๙. ธุตังคปญหา ๘๖
พระเจามิลินท ทอดพระเนตรเห็นภิกษุสงฆรักษาธุดงค คือ ถืออยูในปาเปนวัตร และ
ทอดพระเนตรเห็นคฤหัสถ ตั้งอยูในพระอนาคามิผล. เพราะทอดพระเนตรเห็นชนแมทงั้ สองเหลานั้น
เปนตนั้นเคาใหเกิดความสงสัยใหญวา "ถาฆราวาสคิหิชนตรัสรูธรรมทัง้ หลายไดเหมือนกัน ธุดงคคุณ
นั้นนาจะไมมผี ลใหญไพศาล, การย่ํายีคําคนพาลพูดอยางอื่นในพระไตรปฎก เปนการละเอียดนัก จํา
เราจะซักไซไตถาม ทานผูม ีถอ ยคําอยางประเสริฐ, ทานจะไดเปดเผยแสดงนําความสงสัยของเราเสีย"
ดังนี้.
ลําดับนัน้ พระเจามิลินทเสด็จไปหาพระนาคเสนผูมีอายุ ทรงนมัสการและประทับในที่ควรเปน
ปกติแลว ไดตรัสกะพระนาคเสนผูมีอายุวา "มีอยูหรือพระนาคเสนผูเจริญ คฤหัสถผูมีกรรมเกื้อกูลแก
เรือนเปนกามโภคี อยูครอบครองเรือนอันเปนทีน่ อนคับแคบดวยบุตรและภริยา ใชสอยแกนจันทนเปน
ของชาวกาสี ทัดทรงดอกไมของหอมและเครื่องลูบไล ยินดีทองและเงิน เกลามวยผมอันวิจิตรดวยแกว
มณีแกว มุกดาและทองคํา เปนผูกระทําใหแจงซึ่งนิพพานอันมีประโยชนอยางยิ่งเปนของละเอียด?"
พระเถรเจาทูลวา "ขอถวายพระพร คฤหัสถชนกระทําใหแจงซึ่งนิพพานไมใชแตรอยคน สอง
รอยคน สามรอยคน สี่รอยคน หารอนคน พันคน แสนคน รอยโกฏิคน พันโกฏิคน แสนโกฏิคน; การตรัส
รูของคฤหัสถชนสิบคน ยี่สิบคน รอยคน พันคน ยกไวกอน, อาตมภาพจะถวายคําตอบที่ซักถามแดบรม
บพิตร โดยปริยายไหน?"
ร. "นิมนตพระผูเปนเจากลาวปริยายนัน้ เถิด."
ถ. "ขอถวายพระพร ถาเชนนั้น อาตมภาพจักทูลแดบรมบพิตร, คฤหัสถชนกระทําใหแจงซึ่ง
นิพพานนัน้ รอยคนบาง พันคนบาง แสนคนบาง โกฏิคนบาง รอยโกฏิคนบาง พันโกฏิคนบาง แสนโกฏิ
คนบาง. ในเมื่อมีบุคคลผูถึงพรอมซึ่งนิพพาน การพูดถึงขอปฏิบัติทั้งหลายของผูกระทําใหแจงนิพพาน
ซึ่งอาศัยธุดงคคุณอันประเสริฐ อันเปนสัลเลขปฏิบัติอาจารย ปฏิบัติในพระพุทธพจน มีองคเกาทั้งปวง
ยอมประชุมลงในธุดงคคุณนี,้ เปรียบเหมือนน้าํ ที่ตกลงในที่ลุมที่ดอนที่เสมอและที่ไมเสมอ น้ํานั้น
ทั้งหลาย ยอมไหลแตทที่ ั้งหลายนัน้ ไปประชุมลงในทะเล ฉะนั้น. แมการแสดงเหตุตามความฉลาดรู
ของอาตมภาพ ก็ประชุมลงในธุดงคคุณนี้, เพราะเหตุนี้ ธุดงคคุณนี้จักเปนของมีประโยชนที่จาํ แนกไวดี
แลว จักเปนของวิจิตรบริบูรณที่นาํ มาพรอมแลว, เปรียบเหมือนครูเลขผูฉลาดสอนศิษย ตั้งจํานวนเลข
รายยอยไวแลวผสมรวมใหครบ ดวยการแสดงเหตุตามความฉลาดรูของตน, จํานวนเลขนัน้ จักเปนของ
ครบบริบูรณไมบกพรองฉะนั้น.

ขอถวายพระพร ในพระนครสาวัตถี มีอุบาสกอุบาสิกาผูเปนอริยสาวกแหงพระผูมีพระภาคเจา
ประมาณหาโกฏิ ไดตั้งอยูในพระอนาคามิผลประมาณสามแสนหาหมื่นเจ็ดพันคน, ชนเหลานัน้
ทั้งหลายลวนเปนคฤหัสถ ไมใชบรรพชิต, ยังอีก สัตวทั้งหลายยี่สิบโกฏิไดตรัสรู เพราะยมกปาฏิหาริยที่
โคนไมคัณฑามพพฤกษ ณ พระนครสาวัตถีนนั้ . เทพดาทั้งหลายเหลือที่จะนับไดตรัสรู เพราะมหา
ราหุโลวาทสูตร มังคลสูตร สมจิตตปริยายสูตร ปราภวสูตร ปุราเภทสูตร กลหวิวาทสูตร จูฬพยูหสูตร
มหาพยูหสูตร ตุวฏกสูตร และสารีปุตตสูตร. อุบาสก อุบาสิกาผูเปนอริยสาวกแหงพระผูมีพระภาคเจา
ประมาณสามแสนหาหมืน่ อยูในพระนครราชคฤห, มนุษยทั้งหลายเกาสิบโกฏิ ไดสําเร็จมรรคผลใน
สมัยเปนทีท่ รมานชางประเสริฐชื่อ ธนบาล ณ พระนครราชคฤหนั้น, มนุษยทั้งหลายสิบสี่โกฏิ ไดสําเร็จ
มรรคผลในปารายนสมาคม ณ ปาสาณกเจดีย, เทวดาทัง้ หลายแปดสิบโกฎิ ไดสําเร็จมรรคผล ณ ถ้ํา
ชื่ออินทสาลคูหา, พรหมทั้งหลายสิบแปดโกฏิและเทพดาทั้งหลายไมมปี ระมาณ ไดบรรลุมรรคผล
เพราะประถมเทศนา ณ ปาอิสิปตนะมฤคทายวัน ใกลกรุงพาราณสี, เทพดาทั้งหลายแปดสิบโกฏิได
บรรลุมรรคผล เพราะอภิธรรมเทศนา ณ บัณฑุกัมพลศิลาในดาวดึงสพิภพ, มนุษยและเทพดาทั้งหลาย
ผูเลื่อมใสสามสิบโกฏิ ไดบรรลุธรรมวิเศษ เพราะโลกวิวรณปาฏิหาริย ณ ประตูสังกัสสนครในสมัยเปน
ที่ลงจากเทวโลก. เทพดาทั้งหลายเหลือประมาณ ไดบรรลุธรรมวิเศษ เพราะพุทธวังสเทสนา และมหา
สมัยสุตตเทสนา ณ นิโครธาราม ใกลกรุงกบิลพัสดุแดนสักกชนบท. มนุษยแปดหมื่นสี่พัน ไดบรรลุ
อริยมรรคอริยผล ในที่สมาคมแหงนายสุมนมาลาการ ในที่สมาคมแหงครหทินน ในที่สมาคมแหง
อานันทเศรษฐี ในที่สมาคมแหงชัมพุกาชีวก ในที่สมาคมแหงมัณฑูกเทพบุตร ในที่สมาคมแหงมัฏฐ
กุณฑลีเทวบุตรในที่สมาคมแหงนางสุลสานครโสภิณี ในที่สมาคมแหงนางสิริมานครโสภิณี ในที่
สมาคมแหงธิดาชางหูก ในที่สมาคมแหงนางจูฬสุภัททา ในที่สมาคมเปนที่แสดงสุสานะแกสาเกต
พราหมณ ในที่สมาคมแหงสุนาปรันตกะ ในที่สมาคมแหงสักกปญหา ในที่สมาคมแหงติโรกุฑฑกัณฑ
ในที่สมาคมแหงรัตนสูตร.
ขอถวายพระพร พระผูมีพระภาคเจายังดํารงพระชนมอยูในโลกตราบใด พระผูมีพระภาคเจา
เสด็จสําราญพระอริยาบถอยูในสถานที่ใด ๆ ณ มหาชนบททั้งหลายสิบหก ณ มณฑลทั้งหลายสาม
เทพดามนุษยทั้งหลายสองคนบาง สามคนบาง สี่คนบาง หาคนบาง รอยคนบาง พันคนบาง แสนคน
บาง ไดกระทําใหแจงนิพพานโดยชุกชุมในสถานนัน้ ตราบนั้น. เทพดาเหลานั้นลวนเปนคฤหัสถทั้งนั้น
หาใชบรรพชิตไม. เทพดาประมาณแสนโกฏิเปนอเนกเหลานี้ดวย เหลาอื่นดวย ลวนเปนกามโภคีอยู
ครอบครองเคหสถาน ไดกระทําใหแจงพระนิพพานอันสงบ เปนประโยชนสูงสุด."
ร. "พระผูเปนเจานาคเสน ถาวาคฤหัสถทั้งหลายกระทําใหแจงนิพพานได, ธุดงคคุณทั้งหลาย
จะใหประโยชนอะไรสําเร็จ; ดวยเหตุนั้นธุดงคคุณทั้งหลายเปนของหาไดกระทํากิจไม. พระผูเปนเจา

นาคเสน ถาวาเวนมนตและโอสถ โรคยอมระงับได, จะตองการอะไรดวยการกระทํารางกายใหทุพพล
ภาพ มีอันสํารอกและถายเปนตน, ถาวาขมศัตรูตอบดวยกํามือได, จะตองการอะไรดวยดาบหอกศรธนู
เกาทัณฑและไมคอนทั้งหลาย; ถาวาเถาวัลยและกิ่งไมเปนตาคตโพรงหนาม เปนเครื่องเหนี่ยวขึน้
ตนไมได, จะตองการอะไรดวยการแสวงหาพะองที่ยาวมัน่ คง; ถาวาการนอนบนแผนดินเปนของเสมอที่
นอนตามปกติเดิมได, จะตองการอะไรดวยการแสวงหาที่นอนประกอบดวยสิริใหญ ๆ เปนที่สัมผัสเปน
สุข; ถาวาคนเดียวเปนผูสามารถเดินขามทีก่ ันดารประกอบดวยความรังเกียจมีภัย เปนทีไ่ มเสมอได, จะ
ตองการอะไรดวยการเตรียมผูกสอดศัสตราวุธและแสวงหาเพื่อนมาก ๆ; ถาวาสามารถจะขามแมน้ํา
และทะเลสาบดวยกําลังแขนได, จะตองการอะไรดวยสะพานมัน่ คงและเรือ; ถาวากระทําอาหารและ
เครื่องนุงหมดวยของมีแหงตนเองเพียงพอ, จะตองการอะไรดวยการคบหาคนอื่นและเจรจาเปนที่รัก
และวิ่งไปขางหลังขางหนา; ถาวาไดน้ําในบอสระแลว, จะตองการอะไรดวยการขุดบออีก ฉันใด, ถาวา
คฤหัสถกามโภคีบุคคล กระทําใหแจงนิพพานได, จะตองการอะไรดวยการสมาทานธุดงคคุณอัน
ประเสริฐฉันนั้นเลา."
ถ. "ขอถวายพระพร ก็คุณแหงธุดงคทั้งหลายยี่สิบแปดเหลานี้เปนคุณมีความเปนของเปนจริง
อยางไร ซึ่งพระพุทธเจาทั้งปวงรักใครปรารถนา; คุณแหงธุดงคทั้งหลายยี่สิบแปดเปนไฉน? คือ ธุดงค
ในศาสนานี้
(๑) เปนของมีอาชีวะบริสทุ ธิ.์
(๒) เปนของมีความสุขเปนผล.
(๓) เปนของไมมีโทษ.
(๔) เปนของไมยังผูอื่นใหลาํ บาก.
(๕) เปนของไมมีภัย.
(๖) เปนของไมเบียดเบียนพรอม.
(๗) เปนของมีความเจริญสวนเดียว.
(๘) เปนของหาความเสียมิได.
(๙) เปนเครื่องรักษาทั่ว.
(๑๐)เปนเครื่องรักษาทัว่ .
(๑๑)เปนของใหผลที่ปรารถนา.
(๑๒)เปนเครื่องทรมานของสัตวทั้งปวง.
(๑๓)เปนของเกื้อกูลแกความระวัง.
(๑๔)เปนของสมควร.

(๑๕)เปนของไมอาศัยตัณหามานะทิฏฐิ.
(๑๖)เปนเครื่องพนพิเศษ.
(๑๗)เปนเครื่องสิ้นไปแหงราคะ.
(๑๘)เปนเครื่องสิ้นไปแหงโทสะ.
(๑๙)เปนเครื่องสิ้นไปแหงโมหะ.
(๒๐)เปนเครื่องละมานะ.
(๒๑)เปนเครื่องตัดความตรึกชั่วเสีย.
(๒๒)เปนเครื่องขามความสงสัย.
(๒๓)เปนเครื่องกําจัดความเกียจครานเสีย.
(๒๔)เปนเครื่องละความไมยนิ ดี.
(๒๕)เปนเครื่องทนทานตอกิเลส.
(๒๖)เปนของชั่งไมได.
(๒๗)เปนของไมมีประมาณ.
(๒๘)เปนเครื่องถึงธรรมที่สิ้นไปแหงสรรพทุกข.
คุณแหงธุดงคทั้งหลายยี่สิบแปดเหลานีแ้ ล เปนคุณมีความเปนของเปนจริงอยางไร ซึ่งพระพุทธเจาทั้ง
ปวงรักใครปรารถนา.
ขอถวายพระพร บุคคลเหลาใด สองเสพธุดงคคุณทั้งหลายโดยชอบ บุคคลเหลานั้น เปนผูบริบูรณดวย
คุณทั้งหลายสิบแปดประการ; คุณสิบแปดประการเปนไฉน? คือ:(๑) อาจาระของบุคคลเหลานั้นเปนของบริสุทธิ์ด.ี
(๒) ปฏิปทาของบุคคลเหลานั้นเปนของเต็มดวยดี.
(๓) สิ่งที่เปนไปทางกายและสิ่งที่เปนไปทางวาจา เปนของอนบุคคลเหลานัน้ รักษาดีแลว.
(๔) มโนสมาจารของบุคคลเหลานั้นบริสทุ ธิ์ดี.
(๕) ความเพียรเปนของอันบุคคลเหลานั้นประคองไวดวยดี.
(๖) ความเพียรเปนของอันบุคคลเหลานั้นประคองไวดวยดี.
(๖) ภัยของบุคคลเหลานั้นยอมเขาไประงับ.
(๗) อัตตานุทฏิ ฐิของบุคคลเหลานั้นไปปราศแลว.
(๘) ความอาฆาตเปนของอันบุคคลเหลานั้นงดเวนได.
(๙) เมตตาเปนของอันบุคคลเหลานั้นเขาไปตั้งไวแลว.
(๑๐)อาหารเปนของอันบุคคลเหลานั้นกําหนดรูแลว.

(๑๑)บุคคลนั้นเปนผูอันสัตวทั้งปวงกระทําความเคารพ.
(๑๒)บุคคลนัน้ เปนผูรูประมาณในโภชนะ.
(๑๓)บุคคลนัน้ เปนผูประกอบตามความเปนผูตื่น.
(๑๔)บุคคลนัน้ เปนผูหาที่อยูไมได.
(๑๕)บุคคลนัน้ เปนผูมีอันอยูในที่สาํ ราญเปนปกติ.
(๑๖)บุคคลนั้นเปนผูเกลียดบาป.
(๑๗)บุคคลนัน้ เปนผูมีความเงียบเปนที่มายินดี.
(๑๘)บุคคลนัน้ เปนผูไมประมาทเนืองนิตย.
บุคคลเหลาใด สองเสพธุดงคคุณทั้งหลายโดยชอบ บุคคลเหลานั้นเปนผูบริบูรณดวยคุณทั้งหลายสิบ
แปดประการเหลานี้แล.
ขอถวายพระพร บุคคลสิบเหลานี้เปนผูควรสมาทานธุดงคคุณ; คือ:(๑) เปนผูมีศรัทธา.
(๒) เปนผูมีหิร.ิ
(๓) เปนผูมีปญญา.
(๔) เปนผูไมลอ ลวง.
(๕) เปนผูมีอํานาจในประโยชน
(๖) เปนผูไมมคี วามโลภ.
(๗) เปนผูรักความศึกษา.
(๘) เปนผูสมาทานมัน่ .
(๙) เปนผูมีปกติไมโพนทะนามาก.
(๑๐)เปนผูมีเมตตาเปนธรรมอยู.
บุคคลสิบเหลานีแ้ ล เปนผูควรสมาทานธุดงคคุณ.
ขอถวายพระพร คฤหัสถกามโภคีบุคคลเหลาใด กระทําใหแจงซึ่งนิพพาน คฤหัสถเหลานั้น
ลวนเปนผูมกี ารปฏิบัติในธุดงคสิบสาม อันกระทําแลว เปนผูมีกรรมเปนภูมิในธุดงคสิบสามอันกระทํา
แลวในชาติกอน ๆ; คฤหัสถเหลานั้น ยังอาจาระและปฏิบัติในธุดงคคุณสิบสามนัน้ ใหหมดจดแลว จึง
กระทําใหแจงซึ่งนิพพานในกาลนีไ้ ด.
ขอถวายพระพร เปรียบเหมือนคนแผลงศรผูฉลาด หัดศิษยทั้งหลายในชนิดของแลงศร การขึ้น
คันศร การถือคันศร การบีบไวในกํามือ การใชนิ้วมือ การตั้งเทา การจับลูกศร การพาดลูกศร การ
เหนี่ยวมา การตรวจ การเล็งที่หมด การแผลงไป ในการยิงหุนหญาเครื่องกําบัง กองหญา กองฟาก

กองดิน โล เปา ในศาลาที่ยงิ แลว แสดงการยิงใหเปนที่โปรดปรานในสักของพระราชาแลว ยอมไดรถ
เทียมอาชาไนย ชาง มา ทรัพยควรสงวน เงินและทอง ทาสและทาสี ภริยาบานสวย ฉะนัน้ . คฤหัสถเวน
การสองเสพธุดงคทั้งหลายในชาติกอน ๆ ไมกระทําใหแจงพระอรหัตในชาติหนึ่งแท, คฤหัสถกระทําให
แจงซึงพระอรหัตก็เพราะความเพียรสูงสุด เพราะการปฏิบัติสูงสุด เพราะอาจาระ และกัลยาณมิตรเห็น
ปานนั้น.
อนึ่ง เปรียบเหมือนหมอบาดแผล ยังอาจารยใหยนิ ดีดวยทรัพยหรือดวยวัตรปฏิบัติแลว ศึกษา
เนือง ๆ ซึ่งการจับศัสตรา เชือด กรีด พัน ผูก ถอนลูกศรออก ลางแผลใหแผลแหง ทายาบอย ๆ ให
อาเจียน ใหถายและอบเนือง ๆ เปนผูมีการศึกษาอันกระทําแลวมีมืออันกระทําชํานาญแลวในวิทยา
แพทยทั้งหลาย จึงเขาไปใกลคนไขผูกระสับกระสายทั้งหลายเพื่อแกไข ฉันใด; คฤหัสถผูกระทําใหแจง
ซึ่งนิพพาน ลวนไดปฏิบัติในธุดงคคุณสิบสามในชาติกอน ๆ ยังอาจาระและจอปฏิบตั ิในธุดงคคุณสิบ
สามนัน้ ใหหมดจด จึงเปนผูกระทําใหแจงซึ่งนิพพานในกาลนีไ้ ด ฉันนั้นแล. ธรรมาภิสมัยยอมไมมแี ก
บุคคลทั้งหลาย ผูไมบริสุทธิด์ วยธุดงคคุณทั้งหลาย. เปรียบเหมือนความไมงอกงามขึ้นแหงพืชทั้งหลาย
เพราะไมรดน้าํ ฉะนั้น.
อีกอยางหนึ่ง เปรียบเหมือนความไปสุคติ ยอมไมมีแกชนทั้งหลาย ผูไมกระทํากุศล ผูไมปกระ
ทํากรรมงาม ฉะนัน้ .
ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยแผนดิน ดวยใจความวา เปนที่ตั้งอาศัยแหงบุคคล
ผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยน้ํา ดวยใจความวา เปนเครื่องลางมลทิน คือ กิเลสทั้งปวง แหง
บุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยยา ดวยใจความวา เปนเครื่องระงับพยาธิ คือ กิเสลทั้งปวง แหง
บุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยน้ําอมฤต ดวยใจความวา เปนเครื่องใหพิษคือกิเลสหาย แหง
บุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยนา ดวยใจความวา เปนที่งอกขึน้ แหงขาวกลาคือ สามัญคุณทั้ง
ปวง แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยของที่กระทําใหยนิ ดี ดวยใจความวา เปนผูใหสมบัติอันประเสริฐ
ทั้งปวง ที่ปรารถนาและอยากได แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยเรือ ดวยใจความวา เปนเครื่องไปสูฝงแหงหวงทะเลใหญคือสงสาร
แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.

ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยเครื่องปองกันความขลาด ดวยใจความวา เปนเครื่องกระทําความ
หายใจคลอง แหงบุคคลผูขลาดตอความชราและมรณะ ผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยมารดา ดวยใจความวา เปนผูใหสรรพสามัญคุณเกิด แหงบุคคลผู
ใครความเจริญแหงกุศล ผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยมิตร ดวยใจความวา เปนผูไมหลอกลวง ในการแสวงหาสรรพ
สามัญคุณ แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยดอกบัว ดวยใจความวา เปนของอันมลทิน คือสรรพกิเลสไมติดอยู
ได แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยของหอมอันประเสริฐมีชาติสี่ ดวยใจความวา เปนเครื่องบรรเทา
เสียซึ่งของเหม็นคือกิเลส แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยภูเขาใหญอันประเสริฐ ดวยใจความวาเปนของไมหวั่นไหวดวยลม
คือ โลกธรรมทั้งแปด แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยอากาศ ดวยใจความวา เปนของไมมที ี่ยดึ ถือในทีท่ ั้งปวง และเปน
ของสูงกวางใหญ แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยแมน้ํา ดวยใจความวา เปนที่ลอยมลทินคือกิเลส แหงบุคคลผูใคร
ความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยคนบอกหนทาง ดวยใจความวา เปนเครื่องนําออกจากกันดารคือ
ชาติ และชัฏปาคือกิเลส แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพอคาเกวียนใหญ ดวยใจความวา เปนผูใหถึงเมือง คือ นิพพาน
ซึ่งเปนของสูญจากภัยทั้งปวง และเปนของเกษมไมมีภัย เปนของประเสริฐบวร แหงบุคคลผูใครความ
หมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยกระจกเช็ดดีไมไดมัว ดวยใจความวา เปนเครื่องสองความเปนเอง
ของสังขารทั้งหลาย แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยโล ดวยใจความวา เปนเครื่องปองกันไมคอนและศรหอกคือกิเลส
แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยรม ดวยใจความวา เปนเครื่องกั้นฝนคือกิเลส และแดดอันรอนคือ
ไฟสามอยาง แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพระจันทร ดวยใจความวา เปนของอันบุคคลผูใครความหมดจด
พิเศษอยากไดและปรารถนา.

ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยพระอาทิตย ดวยใจความวา เปนของใหมืดหมอกคือโมหะหายไป
แหงบุคคลผูใครความหมดจดพิเศษ.
ธุดงคคุณเปนของเสมอดวยสาคร ดวยใจความวา เปนที่ตั้งขึ้นแหงรัตนะอันประเสริฐคือสามัญ
คุณไมใชอยางเดียว และดวยใจความวา เปนของจะกําหนดจะนับจะประมาณไมได แหงบุคคลผูใคร
ความหมดจดพิเศษ.
ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนของมีอุปการมาก และเปนของบรรเทาความกระวนกระวาย
ความเรารอนทั้งปวง เปนของบรรเทาความไมยนิ ดี เปนของบรรเทาภัย เปนของบรรเทาภพ เปนของ
บรรเทากิเลส เปนของบรรเทามลทิน เปนของบรรเทาความโศก เปนของบรรเทาทุกข เปนของบรรเทา
ราคะ เปนของบรรเทาโทสะ เปนของบรรเทาโมหะ เปนของบรรเทามานะ เปนของบรรเทาทิฏฐิ เปนของ
บรรเทาสรรพอกุศล. ธรรม เปนของนํามาซึ่งยศ เปนของนํามาซึ่งความเกื้อกูล เปนของนํามาซึ่ง
ความสุข เปนของกระทําความสําราญ เปนของกระทําปติ เปนของกระทําความเกษมจากโยคะ เปน
ของไมมโี ทษ เปนของมีสขุ ทีป่ รารถนาเปนวิบาก เปนกองแหงคุณ เปนตะลอมแหงคุณ เปนของมีคุณจะ
ประมาณจะนับไมได เปนของประเสริฐ เปนของเลิศแหงบุคคล ผูใครความหมดจดพิเศษ ดวยประการ
ฉะนีแ้ ล.
ขอถวายพระพร มนุษยทั้งหลาย เสพโภชนะดวยสามารถแหงความอุปถัมภ. เสพยาดวย
สามารถแหงความเกื้อกูล, เสพมิตรดวยสามารถแหงความอุปการ, เสพเรือดวยสามารถแหงอันขาม,
เสพดอกไมของหอมดวยสามารถแหงกลิน่ ดี, เสพคนผูปองกันความขลาดดวย สามารถแหงความไมมี
ภัย, เสพแผนดินดวยสามารถแหงอันเปนที่ตั้งอาศัย, เสพอาจารยดวยสามารถแหงศิลปศาสตร, เสพ
พระเจาแผนดินดวยสามารถแหงยศ, เสพแกวมณีดวยสามารถแหงอันใหผลที่อยากไดฉันใด; พระอริย
เจาทั้งหลาย เสพธุดงคคุณ ดวยสามารถแหงอันใหสรรพสามัญคุณ ฉันนั้น.
ขอถวายพระพร อีกประการหนึ่ง น้ําเพื่ออันงอกขึน้ แหงพืช ไฟเพื่ออันเผาสิ่งของ อาหารเพื่ออัน
นํากําลังมา เถาวัลยเพื่ออันพันผูกศัสตราเพื่ออันตัดฟน น้ําควรดื่มเพื่ออันบรรเทาความอยากน้ํา
ขุมทรัพยเพื่ออันกระทําความหายใจคลอง เรือเพื่ออันใหถึงฝง ยาเพื่ออันระงับพยาธิ ยานเพื่ออันไป
สบาย เครื่องปองกันความขลาดเพื่ออันบรรเทาความกลัว พระเจาแผนดินเพื่อประโยชนแกอันรักษาทั่ว
โลเพื่ออันบังทอนไมกอนดิน ไมคอน ศรและหอก อาจารยเพื่ออันพร่ําสอน มารดาเพื่ออันเลี้ยง กระจก
เพื่ออันสองดู เครื่องประดับเพื่ออันงาม ผาเพื่ออันปกปด บันไดเพื่ออันขึ้นไป คันชั่งเพื่ออันชั่งของ มนต
เพื่ออันราย อาวุธ เพื่ออันหามความคุกคาม ประทีปเพื่ออันบรรเทาความมืด ลมเพื่ออันยังความรอน
กระวนกระวายใหดับหาย ศิลปศาสตรเพื่ออันสําเร็จการเลี้ยงชีพ ยาดับพิษเพื่ออันรักษาชีวิต บอเกิด
เพื่ออันเกิดแหงรัตนะ รัตนะเพื่ออันประดับ อาชญาเพื่ออันไมกา วลวง อิสริยะเพื่ออันใหเปนไปใน

อํานาจ ฉันใด; ธุดงคคุณก็เพื่ออันงอกขึ้นแหงพืช คือ สามัญคุณเพื่ออันเผาเครื่องหมนหมองคือกิเลส
เพื่ออันนํากําลังคือฤทธิ์มา เพื่ออันผูกสติสังวรไว เพื่ออันถอนความสงสัยสนเทห เพื่ออันนําความอยาก
น้ําคือตัณหาเสีย เพื่ออันกระทําความยินดีในอภิสมัย เพื่ออันออกไปจากโอฆะสี่ เพื่ออันระงับพยาธิ คือ
กิเลส เพื่ออันไดสุข คือ นิพพาน เพื่ออันบรรเทาภัย คือ ชาติ ชรา พยาธิ มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข
โทมนัส อุปายาสเสีย เพื่ออันรักษาสามัญคุณไว เพื่ออันหามความตรึกชั่วดวยอํานาจความไมยนิ ดี เพื่อ
อันตามสอนสามัญประโยชนทั้งสิ้น เพื่ออันเลี้ยงสามัญคุณทั้งปวงไว เพื่ออันแสดงสมถะวิปส สนา
มรรคผลนิพพาน เพื่ออันโลกสรรเสริญชมเชย และกระทําใหงามมาก ๆ เพื่ออันปดอบายทั้งปวงเสีย
เพื่ออันขึ้นสูยอดภูเขาแลวดวยหิน คือ สามัญประโยชน เพื่ออันวางจิตที่คดโกงไมเสมอเสีย เพื่ออัน
กระทําการสาธยายธรรมที่ควรเสพและไมควรเสพใหสําเร็จประโยชน เพื่ออันคุกคามศัตรูตอบคือกิเลส
ทั้งปวง เพื่ออันกําจัดมืดคืออวิชชา เพื่ออันใหความกระวนกระวายรอนพรอมคือไฟสามอยางดับ เพื่อ
อันใหสมาบัตอิ ันละเอียดสุขมุ สําเร็จ เพื่ออันตามรักษาสรรพสามัญคุณทั้งสิ้นไว เพื่ออันเกิดขึ้นแหง
รัตนะอันประเสริฐคือโพชฌงค เพื่ออันประดับชนผูโยคาวจร เพื่ออันไมกา วลวงสันติสุขอันเปนอนวัชช
สุขอันละเอียดสุขุมเพื่ออันเปนไปในอํานาจแหงอริยธรรม คือ สามัญคุณทั้งสิ้น ฉันนัน้ แล. ธุดงคคุณ
อันหนึ่ง ๆ เพื่อความบรรลุคุณเหลานี้ ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร ธุดงคคุณเปนที่พึงชั่งไมได ที่นับไมได ไมมีสิ่งไรเสมอ หาสิ่งเปรียบไมได ไมมี
สิ่งไรจะประเสริฐกวา เปนของยิ่ง เปนของกวาง เปนของหนัก เปนของใหญ ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร บุคคลใด เปนผูมีความปรารถนาลามก อันความปรารถนาลามกครอบงําแลว
เปนคนโกง เปนคนโลภเห็นแกทอง อยากไดลาภยศสรรเสริญ เปนผูไมควรไมเหมาะ สมาทานธุดงคคุณ
, บุคคลนั้น ยอมถึงอาชญาทวีคูณ ยอมถึงความฆาคุณเสีย คือยอมไดความละอาย ความครหา ความ
เยาะเยย ความทอดทิ้ง ความไมอยูรว ม ความขับไล เปนไปในทิฏฐธรรมชาติน,ี้ แมในสัมปรายภพยอม
ไหม ดุจฟองน้ํา น้ํากลับขึน่ ลงขวาง ในทีล่ อมดวยเปลวไฟอันเรารอนในมหาอเวจี ซึ่งประกอบดวยรอย
โยชน สิน้ แสนโฏิปมิใชอันเดียว, ครั้นพนจากนัน้ แลว เปนผูมีอังคาพยาพนอยใหญผอมหยาบดํา มี
ศีรษะเปนโพลงดุจสุนับศีรษะพอง หิวอยากน้ํา มีวรรณแหงรูปไมเปนปกตินากลัว มีชอ งหูอันทําลาย มี
ดวงตาเหลือกขึ้นเหลือกลง มีตัวเปนแผลไหมเกรียม มีกายทั้งสิ้นเกลือ่ นกลนไปดวยหนอน กองไฟลุก
โพลงขางในดุจลุกโพลงในชองลม หาผูปอ งกันมิได หาที่พึ่งมิได คร่ําครวญรองไห รองเพื่อใหการุญ
เปนสมณมหานิชฌามตัณหิกเปรต เที่ยวรองแสดงความลําบากอยูทแี่ ผนดิน. เปรียบเหมือนบุคคลผูใด
ผูหนึ่งไมควรไมเหมาะ เปนคนมีชาติต่ําชา ยอมอภิเษกดวยขัตติยาภิเษก, บุคคลนั้นยอมไดกรรมกรณมี
ตัดมือตัดเทาเปนตน, เพราะเหตุอะไร? เพราะเปนผูไมควรไมเหมาะ มีชาติต่ําชา ตั้งตนไวในความเปน
อิสระอันใหญ ฉะนัน้ .

ขอถวายพระพร ก็บุคคลใด เปนผูควร เหมาะ เปนผูมักนอย สันโดษ มีจิตสงัด ไมคลุกคลีดวย
หมู มีความเพียรปรารภแลว ยอบตน ไมโออวด ไมหลอกลวง ไมเห็นแกทอง ไมมุงลาภยศความ
สรรเสริญเปนผูมีศรัทธาบวชดวยศรัทธา อยากพนจากชราและมรณะ สมาทาน ธุดงคคุณ ดวยรําถึงวา
‘เราจักยกยองพระศาสนา’ ดังนี้. บุคคลนั้นยอมควรซึ่งอันบูชาทวีคูณ คือ เปนผูเปนที่รัก เปนที่ยังใจให
เจริญแหงเทพดาและมนุษยทั้งหลาย และเปนผูอันเทพดาและมนุษยทั้งหลายปรารถนา, เปนราว
กะดอกมะลิซอ นและมะลิวนั เปนที่ปรารถนาของผูอาบแลว ชโลมทาแลว เปนราวกะวาโภชนะอัน
ประณีตของผูหิว, เปนราวกะน้ําควรดื่มที่เย็นใส มีกลิ่นหอมของผูอยากดื่ม เปนราวกะโอสถอัน
ประเสริฐของผูอันพิษแลนไปแลว เปนราวกะรถอันอุดมซึ่งเทียมมาอาชาไนยของผูอ ยากไปเร็ว เปนราว
กะแกวมณีซึ่งใหยินดีของผูอยากไดประโยชน
เปนราวกะเศวตฉัตรอันขาวไมหมองมัวของผูอยาก
อภิเษก เปนราวกะความบรรลุพระอรหัตผลของผูใครตอธรรม. สติปฏฐานสี่ สัมมัปปธานสี่ อิทธิบาทสี่
อินทรียห า พละหา โพชฌงคเจ็ด อริยาษฎางคิกมรรคแปด ของบุคคลนั้น ยอมถึงความเปนของเจริญ
บริบูรณ, บุคคลนั้น ยอมบรรลุสมถะและวิปสสนา, การปฏิบัติเพื่ออธิคมของบุคคลนั้น ยอมนอมไปรอบ
, คุณธรรมทั้งปวงคือสามัญผลสี่ปฏิสัมภิทาสี่ วิชชาสาม อภิญญาหก สมณธรรมทั้งสิ้น ยอมเปนเครื่อง
ประกาศแหงบุคคลนั้น, บุคคลนั้น ยอมอภิเษกดวยเศวตฉัตร คือ วิมุตติ. เปรียบเหมือนราชภัฏทวย
หาญพรอมทั้งชาวแวนแควน ชาวนิคมชาวชนบท ยอมบํารุงบําเรอพระมหากษัตริญืผูไดมุรธาภิเษก
แลว, และราชบุรุษสามสิบแปด คือ คนฟอนรํา คนรูมงคลที่หนา คนกลาว ความสวัสดี สมณพราหมณ
หมูคนเจาลัทธิทั้งปวง ยอมถึงยิ่งซึงพระมหากษัตริยน ั้น, พระมหากษัตริยนั้น เปนเจาของในการทรงวา
กลาวเนือง ๆ ซึ่งทาเรือ บอเกิดรัตนะ พระนคร สถานที่ตงั้ สวย ราชสมบัติตาง ๆ ชนผูแตกราวกันทั้งปวง
ฉะนัน้ .
ขอถวายพระพร ทานผูท ําใหบริสุทธิ์ดวยธุดงคเหลาใด เขาไปสูมหาสมุทร คือ นิพพานแลว
ยอมเลนธรรมมีอยางมาก, ยอมใชสมาบัติทั้งแปด คือ รูปสมาบัติสี่ อรูปสมาบัติสี่ ยอมถึงซึงฤทธิม์ ี
อยางตาง ๆ ทิพยโสตธาตุ ปรจิตตวิชชา บุพเพนิวาสานุสสติ ทิพยจักษุ และความสิ้นไปแหงอาสวะทั้ง
ปวง ธุดงคเหลานีน้ ั้น มีสิบสามประการ คือ
(๑) องคของผูมีอันทรงผาบังสุกุลเปนปกติ.
(๒) องคของผูมีอันทรงผาสามผืนเปนปกติ.
(๓) องคของผูมีอันเที่ยวบิณฑบาตเปนปกติ.
(๔) องคของผูมีอันเที่ยวบิณฑบาตเปนไปดวยความไมขาดเปนปกติ.
(๕) องคของผูมีอันบริโภคในอาสนะเดียวเปนปกติ.
(๖) องคของผูมีอันบริโภคในบาตรเปนปกติ.

(๗) องคของผูหามภัตรที่นํามาถวายเพื่อภายหลังเปนปกติ.
(๘) องคของผูมีอันอยูในปาเปนปกติ.
(๙) องคของผูมีอันอยูโคนไมเปนปกติ.
(๑๐) องคของผูมีอันอยูในทีแ่ จงเปนปกติ.
(๑๑) องคของผูมีอันอยูในปาชาเปนปกติ.
(๑๒) องคของผูมีอันอยูในทีล่ าดไวอยางไรเปนปกติ.
(๑๓) องคของผูมีอันนั่งเปนปกติ.
ทานผูมีปญญา ยอมไดสามัญคุณทั้งสิ้นดวยธุดงคคุณสิบสามเหลานี้ ซึ่งทานไดเสพมากแลว
เสพเนือง ๆ แลว สั่งสมแลว ประพฤติแลว ใหบริบูรณแลวในปางกอนแล, สมาบัติเปนของนําความสุข
มาเปนของประณีตทั้งสิ้น เปนเครื่องประกาศแหงทานนั้น. เปรียบเหมือนนายเรือผูมีทรัพย เสียภาษีที่
ทาเรือดวยดีแลว เขาไปสูมหาสมุทร ถึงวังคนคร ตักโกลนคร จีนนคร โสวีรนคร สุรัฏฐนคร อลสันทนคร
โกลปฏฏนนคร และสุวัณณภูมินคร แลวไปสูประเทศที่เที่ยวไปดวยเรือ ประเทศใดประเทศหนึ่งแมอื่น
ฉะนัน้ . และเปรียบเหมือนชาวนานําหญาและไมและหิน เปนโทษในนาออกเสียกอนแลว ไถหวานแลว
ยังน้ําใหเขาไปแลวเฝารักษาไว เปนผูมขี า วเปลือกมากดวยอันเกี่ยวและนวด, ชนยากจนไมมีทรัพย
เปนผูประกาศแหงชาวนานั้น ฉะนั้น. อนึ่ง เปรียบเหมือนพระมหากษัตริยผูไดมุรธาภิเษกแลว เปนผูมี
ชาติยิ่ง ยอมเปนผูมีอิสระมีอันใหเปนไปในอํานาจ เปนเจาของกระทําตามความปรารถนา ในการทรง
พร่ําสอนชนผูแ ตกราวกัน, แผนดินใหญทงั้ สิ้น เปนที่ประกาศแหงพระมหากษัตริยน นั้ ฉันใด ทานผูมี
ปญญา เปนผูมีอิสระมีอันใหเปนไปในอํานาจ เปนเจาของกระทําตามปรารถนา ในพระชินศาสนาอัน
ประเสริฐ ดวยธุดงคคุณสิบสามเหลานี้ที่เสพมากแลว เสพเนือง ๆ แลว สั่งสมใหเต็มรอบแลวในปาง
กอน, อนึ่ง สามัญคุณทั้งหลายทั้งสิน้ เปนเครื่องประกาศแหงทานนัน้ ฉันนั้นแล.
ขอถวายพระพร พระอุปเสนเถระผูบุตรวังคันตพราหมณมิใชหรือ มิไดเอื้อเฟอกติกาแหงสงฆ
ในกรุงสาวัตถี ดวยความเปนผูกระทําใหเต็มในธุดงคคุณเปนเครื่องเกลากิเลส พรอมดวยบริษทั เขาไป
เฝาพระผูมีพระภาคเจาผูควรทรมานนรชน ผูประทับอยูในที่เรน ถวายนมัสการ พระผูมีพระภาคเจาที่
พระบาทดวยเศียรเกลา แลวนั่งในที่ควรสวนหนึ่ง. พระผูมีพระภาคเจา ทอดพระเนตรบริษทั อันพระ
เถระแนะนําดีแลวนั้น ทรงราเริงบันเทิง มีพระหฤทัยเบิกบาน ตรัสปราศรัยกับดวยบริษทั แลวไดตรัส
พุทธพจนนี้ ดวยพระสุรเสียงดุจเสียงพรหม อันไมขัดขวางวา
‘ดูกอนอุปเสนะ บริษัทของทานนี้นาํ มาซึ่งความเลื่อมใส, ทานแนะนําบริษทั อยางไร?’
ฝายพระอุปเสนเถระนั้นเปนผูอันพระสัพพัญูทศพลเทพาดิเทพตรัสถามแลว ไดกลาวคํานี้กะ
พระผูมีพระภาคเจา ดวยสามารถแหงคุณตามที่เปนที่มวี า ‘ขาแตพระองคผูเจริญ บุคคลผูใดผูหนึ่ง เขา

มาหาขาพระองค ขอบรรพชาหรือนิสสัย, ขาพระองคกลาวอยางนี้กะบุคคลนั้นวา ‘แนะผูมีอายุ เราเปน
ผูมีอันอยูในปาเปนปกติ มีอันเทียวบิณฑบาตเปนปกติ มีอันทรงผาบังสุกุลเปนปกติ มีอันทรงไตรจีวร
เปนปกติ; ถาวาแมทา นจักเปนผูมีอันอยูในปาเปนปกติ มีอันเที่ยวบิณฑบาตเปนปกติ มีอันทรงผา
บังสุกุลเปนปกติ มีอันทรงไตรจีวรเปนปกติเหมือนกันไซร, เราจักใหทา นบวช เราจักใหนิสสัยแกทาน’
ฉะนี;้ ถาวาบุคคลนั้นรับขาพระองคแลว ยินดีรื่นรมย. ขาพระองคจึงใหบุคคลนั้นบวช ใหนิสสัยแก
บุคคลนั้น ถาวาบุคคลนัน้ ไมยนิ ดีไมรื่นรมยขา พระองคก็ไมใหบุคคลนั้นบวชไมใหนิสสัยแกบุคคลนั้น;
ขาแตพระองคผูเจริญ ขาพระองคแนะนําบริษทั อยางนี’้ ดังนี้.
ขอถวายพระพร ทานผูมีปญ
 ญา สมาทานธุดงคคุณอันประเสริฐ ยอมเปนผูมีอิสระ มีอันให
เปนไปในอํานาจ เปนเจาของ กระทําตามปรารถนาในพระชินศาสนาอันประเสริฐ, สมาบัติทั้งหลาย
เปนของละเอียด เปนของนําความสุขมาทั้งสิ้น ยอมเปนเครื่องประกาศแหงทานผูน ั้น ดวยประการฉะนี.้
ขอถวายพระพร ดอกบัวมีชาติอันสูงแตเดิมเกิดมา เพราะเปนของเจริญยิ่งและบริสทุ ธิ์ เปนของ
สนิท เปนของออน เปนของนาอยากได เปนของมีกลิน่ หอม เปนที่รกั อันบุคคลปรารถนา มิไดเปอน
ดวยน้าํ ตม ประดับดวยกลีบและเกสรและฝกอันละเอียด อันหมูภมรสองเสพ เนื่องดวยน้าํ อันเย็น ฉันใด
, พระอริยสาวกเขาถึงพรอมแลวดวยคุณอันประเสริฐสามสิบประการ เพราะธุดงคคุณสามสิบเหลานี้ ที่
ทานเสพมากแลว เสพเนือง ๆ แลว สั่งสมใหเต็มรอบแลวในกาลกอนฉันนั้นแล. คุณอันประเสริฐ
สามสิบประการเปนไฉน? คือ:(๑) เปนผูมีจิตประกอบดวยเมตตาอันสนิทออนละมุน.
(๒) เปนผูมีกิเลสอันฆากําจัดแลว.
(๓) เปนผูมีความเยอหยิ่งดวยอํานาจความถือตัว อั้นกําจัดใหพินาศแลว.
(๔) เปนผูมีความเชื่อไมหวัน่ ไหว ตั้งมั่น หาความเคลือบแคลงมิได.
(๕) เปนผูมีอันไดสมาบัติ อันบริบูรณเยือกเย็น นารื่นรมย นาอยากได อันละเอียดเปนสุข.
(๖) เปนผูอบรมดวยของหอมอันสะอาด หาของหอมอืน่ เสมอไมได อันประเสริฐ คือ ศีล.
(๗) เปนผูเปนที่รักเปนที่ใหใจเอิบอาบ แหงเทพดาและมนุษยทั้งหลาย.
(๘) เปนผูอันพระอริยบุคคลผูประเสริฐ มีอาสวะสิน้ แลวปรารถนาแลว.
(๙) เปนผูอันเทพดามนุษยทงั้ หลายกราบไหวและบูชา.
(๑๐) เปนผูอันชนผูบัณฑิตรูวิเศษชื่นชมสรรเสริญแลว.
(๑๑) เปนผูอันโลกไมฉาบทาไวในโลกนีแ้ ละโลกหนา.
(๑๒) เปนผูมีปกติเห็นภัยแมในโทษเล็กนอย.
(๑๓) เปนผูยังประโยชนอนั ประเสริฐคือมรรคและผลใหสาํ เร็จแกชนผูตองการสมบัติ.

(๑๔) เปนผูมีสวนแหงปจจัยลาภอันไพบูลยประณีต ที่สัตวโลกบูชาแลว.
(๑๕) เปนผูอยูในทีม่ ิใชที่อยูเปนหลักแหลง.
(๑๖) เปนผูมีฌานอยางประเสริฐเปนธรรมที่อยู.
(๑๗) เปนผูมีที่ตั้งแหงขาย คือ กิเลสอันรื้อแกแลว.
(๑๘) เปนผูมีคติผูกั้นไวอันทําลายแลวหักแลวตัดเสียแลว.
(๑๙) เปนผูมีธรรมไมกาํ เริบ.
(๒๐) เปนผูมีที่อยูอันจัดไวโดยเฉพาะ.
(๒๑) เปนผูมีอันบริโภคสิ่งหาโทษมิได.
(๒๒) เปนผูพนพิเศษแลวจากคติ.
(๒๓) เปนผูมีความสงสัยอันขามสิน้ แลว.
(๒๔) เปนผูมีตนอันอาบแลวดวยวิมุตติ.
(๒๕) เปนผูมีธรรมอันเห็นแลว.
(๒๖) เปนผูเขาถึงแลวซึ่งเครื่องตอตานความขลาด อันไมหวัน่ ไหวมั่นคง.
(๒๗) เปนผูมีอนุสัยอันถอนขึ้นแลว.
(๒๘) เปนผูถึงแลวซึ่งธรรมเปนที่สนิ้ ไปแหงสรรพอาสวะ.
(๒๙) เปนผูมีสมาบัติเปนสุขละเอียดเปนธรรมที่อยูมาก.
(๓๐) เปนผูเขาถึงพรอมสมณคุณทั้งปวงแลว.
พระอริยสาวก เปนผูเขาถึงพรอมแลวดวยคุณอันประเสริฐสามสิบประการเหลานี.้
ขอถวายพระพร พระสารีบุตรเถระมิใชหรือ เปนอัครบุรุษในหมื่นโลกธาตุ ยกเสนแตพระทศพล
ผูบรมโลกาจารย. แมพระสารีบุตรเถระนั้น เปนผูเกิดในตระกูลพราหมณ มีกุศลมูลสรางสมพรอมแลว
สิ้นอสงไขยและกัปปนับไมไดแลว ละความยินดีในกามและทรัพยอันประเสริฐ นับดวยรอยมิใชอนั เดียว
เปนของยังใจใหเจริญ บรรพชาในพระชินศาสนาแลว ทรมานกายวจีจติ ดวยธุดงคคุณสิบสามเหลานี้มา
ตามพรอมแลวดวยคุณหาทีส่ ุดมิได ไดยังธรรมจักรใหเปนไปตามในพระศาสนาอันประเสริฐ แหงพระผู
มีพระภาคเจาผูโคดมในกาลนี.้
ขอถวายพระพร แมพระพุทธพจนนี้อันพระผูมีพระภาคเจาผูเทพาดิเทพ ไดทรงภาสิตไวในพระ
ลัญจกรอันประเสริฐ คือเอกังคุตรนิกายวา
‘ดูกอนภิกษุทงั้ หลาย เรายอมไมเล็งเห็นบุคคลอื่นผูหนึง่ ผูยังธรรมจักรอันยิ่งที่พระตถาคตให
เปนไป ใหเปนไปตามโดยชอบ เหมือนสารีบุตร; เพราะวา สารีบุตรยังธรรมจักรอันยิ่งที่พระตถาคตให
เปนไปใหเปนไปตามโดยชอบ’ ดังนี้.

ร. “พระผูเปนเจานาคเสนดีแลว, นวังคพุทธวจนะอันใดอันหนึ่ง ความกระทําโลกุตตระอันใด
อันหนึ่ง สมาบัติอันไพบูลยประเสริฐ คือ ความตรัสรูอันใดอันหนึ่ง, คุณชาติมีนวังคพุทธวจนะเปนตน
นั้นทั้งหมดเปนของถึงแลวซึ่งอันประชุมลงในธุดงคคุณสิบสามประการ.”
เมณฑกปญหา จบ.

