษัทประมาณ ๑๒ โยชน ดวยจิต (ของตน) ทั้งสามารถจะทําการขมและการยกยอง
เขาเขาไปเฝาพระราชาแลวทูลปวารณาวา ขาแตสมมติเทพ ขอพระองคจงเปนผูขวนขวายนอย ขาพระองคจะ
ปกครองราชสมบัติเพื่อพระองค.
พระราชบุตรของพระองคมีกวาพันองค ลวนกลาหาญ มีรูปทรงสมเปนวีรกษัตริย สามารถย่ํายีเสนาของ
ขาศึกได พระองคทรงชํานะโดยธรรม มิตองใชอาชญา มิตองใชศัสตราครอบครองแผนดิน มีสาคร เปนขอบเขต
จักรแกวถอยเคลื่อน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้นโดยลวงไปหลายป รอยป (หลายพันป) พระเจาจักรพรรดิตรัสเรียกบุรุษคน
หนึ่งมารับสั่งวา ดูกรพอบุรุษผูเจริญ ทานเห็นจักรแกว อันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ในกาลใดพึงบอกแกเราใน
กาลนั้นทีเดียว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของพระเจาจักรพรรดิแลว ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดย
ลวงไปอีกหลายป รอยป (หลายพันป) บุรุษนั้นไดเห็นจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาพระเจา
จักรพรรดิถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะพระพุทธเจาขา ขอพระองคไดทราบวา จักรแกวอันเปนทิพย
ของพระองคถอย เคลื่อนจากที่แลว ฯ
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วาดวยอานุภาพของจักรแกว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พระเจาจักรพรรดิ ตรัสเรียกพระราชกุมารองคใหญมา รับสั่งวา ดูกรพอ
กุมาร ไดยินวา จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่แลว ก็พอไดสดับมาดังนี้วาจักรแกวอันเปนทิพย
ของพระเจาจักรพรรดิ์องคใด ถอยเคลื่อนจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้น พึงทรงพระชนมอยูไดไมนานใน
บัดนี้ ก็กามทั้งหลายอันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว
บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลายอันเปนทิพยของพอกุมาร มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครอง
แผนดิน อันมีสมุทรเปนขอบเขตแดนนี้
ฝายพอจักปลงผมและหนวด นุงหมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิต(ฤาษี) ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น พระเจาจักรพรรดิ ทรงสั่งสอนพระกุมารองคใหญ ทรงใหราชสมบัติ
เรียบรอยแลว ทรงปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผายอม น้ําฝาด เสด็จออกจากเรือน ทรงผนวชเปน
บรรพชิต(ฤาษี)แลว ชนทั้งหลายเรียกพระองควา พระราชฤาษีจักรพรรดิ ทัลหเนมิ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อพระราชฤาษีจักรพรรดิ ทรงผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยไดอันตรธานไป
แลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น ราชบุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชาผูเปนพระราชกุมารองคใหญ ของพระ
จักรพรรดิ พระองคเกา ผูไดเปนกษัตริยซึ่งไดมูรธาภิเษกใหมแลว ถึงที่ประทับ ครั้นแลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ
พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด บัดนี้จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น เมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว พระราชาทรงเสียพระทัยและ
ทรงเสวยแตความเสียพระทัย ทาวเธอจึงเสด็จเขาไป หาพระราชฤาษี ถึงที่ประทับแลว พระราชาไดกราบทูลวา
ขอเดชะพระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบวาจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อทาวเธอกราบทูลอยางนี้แลว พระราชฤาษี จึงตรัสกะทาวเธอวา ดูกรพอ พออยา
เสียใจ และอยาเสวยแตความเสียใจไปเลย ในเมื่อจักรแกวอันเปนทิพย อันตรธานไปแลว
ดูกรพอ ดวยวาจักรแกวอันเปนทิพยหาใชสมบัติสืบมาจาก บิดาของพอไม ดูกรพอ เชิญพอประพฤติใน
จักกวัตติวัตรอันประเสริฐเถิด ขอนี้ เปนฐานะที่จะมีไดแล เมื่อพอประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ จักรแกว
อันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวยอาการทุกอยาง จักปรากฏมี แกพอผูสระพระเศียร แลวรักษา
อุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา 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 ตั้ง
มั่นอยูในขันติและโสรัจจะ ฝกตนแตผูเดียว สงบตนแตผูเดียว ใหตนดับกิเลสอยูแตผูเดียว พึงเขาไปหาสมณ
พราหมณเหลานั้น โดยกาลอันควร
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แลวไตถามสอบถามวา ทานขอรับกุศลคืออะไร ทานขอรับอกุศลคืออะไร กรรมมีโทษคืออะไร กรรมไมมี
โทษคืออะไร กรรมอะไรควรเสพ
กรรมอะไรไมควรเสพ กรรมอะไรอันขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อไมเปน
ประโยชน เพื่อทุกข สิ้นกาลนาน หรือวากรรมอะไรที่ขาพเจากระทําอยู พึงมีเพื่อประโยชนเพื่อความสุข สิ้นกาล
นาน พอไดฟงคําของสมณพราหมณเหลานั้นแลว สิ่งใดเปนอกุศล พึงละเวนสิ่งนั้นเสีย สิ่งใดเปนกุศลพึงถือมั่นสิ่ง
นั้นประพฤติ ดูกรพอ นี้แล คือจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น ฯ
พระราชาทรงประพฤติอยูในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ
เมื่อทาวเธอทรงประพฤติจักกวัตติวัตรอัน
ประเสริฐอยู จักรแกวอันเปนทิพยซึ่งมีกําพันหนึ่ง มีกง มีดุม บริบูรณดวย อาการทุกอยาง ปรากฏมีแกทาวเธอผู
สระพระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา
พระราชาทอดพระเนตรเห็นจักรแกวแลว มีพระดําริวา ก็เราไดยินมาวา จักรแกวอันเปนทิพย มีกําพัน
หนึ่ง มีกง มีดุมบริบูรณดวยอาการทุกอยาง ปรากฎมีแกพระราชาผูเปนกษัตริยพระองคใด ผูไดมูรธาภิเษก สระ
พระเศียร ทรงรักษาอุโบสถอยู ณ ปราสาทอันประเสริฐชั้นบน ในวันอุโบสถ ๑๕ ค่ํา พระราชาพระองคนั้น เปน
พระเจาจักรพรรดิ์ เราไดเปน พระเจาจักพรรดิ์แลวหรือหนอ
ลําดับนั้น ทาวเธอเสด็จลุกจากพระที่แลว ทรงทําผาอุตตราสงคเฉวียงพระอังสาขางหนึ่ง จับพระเตา
ดวยพระหัตถซาย ทรงประคองจักรแกวดวยพระหัตถขวาแลวตรัสวา ขอจักรแกวอันประเสริฐ จงเปน ไปเถิด ขอ
จักรแกวอันประเสริฐ จงชนะโลกทั้งปวงเถิด
ขณะนั้น จักรแกวนั้นก็เปนไปทางทิศบูรพา พระเจาจักรพรรดิพรอมดวยจตุรงคินีเสนา ก็เสด็จ
ติดตามไป ฝายพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศบูรพาพากันเสด็จ เขาไปเฝาพระเจาจักรพรรดิ ไดกราบทูลอยางนี้วา
ขอเชิญเสด็จมาเถิดมหาราชเจา พระองคเสด็จมาดีแลวราชอาณาจักรเหลานี้ เปนของพระองคทั้งสิ้น ขอพระองค
พระราชทานพระบรมราโชวาทเถิดมหาราชเจา ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงถือเอาของที่เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไมพึง
กลาวคําเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา 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 มหาราชเจาอาณาจักรเหลานี้เปนของพระองคทั้งสิ้น มหาราช
เจา ขอพระองคพระราชทานพระบรมราโชวาทเถิด ทาวเธอจึงตรัสอยางนี้วา
พวกทานไมพึงฆาสัตว ไมพึงเอาสิ่งของที่เจาของไมไดให ไมพึงประพฤติผิดในกามทั้งหลาย ไมพึง
กลาวคําเท็จ ไมพึงดื่มน้ําเมา จงบริโภคตามเดิมเถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พวกพระเจาแผนดินที่อยู ณ ทิศอุดร ไดพากันตาม เสด็จทาวเธอไปดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย ลําดับนั้น จักรแกวนั้นไดชนะวิเศษยิ่งซึ่ง แผนดินมีสมุทรเปนขอบเขตไดแลวจึงกลับคืนสูราชธานีนั้น
ไดหยุดอยูที่ประตู พระราชวังของทาวเธอ ปรากฏเหมือนเครื่องประดับณ มุขสําหรับทําเรื่องราว สวางไสวอยูทั่ว
ภายในพระราชวังของทาวเธอ ฯ
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วาดวยจักรแกวอันเปนทิพยถอยเคลื่อนจากที่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิองคที่ ๒ ก็ดี องคที่ ๓ ก็ดี องคที่ ๔ ก็ดีองคที่ ๕ ก็ดี องคที่ ๖ ก็ดี
องคที่ ๗ ก็ดี โดยกาลลวงไป หลายป หลายรอยป หลายพันปไดตรัสเรียกบุรุษคนหนึ่งมารับสั่งวา
ดูกรบุรษุ ผูเจริญ ทานเห็นจักรแกวอันเปนทิพย ถอยเคลื่อนจากที่ในกาลใด พอพึงบอกแกเราในกาล
นั้นทีเดียว ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุรุษนั้นทูลสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โดยลวงไปอีกหลายป หลายรอยปหลายพันป บุรุษนั้นไดแลเห็นจักรแกวอันเปน
ทิพยถอยเคลื่อนจากที่ จึงเขาไปเฝาทาวเธอถึงที่ประทับ แลวไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา ขอพระองค
พึงทรงทราบ จักรแกวอันเปนทิพยของพระองคถอยเคลื่อนจากที่แลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับ นั้น ทาวเธอตรัสเรียกพระกุมารองคใหญมารับสั่งวา ดูกรพอกุมาร ไดยินวา
จักรแกวอันเปนทิพยของพอถอยเคลื่อนจากที่แลว ก็พอไดสดับมาดังนี้วา จักรแกวอันเปนทิพยของพระเจา
จักรพรรดิ์พระองคใด ถอยเคลื่อนออกจากที่ พระเจาจักรพรรดิ์พระองคนั้นพึงทรงพระชนมมีชีวิตอยูไดไมนาน
ในบัดนี้ ก็กามทั้งหลาย อันเปนของมนุษย พอไดบริโภคแลว บัดนี้เปนสมัยที่จะแสวงหากามทั้งหลาย อันเปน
ทิพยของพอ มาเถิดพอกุมาร พอจงปกครองแผนดินอันมีสมุทรเปน ขอบเขตนี้ ฝายพอจะปลงผมและหนวด นุง
หมผายอมน้ําฝาด ออกจากเรือนบวช เปนบรรพชิต
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอทรงสั่งสอนพระกุมารองค ใหญในราชสมบัติเรียบรอยแลว ทรง
ปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงครองผา ยอมน้ําฝาด เสด็จออกจากเรือนทรงผนวชเปนบรรพชิตแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อพระราชฤาษี ทรงพระผนวชได ๗ วัน จักรแกวอันเปนทิพยอันตรธาน ไปแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งเขาไปเฝาพระราชา ผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกแลวถึงที่
ประทับ ครั้นแลว ไดกราบทูลวา ขอเดชะ พระพุทธเจาขา พระองคพึงทรงทราบเถิด จักรแกวอันเปนทิพย
อันตรธานไปแลว
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอเมื่อจักรแกวอันเปนทิพยอันตรธานไปแลว ไดทรงเสียพระทัย
และไดทรงเสวยแตความเสียพระทัยแตไมไดเสด็จเขาไป เฝาพระราชฤาษี ทูลถามจึงจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ
ตามพระมติความคิดของพระองคเอง
ไมทําตามจักกวัตติวัตร
นัยวาทาวเธอทรงปกครองประชาราษฎร
ประชาราษฎรก็ไมเจริญตอไป เหมือนเกากอน เหมือนเมื่อกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติ
วัตรอันประเสริฐอยู
ดูกรภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น คณะอํามาตยขาราชบริพารโหราจารยและมหาอํามาตย
นายกองชาง
นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา
ไดประชุมกันกราบทูลทาวเธอวา
พระพุทธเจาขา ไดยินวาเมื่อพระองคทรงปกครอง ประชาราษฎรตามพระมติของพระองคเอง ประชาราษฎรไม
เจริญเหมือนเกากอน
เหมือนเมื่อกษัตริยพระองคกอนๆ ซึ่งไดทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐอยู
พระพุทธเจาขา ในแวนแควนของพระองคมีอํามาตยขาราชบริพาร โหราจารยและมหาอํามาตย นายกองชาง
นายกองมา เปนตน จนคนรักษาประตู และคน เลี้ยงชีพดวยปญญา 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 และคนเลี้ยงชีพดวยปญญา แลวตรัสถามจักกวัตติวัตรอัน
ประเสริฐเขาเหลานั้น อันทาวเธอตรัสถามจักกวัตติวัตรอันประเสริฐแลว จึงกราบทูลแกถวายทาวเธอ
ทาวเธอไดฟงคําทูลแกของพวกเขาแลว จึงทรงจัดการรักษาปองกัน และคุมครอง อันชอบธรรม แต
ไมไดพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย เมื่อไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่ไมมีทรัพย ความขัดสน
จึงไดถึงความแพรหลายเมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย บุรุษคนหนึ่งจึงขโมยทรัพยของคนอื่น ไป เขาชวยกัน
จับบุรุษนั้นไดแลว แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษคนนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่น
ไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว
ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได ยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ
บุรุษ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
ราชา. เพราะเหตุไร ฯ
บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจงเลี้ยง
ชีพ จงเลี้ยงมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณาที่มีผลในเบื้องบน อัน
เกื้อกูลแกสวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพยนี้เถิด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย แมบรุ ุษอีกคนหนึ่งก็ไดขโมยทรัพยของคนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลวจึง
แสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เมื่อเขาพากันกราบทูล อยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ไดยินวา เธอขโมยเอาทรัพยของ
คนอื่นไป จริงหรือ ฯ
บุรุษ. จริงพระพุทธเจาขา ฯ
พระราชา. เพราะเหตุไร ฯ
บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงพระราชทานทรัพยใหแกเขา แลวรับสั่งวา พอบุรุษ เธอจง
เลี้ยงชีพ จงเลี้ยงชีพมารดาบิดา จงเลี้ยงบุตรภรรยา จงประกอบการงานทั้งหลาย จงตั้งทักษิณาที่มีผล ในเบื้อง
บน อันเกื้อกูลแก สวรรค มีสุขเปนผล เปนไปเพื่อสวรรค ในสมณพราหมณทั้งหลายดวยทรัพย นี้เถิด ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เขาไดสนองพระราชดํารัสของทาวเธอแลว ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนุษยทั้งหลายไดฟงมาวา ดูกรทานผูเจริญทั้งหลาย ไดยินวาคนขโมยทรัพยของ
คนพวกอื่นไป พระเจาแผนดินยังทรงพระราชทานทรัพยใหอีก เขาไดยินมาจึงพากันคิดเห็นอยางนี้วา อยากระนั้น
เลย แมเราทั้งหลายก็ควรขโมยเอาทรัพยของคนอื่นบาง ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของ คนอื่นไป เขาชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว
จึงแสดงแกทาวเธอพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา บุรุษผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป ดูกรภิกษุ
ทั้งหลาย เมื่อ เขาพากันกราบทูลอยางนี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษผูนั้นวา พอบุรุษ ได ยินวา เธอขโมย
เอาทรัพยของคนอื่นไปจริงหรือ ฯ
บุรุษ. จริง พระพุทธเจาขา ฯ
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พระราชา. เพราะเหตุไร ฯ
บุรุษ. เพราะขาพระพุทธเจาไมมีอะไรจะเลี้ยงชีพ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอจึงทรงพระดําริอยางนี้วา ถาเราจักใหทรัพยแกคนที่ขโมยเอา
ทรัพยของคนอื่นเสมอไป อทินนาทานนี้จักเจริญทวี ขึ้นดวยประการอยางนี้ อยากระนั้นเลย เราจะใหคุมตัว
บุรุษผูนี้ใหแข็งแรง จะทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะของบุรุษนั้นเสีย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น ทาวเธอ ตรัสสั่งบังคับราชบุรุษทั้งหลายวา 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 ครั้นแลวจะคุมตัวบุรุษ
ที่เราจักขโมยเอาทรัพยใหแข็งแรง จักทําการตัดตนตอ ตัดศีรษะพวกมันเสีย พวกเขาจึงใหชางทําศัสตราอยางคม
ครั้นแลวจึงเริ่มทําการปลนบานบาง ปลนนิคมบาง ปลนพระนครบาง ปลนตามถนน หนทางบาง คุมตัวบุคคลที่
พวกเขาจักขโมยเอาทรัพยไวอยางแข็งแรง ทําการตัด ตนตอ ตัดศีรษะบุคคลนั้นเสีย ฯ
วาดวยปาณาติบาตทําใหอายุเสื่อม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่
ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ
แพรหลายเมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย
มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมุสาวาทถึงความแพรหลายแมอายุ
ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบางเสื่อมถอยจากวรรณบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๘๐,๐๐๐
ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๔๐,๐๐๐ ป
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไปเขา
ชวยกันจับบุรุษนั้นไดแลว จึงแสดงแกพระราชาผูกษัตริย ซึ่งไดมูรธาภิเษกพรอมดวยกราบทูลวา พระพุทธเจาขา
บุรษุ ผูนี้ขโมยเอาทรัพยของคนอื่นไป
ดูกรภิกษุทั้งหลายเมื่อเขาพากันกราบทูลอยาง นี้แลว ทาวเธอจึงตรัสคํานี้กะบุรุษนั้นวา พอบุรุษ ไดยิน
วา เธอขโมยเอาทรัพยของ คนอื่นไปจริงหรือ บุรุษนั้นไดกราบทูล คําเท็จทั้งรูอยูวาไมจริงเลยพระพุทธเจาขา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่
ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ
แพรหลาย
เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลายศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อศัสตราถึงความแพรหลาย
ปาณาติบาตก็ไดถึงความแพรหลายเมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ
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มุสาวาทถึงความแพรหลาย แมอายุ ของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอยแมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอย
จาก อายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๔๐,๐๐๐ ป ก็มี อายุ๒๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป บุรุษคนหนึ่งขโมย เอาทรัพยของคนอื่นไป บุรุษอีก
คนหนึ่งจึงกราบทูลแกพระราชาผูกษัตริยซึ่งได มูรธาภิเษกเปนการสอเสียดวาพระพุทธเจาขา บุรุษชื่อนี้ ขโมยเอา
ทรัพย ของคนอื่นไป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่
ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย ปสุณาวาจาก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลายแมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณก็เสื่อมถอย เมื่อ
พวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบางเสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง
เหลือ ๑๐,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป สัตวบางพวกมีวรรณะดี สัตวบางพวกมีวรรณะไม
ดี ในสัตวทั้งสองพวกนั้น สัตวพวกที่มีวรรณะไมดี ก็เพงเล็งสัตวพวกที่มีวรรณดีถึงความประพฤติลวงในภรรยา
ของคนอื่น ฯ
วาดวยอกุศลกรรมบถทําใหอายุเสื่อม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหา กษัตริยไมพระราชทานทรัพยใหแกคนที่
ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงความแพร หลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่ออทินนาทานถึงความแพรหลายกาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ กาเมสุมิจฉาจารถึง
ความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม วรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๑๐,๐๐๐ ป ก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕,๐๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕,๐๐๐ ป ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจาและสัมผัปปลาปะก็ได
ถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความ แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แมวรรณะก็
เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๕,๐๐๐ ป บาง
พวกมีอายุ ๒,๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒,๐๐๐ ป ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒,๕๐๐ ป อภิชฌา
และพยาบาท ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพรหลาย แมอายุของ สัตวเหลานั้นก็
เสื่อมถอยแมวรรณะก็เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุ บาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตรของมนุษย
ที่มีอายุ ๒,๕๐๐ ป ก็มีอายุถอยลง เหลือ ๑,๐๐๐ ป ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑,๐๐๐ ป
มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความ แพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึงความแพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็เสื่อมถอยเมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะ บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ
๑,๐๐๐ ปก็มีอายุถอยลงเหลือ ๕๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๕๐๐ ป ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะวิสมโลภ มิจฉาธรรม
ก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อธรรม ๓ ประการถึงความแพรหลายแมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม
วรรณะก็ เสื่อมถอย เมื่อพวกเขาเสื่อมถอยจากอายุบาง เสื่อมถอยจากวรรณะบาง บุตร ของมนุษยที่มีอายุ
๕๐๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๕๐ ป บางพวกมีอายุ ๒๐๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๒๕๐ ป ธรรมเหลานี้คือ ความ ไมปฏิบัติชอบในมารดา ความไม
ปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไมปฏิบัติชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอทาน
ผูใหญในตระกูล ก็ได ถึงความแพรหลาย ฯ
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวยประการดังพรรณนามานี้ เมื่อพระมหากษัตริยไม พระราชทานทรัพยใหแกคน
ที่ไมมีทรัพย ความขัดสนก็ไดถึงแกความแพรหลาย เมื่อความขัดสนถึงความแพรหลาย อทินนาทานก็ไดถึงความ
แพรหลาย เมื่อ อทินนาทานถึงความแพรหลาย ศัสตราก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อศัสตราถึงความ แพรหลาย
ปาณาติบาตถึงความแพรหลาย เมื่อปาณาติบาตถึงความแพรหลาย มุสาวาทก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อ
ปสุณาวาจาก็ไดถึงความแพรหลาย
เมื่อปสุณาวาจาถึงความแพรหลาย
มุสาวาทถึงความแพรหลาย
กาเมสุมิจฉาจารก็ไดถึงความ แพรหลาย เมื่อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพรหลาย ธรรม ๒ ประการคือ ผรุสวาจา
และสัมผัปปลาปะก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๒ ประการถึงความแพรหลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ไดถึง
ความแพรหลาย เมื่ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ แพรหลาย มิจฉาทิฐิก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อมิจฉาทิฐิถึง
ความแพรหลาย ธรรม ๓ ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภมิจฉาธรรม ก็ไดถึงความแพรหลาย เมื่อธรรม ๓มี
ประการถึงความแพรหลาย ธรรมเหลานี้
คือ ความไมปฏิบัติชอบใน มารดา ความไมปฏิบัติชอบในบิดา ความไมปฏิบัติชอบในสมณะ ความไม
ปฏิบัติ ชอบในพราหมณ ความไมออนนอมตอผูใหญในตระกูล ก็ไดถึงความแพรหลายเมื่อธรรมเหลานี้ถึงความ
แพรหลาย แมอายุของสัตวเหลานั้นก็เสื่อมถอย แม วรรณะก็เสื่อมถอยเมื่อสัตวเหลานั้นเสื่อมถอยจากอายุบาง
เสื่อมถอยจากวรรณะ บาง บุตรของมนุษยที่มีอายุ ๒๕๐ ปก็มีอายุถอยลงเหลือ ๑๐๐ ป ฯ
วาดวยความเสื่อมของกุศลอกุศล
ดูกรภิกษุทั้งหลาย จักมีสมัยที่มนุษยเหลานี้มีบุตรอายุ ๑๐ ป ใน เมื่อมนุษยมีอายุ๑๐ ป เด็กหญิงมี
อายุ ๕ ป จักสมควรมีสามีได ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ๑๐ ป รสเหลานี้คือเนยใส เนยขน น้ํามัน
น้ําผึ้ง น้ําออย และเกลือ จักอันตรธานไปสิ้น
ดูกรภิกษุทั้งหลายในเมื่อมนุษย มีอายุ ๑๐ ป หญากับแก จักเปนอาหารอยางดี ดูกรภิกษุทั้งหลาย
เปรียบเหมือนขาวสุก ขาวสาลีระคนกับเนื้อสัตว จักเปนอาหารอยางดี ในบัดนี้ฉันใด
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป หญากับแกก็จักเปนอาหารอยางดี ฉันนั้นเหมือนกัน
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป กุศลกรรมบถ ๑๐ จักอันตรธานไปหมดสิ้น อกุศลกรรมบถ ๑๐ จัก
รุงเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ปแมแตชื่อวากุศลก็จักไมมี และคนทํากุศลจักมีแต
ไหน ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป คนทั้งหลายจักไมปฏิบัติชอบในมารดา จักไมปฏิบัติชอบใน
บิดา จักไมปฏิบัติชอบในสมณะ จักไมปฏิบัติชอบในพราหมณ จักไม ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล
เขาเหลานั้นก็จักไดรบั การบูชา และ ไดรับการสรรเสริญ เหมือนคนปฏิบัติชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา
ปฏิบัติ ชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ ประพฤติออนนอมตอทานผูใหญในตระกูล ในบัดนี้ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป เขาจักไมมีจิตคิดเคารพยําเกรงวานี่แม นี่นา นี่พอ นี่อา
นี่ปา นี่ภรรยาของอาจารย หรือวานี่ภรรยา ของทานที่เคารพทั้งหลาย สัตวโลกจักถึงความสมสูปะปนกันหมด
เปรียบเหมือน แพะ ไก สุนัขบาน สุนัขจิ้งจอก ฉะนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป สัตวเหลานั้นตางก็จักเกิดความอาฆาต ความพยาบาท
ความคิดราย ความ คิดจะฆาอยางแรงกลาในกันและกัน มารดากับบุตรก็ดี บุตรกับมารดาก็ดี บิดากับ บุตรก็ดี
บุตรกับบิดาก็ดี พี่ชายกับนองหญิงก็ดี นองหญิงกับพี่ชายก็ดี จักเกิดความ อาฆาต ความพยาบาท ความคิด
ราย ความคิดจะฆากันอยางแรงกลา นายพรานเนื้อเห็นเนื้อเขาเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดราย
ความคิดจะฆา อยางแรงกลาฉันใด ฉันนั้นเหมือนกัน
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ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๑๐ ป จักมีสัตถันตรกัปสิ้น ๗ วันมนุษยเหลานั้นจักกลับได
ความสําคัญกันเองวาเปนเนื้อ ศัสตราทั้ง หลายอันคมจักปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขาจะฆากันเองดวย
ศัสตราอันคม นั้นโดยสําคัญวา นี้เนื้อ ดูกรภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น สัตวเหลานั้น บางพวกมี ความคิดอยางนี้วา
พวกเราอยาฆาใครๆ และใครๆ ก็อยาฆาเรา อยากระนั้น เลย เราควรเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม ระหวาง
เกาะ หรือซอกเขามีรากไมและผลไมในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยู เขาพากันเขาไปตามปาหญาสุมทุมปาไม
ระหวางเกาะหรือซอกเขา มีรากไมและผลไม ในปาเปนอาหารเลี้ยงชีวิตอยูตลอด ๗ วัน เมื่อลวง ๗ วันไปเขาพา
ซอกเขา แลวตางสวมกอดกันและกันจักขับรองดีใจอยาง
กันออกจากปาหญาสุมทุมปาไม ระหวางเกาะ
เหลือเกินในที่ประชุม วา สัตวผูเจริญ เราพบเห็นกันแลว ทานยังมีชีวิตอยูหรือๆ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้น สัตวเหลานั้น จักมีความคิดอยางนี้วา เรา ถึงความสิ้นญาติอยางใหญเห็น
ปานนี้ เหตุเพราะสมาทานธรรมที่เปนอกุศล อยากระนั้นเลยเราควรทํากุศล ควรทํากุศลอะไร เราควรงดเวน
ปาณาติบาต ควรสมาทาน กุศลธรรมนี้แลวประพฤติ เขาจักงดเวนจากปาณาติบาต จักสมาทานกุศลธรรมนี้แลว
ประพฤติ เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม เขาจักเจริญดวยอายุบาง จักเจริญดวยวรรณะบาง เมื่อเขาเจริญดวย
อายุบางเจริญดวยวรรณะบาง บุตรของมนุษยทั้งหลายที่มีอายุ ๑๐ ป จักมีอายุเจริญขึ้นถึง ๒๐ ป ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ลําดับนั้นสัตวเหลานั้นจักมีความคิดอยางนี้วา เรา เจริญดวยอายุบางเจริญดวย
วรรณะบาง เพราะเหตุที่สมาทานกุศลธรรม อยา กระนั้นเลย เราควรทํากุศลยิ่งๆ 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 เมื่อเขาเหลานั้นเจริญ
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 ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เด็กหญิงมี อายุ ๕๐๐ ปจึงจักสมควรมีสามีได ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักเกิดมีอาพาธ๓ อยาง คือ ความอยากกิน ๑ ความไมอยากกิน
๑ ความแก ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้จัก มั่งคั่งและรุงเรือง มีบานนิคม
และราชธานีพอชั่วไกบินตก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ชมพูทวีปนี้ประหนึ่งวาอเวจีนรก
จักยัดเยียดไป ดวยผูคนทั้งหลาย เปรียบเหมือนปาไมออ หรือปาสาลพฤกษฉะนั้น ฯ

http://www.somdechsuk.com

ตํานานพระฤาษีโภคทรัพย ๕ พระองค

15

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป เมืองพาราณสีนี้ จัก เปนราชธานีมีนามวา เกตุมดี
เปนเมืองที่มั่งคั่งและรุงเรืองมีพลเมืองมาก มีผูคน คับคั่ง และมีอาหารสมบูรณ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษย
มีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป ในชมพูทวีปนี้จักมีเมือง๘๔,๐๐๐ เมือง มีเกตุมดีราชธานีเปนประมุข ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป จักมีพระเจาจักรพรรดิ์ทรงพระนามวา พระ
เจาสังขะ ทรงอุบัติขึ้น ณ เกตุมดีราชธานี เปนผูทรงธรรม เปนพระราชาโดยธรรมเปนใหญในแผนดิน มี
มหาสมุทร ๔ เปนขอบเขต ทรงชนะแลว มีราชอาณาจักรมั่นคงสมบูรณดวยแกว 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 ในเมื่อมนุษยมีอายุ ๘๐,๐๐๐ ป พระผูมีพระภาคทรง พระนามวาเมตไตรย จัก
เสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระองคเปนอรหันตตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว ทรงรูแจง
โลก เปนสารถี ฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษยทั้งหลาย เปนผู เบิกบานแลว
เปนผูจําแนกพระธรรมเหมือนตถาคตอุบัติขึ้นแลวในโลกในบัดนี้ เปนอรหันต ตรัสรูเองโดยชอบ ถึงพรอมดวย
วิชชาและจรณะ ไปดีแลว รูแจงโลก เปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีผูอื่นยิ่งกวา เปนศาสดาของเทวดาและมนุษย
ทั้งหลาย เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกพระธรรม พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงทํา
โลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ให แจงชัดดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเองแลว ทรงสอนหมู
สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณเทวดาและมนุษยใหรูตาม เหมือนตถาคตในบัดนี้ ทําโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก มาร
โลก พรหมโลก ใหแจงชัดดวยฃปญญาอันยิ่งดวยตถาคตเองแลว สอนหมูสัตว พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดา
และมนุษยใหรูตามอยู พระผูมีพระภาคพระนามวา เมตไตรยพระองคนั้นจักทรงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งาม
ในทามกลาง งาม ในที่สุด ทรงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถ พรอมทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง.
พระผูมีพระภาคพระนามวาเมตไตรยพระองคนั้น จักทรงบริหารภิกษุสงฆหลายพัน เหมือนตถาคตบริหารภิกษุ
สงฆหลายรอย ในบัดนี้ ฉะนั้น ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น 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 อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลาย พากันออกจากเรือนบวชเปนบรรพชิตโดยชอบ ตองการ อันเปน
ที่สุดแหงพรหมจรรย ดวยพระปญญาอันยิ่งดวยพระองคเอง ในทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ฯ
วาดวยการพึ่งตนพึ่งธรรม
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่ง จงมีธรรมเปน
เกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง อยามีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ภิกษุผูมีตนเปนเกาะ มีตนเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่น
เปนที่พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปนที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยู 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 ไมมีสิ่งอื่นเปนที่ พึ่ง มีธรรมเปนเกาะ มีธรรมเปน
ที่พึ่ง ไมมีสิ่งอื่นเปนที่พึ่งอยูอยางนี้แล ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัย อันสืบเนื่องมาจากบิดาของตน ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในโคจร ซึ่งเปนวิสัยอันสืบมาจากบิดาของตน จักเจริญทั้งดวยอายุ จัก
เจริญทั้งดวยวรรณะ จักเจริญทั้งดวยสุข จักเจริญทั้งดวยโภคะ จักเจริญทั้งดวยพละ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องอายุของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้ เจริญอิทธิบาทประกอบดวยฉันทะสมาธิปธาน สังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิริยะสมาธิปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาท ประกอบดวยจิตตสมาธิปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดวยวิมังสาสมาธิปธาน สังขาร เธอ
นั้น เพราะเจริญอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เพราะกระทําใหมากซึ่งอิทธิบาท ๔ เหลานี้ เมื่อปรารถนาก็พึงตั้งอยูไดถึงกัป
๑ หรือเกินกวากัป ๑
ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องอายุของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องวรรณะของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัย
นี้ เปนผูมีศีล สํารวมระวังในพระปาติโมกข ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจรมีปรกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กนอย
สมาทาน ศึกษาอยูในสิกขาบททั้งหลาย ดูกรภิกษุทั้งหลายนี้แลเปนอธิบายในเรื่องวรรณะ ของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องสุขของภิกษุ 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 เพราะปติสิ้นไป บรรลุตติยฌาน ที่พระอริยะ
ทั้งหลายสรรเสริญวา ผูไดฌานนี้ เปนผูมีอุเบกขา มีสติ อยูเปนสุข บรรลุจตุตถฌาน ไมมีทุกขไมมีสุข เพราะละสุข
ละทุกขและดับโสมนัสโทมนัสกอนๆ ได มีอุเบกขาเปนเหตุใหสติบริสุทธิ์อยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบาย
ใน เรื่องสุขของภิกษุ ฯ
วาดวยธรรมที่ทําใหอายุเปนตนเจริญ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องโภคะของภิกษุ 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 นี้แลเปนอธิบายในเรื่องโภคะ ของภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในเรื่องพละของภิกษุ มีอธิบายอยางไร ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้
ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุติและปญญาวิมุติ อันหาอาสวะมิได เพราะอาสวะสิ้นไปดวยปญญาอันยิ่งดวยตนเอง ใน
ทิฐธรรมเทียว เขาถึงอยู ดูกรภิกษุทั้งหลาย นี้แลเปนอธิบายในเรื่องพละของภิกษุ ฯ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม
เล็งเห็นแมกําลังสักอยางหนึ่งอื่น อันขมได แสนยาก เหมือนกําลังของมารนี้เลย
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บุญนี้จะเจริญขึ้นได อยางนี้ เพราะเหตุถือมั่นกุศลธรรมทั้งหลาย 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
จักรพรรดิในโลกนี้ เปนผูทรงรูผล ๑ ทรงรูเหตุ ๑ ทรงรูประมาณ ๑ ทรงรูจักกาล ๑ ทรงรูจักบริษัท ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิทรงประกอบดวยองค ๕ ประการนี้แล ยอมทรงยังจักรใหเปนไป
โดยธรรมทีเดียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทานมิได ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทรงประกอบดวยธรรม๕ ประการ ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว 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
ยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมทีเดียว 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 ก็ฉันนั้นเหมือนกันยอมยังธรรมจักรชั้น
เยี่ยมที่ตถาคตใหเปนไปแลว ใหเปนไปตามโดยชอบเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา
มาร พรหมหรือใครในโลก จะคัดคานไมไดธรรม ๕ ประการเปนไฉน คือ พระสารีบุตรในธรรมวินัยนี้ เปนผูรูจักผล
๑ รูจักเหตุ ๑ รูจักประมาณ ๑ รูจักกาล ๑ รูจักบริษัท ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระสารีบุตรประกอบดวยธรรม ๕
ประการนี้แลยอมยังธรรมจักรชั้นเยี่ยม ที่ตถาคตใหเปนไปแลวใหเปนไปตามโดยชอบเทียวธรรมจักรนั้นยอมเปน
จักรอันสมณะ พราหมณ เทวดา มาร พรหม หรือใครๆ ในโลกจะคัดคานไมได ฯ
ราชสูตร
พระผูมีพระภาคตรัสวา ดูกรภิกษุทั้งหลาย พระเจาจักรพรรดิผูทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา
แมพระองคใดพระเจาจักรพรรดิแมพระองคนั้น ยอมไมทรงยังจักรใหเปนไป ณ ประเทศที่ไมมีพระราชา เมื่อพระผู
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 ครั้นทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในชน
ภายในในกษัตริยเหลาอนุยนต ในหมูทหาร พราหมณ คฤหบดี ชาวนิคมชนบทสมณพราหมณ เนื้อ และนก
ทั้งหลายแลว ยอมทรงยังจักรใหเปนไปโดยธรรมเทียว จักรนั้นยอมเปนจักรอันมนุษยผูเปนขาศึกใดๆ จะตานทาน
มิไดดูกรภิกษุ พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงดํารงอยูในธรรม เปนพระธรรมราชา
ทรงอาศัยธรรมนั่นแหละ 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 ครั้นทรงจัดแจงการรักษา ปองกัน คุมครองที่เปนธรรมในพวกภิกษุ ในพวกภิกษุณี ในพวกอุบาสกใน
พวกอุบาสิกาแลว ยอมทรงยังธรรมจักรชั้นเยี่ยมใหเปนไปโดยธรรมเทียว ธรรมจักรนั้นยอมเปนจักรอันสมณะ
พราหมณ เทวดามาร พรหม หรือใครๆ ในโลก จะคัดคานไมได ฯ
พยัคฆปชชะสูตร
(อุ อา กะ สะ )
ครั้งนั้นแล พยัคฆปชชะพราหมณเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคถึงที่ประทับ ไดปราศรัยกับพระผูมีพระภาค
ครั้นผานการปราศรัย พอใหระลึกถึงกันไปแลว จึงนั่ง ณ ที่ควรสวนขางหนึ่งครั้นแลวไดกราบทูลพระผูมีพระภาค
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 เลี้ยงชีพดวยการหมั่นประกอบการงาน
คือ กสิกรรม พาณิชยกรรม โครักขกรรม รับราชการฝายทหาร รับราชการฝายพลเรือน หรือศิลปอยางใดอยาง
หนึ่ง เปนผูขยันไมเกียจครานในการงานนั้น
ประกอบดวยปญญาเครื่องสอดสองอันเปนอุบายในการงานนั้น สามารถจัดทําได ดูกรพยัคฆปชชะ นี้
เรียกวาอุฏฐานสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลายก็อารักขสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีโภคทรัพยที่หามาไดดวยความ
ขยันหมั่นเพียร สั่งสมดวยกําลังแขน มีเหงื่อโทรมตัวชอบธรรม ไดมาโดยธรรมเขารักษาคุมครองโภคทรัพย
เหลานั้นไวไดพรอมมูลดวยทําไวในใจวา ไฉนหนอ
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พระราชาไมพึงบริโภคทรัพยเหลานี้ของเรา
โจรไมพึงลัก
ไฟไมพึงไหม
น้ําไมพึงพัดไป
ทายาทผูไมเปนที่รักจะไมพึงลักไป ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาอารักขสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็กัลยาณมิตตตาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ อยูอาศัยในบานหรือนิคมใด ยอมดํารง
ตน เจรจาสั่งสนทนากับบุคคลในบานหรือนิคมนั้น ซึ่งเปนคฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี เปนคนหนุมหรือคนแก ผูมี
สมาจารบริสุทธิ์ ผูถึงพรอมดวย
ศรัทธา ๑ ศีล ๑ จาคะ ๑ ปญญา ๑
ศึกษาศรัทธาสัมปทาตามผูถงึ พรอมดวยศรัทธา
ศึกษาศีลสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยศีล
ศึกษาจาคสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยจาคะ
ศึกษาปญญาสัมปทาตามผูถึงพรอมดวยปญญา ดูกรพยัคฆปชชะนี้เรียกวากัลยาณมิตตตา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็สมชีวิตเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ รูทางเจริญทรัพยและทางเสื่อมแหงโภคทรัพย
แลวเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนักไมใหฝดเคืองนัก
ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย รายจายของเราจักตองไมเหนือรายได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือนคนชั่งตราชั่ง หรือลูกมือคนชั่งตราชั่ง ยกตราชั่งขึ้นแลว ยอมลดออก
เทานี้หรือตองเพิ่มเขาเทานี้ ฉันใด กุลบุตรก็ฉันนั้นเหมือนกัน รูทางเจริญ และทางเสื่อมแหงโภคทรัพยแลวเลี้ยง
ชีพพอเหมาะ ไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก
ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถากุลบุตรผูนี้มีรายไดนอย แตเลี้ยงชีวิตอยางโอโถงจะมีผูวาเขาวา กุลบุตรผูนี้ใชโภค
ทรัพยเหมือนคนเคี้ยวกินผลมะเดื่อฉะนั้น ก็ถากุลบุตรผูที่มีรายไดมาก แตเลี้ยงชีพอยางฝดเคือง จะมีผูวาเขาวา
กุลบุตรผูนี้จักตายอยางอนาถา
แตเพราะกุลบุตรผูนี้รูทางเจริญและทางเสื่อมแหงโภคทรัพยแลวเลี้ยงชีพ
พอเหมาะไมใหฟูมฟายนัก ไมใหฝดเคืองนัก
ดวยคิดวา รายไดของเราจักตองเหนือรายจาย และรายจายของเราจักตองไมเหนือรายได
ดูกรทานทั้งหลาย นี้เรียกวาสมชีวิตา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย โภคทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้แลว ยอมมีทางเสื่อม ๔ ประการ คือ เปนนักเลงหญิง
๑ เปนนักเลงสุรา ๑ เปนนักเลงการพนัน ๑มีมิตรชั่ว สหายชั่ว เพื่อนชั่ว ๑ดูกรพยัคฆปชชะ เปรียบเหมือนสระน้ํา
ใหญมีทางไหลเขา ๔ ทาง ทางไหลออก ๔ ทาง บุรุษพึงปดทางไหลเขา เปดทางไหลออกของสระนั้น ฝนก็มิตก
ตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้สระน้ําใหญนั้นพึงหวังความเสื่อมอยางเดียว ไมมีความเจริญเลย ฉันใด โภค
ทรัพยที่เกิดโดยชอบอยางนี้ ก็ฉันนั้นเหมือนกัน ยอมมีทางเสื่อม 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
สระน้ําใหญ มีทางไหลเขา ๔ ทาง ไหลออก ๔ ทางบุรุษพึงเปดทางไหลเขาปดทางไหลออกของสระนั้น ทั้งฝนก็ตก
ตองตามฤดูกาล ดวยประการฉะนี้สระน้ําใหญนั้นพึงหวังความเจริญอยางเดียว ไมมีเสื่อม 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 เชื่อพระปญญาตรัสรูของพระ
ตถาคตวา แมเพราะเหตุนี้ๆ พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ฯลฯ เปนผูเบิกบานแลว เปนผูจําแนกธรรม ดูกรพยัคฆ
ปชชะนี้เรียกวาสัทธาสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย สีลสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูงดเวน จากปาณาติบาต ฯลฯ เปนผูงดเวน
จากการดื่มน้ําเมา คือ สุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาสีลสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็จาคสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ มีจิตปราศจากมลทินคือความตระหนี่ อยู
ครองเรือน มีจาคะอันปลอยแลว มีฝามือชุมยินดีในการสละ ควรแกการขอยินดีในการจําแนกทาน ดูกรพยัคฆปช
ชะนี้เรียกวาจาคสัมปทา ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ปญญาสัมปทาเปนไฉน กุลบุตรในโลกนี้ เปนผูมีปญญา คือ ประกอบดวยปญญา
ที่เห็นความเกิดและความดับ เปนอริยะชําแรกกิเลส ใหถึงความสิ้นทุกขโดยชอบ
ดูกรพยัคฆปชชะ นี้เรียกวาปญญาสัมปทา
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้แลยอมเปนไปเพื่อประโยชนเพื่อความสุขในภายหนาแกกุลบุตร ฯ
คนหมั่นในการทํางาน ไมประมาท จัดการงานเหมาะสม
เลี้ยงชีพพอเหมาะ รักษาทรัพยที่หามาได
มีศรัทธา
ถึงพรอมดวยศีล รูถอยคํา ปราศจากความตระหนี่ ชําระทาง
สัมปรายิกประโยชนเปนนิตย ธรรม ๘ ประการดังกลาว
นี้ของผูครองเรือน ผูมีศรัทธา อันพระพุทธเจาผูมีพระนาม
อันแทจริงตรัสวา นําสุขมาใหในโลกทั้งสอง คือ ประโยชน
ในปจจุบันนี้และความสุขในภายหนา บุญ คือ จาคะนี้
ยอมเจริญแกคฤหัสถดวยประการฉะนี้ ฯ
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐
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พระคาถาบูชาขอพร ปูฤาษีปญจะโภคทรัพย ทั้ง๕

(ใหวา นะโม ๓ จบ)
พุทธังชีวิตตัง ยาวะ นิพพานัง สะระณังคัจฉามิ
อิติปโสภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปนโน 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
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ภาพปูฤาษีปญจะโภคทรัพย
วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
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