
 ๑ 

๘. สหสฺสวคฺค 

๑. ตมฺพทาฐิกโจรฆาตกวตฺถ ุ

[๑๐๐]  สหสฺสมป ิเจ วาจา   อนตฺถปทสญฺหิตา 

  เอก ํอตฺถปท ํเสยฺโย   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมต.ิ 

๒. พาหิยทารุจีริยเถรวตฺถ ุ

[๑๐๑]  สหสฺสมป ิเจ คาถา   อนตฺถปทสญฺหิตา 

  เอก ํคาถาปท ํเสยฺโย   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมต.ิ 

๓. กุณฺฑลเกสีเถรีวตฺถ ุ

[๑๐๒]   โย จ คาถา สต ํภาเส   อนตฺถปทสญฺหิตา 

   เอก ํธมฺมปท ํเสยฺโย   ยํ สุตฺวา อุปสมฺมต.ิ 

[๑๐๓]   โย สหสฺส ํสหสฺเสน   สงฺคาเม มานุเส ชิเน 

  เอกญฺจ เชยฺยมตฺตาน ํ  ส เว สงฺคามชุตฺตโม. 

๔. อนตฺถปุจฺฉกพฺราหฺมณวตฺถ ุ

[๑๐๔]   อตฺตา หเว ชิต ํเสยฺโย   ยา จายํ อิตรา ปชา 

  อตฺตทนฺตสฺส โปสสฺส   นิจฺจ ํสญญฺตจาริโน. 

[๑๐๕]   เนว เทโว น คนฺธพฺโพ   น มาโร สห พฺรหฺมุนา 

  ชิต ํอปชิต ํกยิรา   ตถารูปสฺส ชนฺตุโน. 

๕. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส มาตุลพฺราหฺมณวตฺถ ุ

[๑๐๖]   มาเส มาเส สหสฺเสน   โย ยเชถ สต ํสม ํ

  เอกญฺจ ภาวิตตฺตาน ํ  มุหุตฺตมป ิปูชเย 

  สา เยว ปูชนา เสยฺโย   ยญฺเจ วสฺสสต ํหุต.ํ 

๖. สารีปุตฺตตฺเถรสฺส ภาคิเนยฺยวตฺถ ุ

[๑๐๗]   โย จ วสฺสสต ํชนฺต ุ  อคฺคึ ปริจเร วเน 

  เอกญฺจ ภาวิตตฺตาน ํ  มุหุตฺตมป ิปูชเย 

  สา เยว ปูชนา เสยฺโย   ยญฺเจ วสฺสสต ํหุต.ํ 



 ๒ 

๗. สารปีุตฺตตฺเถรสฺส สหายกพฺราหฺมณวตฺถ ุ

[๑๐๘]  ยงฺกิญฺจ ิยิฏฐฺํ ว หุต ํว โลเก  

  สํวจฺฉร ํยเชถ ปุญญฺเปกฺโข 

  สพฺพํป ิต ํน จตุภาคเมต ิ 

  อภิวาทนา อุชฺชุคเตส ุเสยฺโย. 

๘. อายุวฑฺฒนกุมารวตฺถ ุ

[๑๐๙]  อภิวาทนสีลิสฺส   นิจฺจ ํวุฑฺฒาปจายิโน 

  จตฺตาโร ธมฺมา วฑฺฒนฺต ิ อาย ุวณฺโณ สุขํ พลํ. 

๙. สงฺกิจฺจสามเณรวตฺถ ุ

[๑๑๐]   โย จ วสฺสสต ํชีเว   ทุสฺสีโล อสมาหิโต 

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   สีลวนฺตสฺส ฌายิโน. 

๑๐. ขาณุโกณฺฑญญฺตฺเถรวตฺถ ุ

[๑๑๑]  โย จ วสฺสสต ํชีเว   ทุปฺปญฺโญ อสมาหิโต 

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   ปญญฺวนฺตสฺส ฌายิโน. 

๑๑. สปฺปทาสตฺเถรวตฺถุ1 

[๑๑๒]   โย จ วสฺสสต ํชีเว   กุสีโต หีนวีริโย 

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   วีริยํ อารภโต ทฬฺห.ํ 

๑๒. ปฏาจาราเถรีวตฺถ ุ

[๑๑๓]   โย จ วสฺสสต ํชีเว   อปสฺส ํอุทยพฺพย ํ

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   ปสฺสโต อุทยพฺพย.ํ 

๑๓. กิสาโคตรมีวตฺถ ุ

[๑๑๔]   โย จ วสฺสสต ํชีเว   อปสฺส ํอมต ํปท ํ

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   ปสฺสโต อมต ํปท.ํ 

 

                                                             
1 ฉ.ม. สพฺพทาสตฺเถรวต ุ



 ๓ 

๑๔. พหุปุตฺติกาเถรีวตฺถ ุ

[๑๑๕]   โย จ วสฺสสต ํชีเว   อปสฺส ํธมฺมมุตฺตม ํ

  เอกาห ํชีวิต ํเสยฺโย   ปสฺสโต ธมฺมมุตฺตม.ํ 

สหสฺสวคฺโค อฏฐโม.  

------------------------ 

 

๘. สหัสสวรรค 

หมวดว่าด้วยหน่ึงในร้อยในพัน 

๑. ตัมพทาฐิกโจรฆาตกวัตถุ 

เร่ืองเพชฌฆาตโจรเคราแดง 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๐๐]  คำพูดท่ีมีประโยชน์2คำเดียว  

ท่ีคนฟังแล้วสงบระงับได้3 

ย่อมดีกว่าคำพูดท่ีไร้ประโยชน์ต้ัง ๑,๐๐๐ คำ 

๒. พาหิยทารุจีริยเถรวัตถุ 

เร่ืองพระพาหิยทารุจีริยเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๐๑]  คาถาท่ีมีประโยชน์คาถาเดียว 

ท่ีคนฟังแล้วสงบระงับได้ 

ย่อมดีกว่าคาถาท่ีไร้ประโยชน์ต้ัง ๑,๐๐๐ คาถา  

๓. กุณฑลเกสีเถรีวัตถุ 

เร่ืองพระกุณฑลเกสีเถรี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี) 

[๑๐๒]  ธรรมะบทหน่ึง4 ท่ีคนฟังแล้วสงบระงับได้ 

ย่อมดีกว่าคาถาท่ีไร้ประโยชน์ต้ัง ๑๐๐ คาถา 

                                                             
2 มีประโยชน ์ในที่นีห้มายถึงเป็นคำที่แสดงเรื่องนิพพาน หรือเรื่องขันธ์ ธาตุ อายตนะ อินทรีย์ พละ โพชฌงค์ และสติปัฏ

ฐาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๐/๔๗๗)  
3 สงบระงับ หมายถึงสงบระงับกิเลสมีราคะเป็นต้นได้ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๐/๔๗๗)  
4 ธรรมะบทหนึ่ง หมายถึงข้อธรรมหนึ่งในหมวดธรรมที่มีหลายข้อ เช่น หมวดธรรม ๔ คือ (๑) อนภิชฌา (๒) อพยาบาท 

(๓) สัมมาสติ (๔) สัมมาสมาธิ แต่ละข้อเป็นธรรมะบทหนึ่ง (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๒/๔๘๗)  



 ๔ 

[๑๐๓]  ผู้ชนะข้าศึกจำนวนพันคูณด้วยพันในสงคราม 

หาช่ือว่าผู้ชนะท่ียอดเย่ียมไม่ 

แต่ผู้ชนะตน5ได้ จึงช่ือว่า ผู้ชนะท่ียอดเย่ียม 

๔. อนัตถปุจฉกพราหมณวัตถุ 

เร่ืองอนัตถปุจฉกพราหมณ์ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พราหมณ์ ดังน้ี) 

[๑๐๔]  การชนะตนของบุคคลผู้ฝึกตนดีแล้ว6 

ประพฤติสำรวมเป็นนิตย์น่ันแล 

ประเสริฐกว่าการชนะผู้อ่ืน 

[๑๐๕]  เทวดา คนธรรพ์ มาร หรือพรหม  

ไม่อาจทำชัยชนะของบุคคลเช่นน้ันให้กลับแพ้ได้เลย 

๕. สารีปุตตเถรมาตุลพราหมณวัตถุ 

เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พราหมณ์ผู้เป็นลุงของพระสารีบุตรเถระ ดังน้ี) 

[๑๐๖]  การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านท่ีอบรมตนดี7แล้ว  

คนเดียว แม้เพียงครู่เดียว 

ประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชายัญ8 

ด้วยทรัพย์จำนวน ๑,๐๐๐ กหาปณะทุก ๆ เดือน ตลอด ๑๐๐ ปี 

๖. สารีปุตตเถรภาคิเนยยวัตถุ 

เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พราหมณ์ผู้เป็นหลานของพระสารีบุตรเถระ ดังน้ี) 

[๑๐๗]  การบูชาของบุคคลผู้บูชาท่านท่ีอบรมตนดีแล้ว  

คนเดียว แม้เพียงครู่เดียว 

ประเสริฐกว่าการบูชาของบุคคลผู้บูชาไฟในป่าเป็นเวลา ๑๐๐ ปี 

 

 

                                                             
5 ชนะตน หมายถึงชนะกิเลสมีโลภะ เป็นต้น (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๓/๔๘๘)  
6 ผู้ฝึกตนด ีในที่นี้หมายถึงผู้ไม่มีกิเลส (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๔/๔๘๙)  
7 ท่านที่อบรมตนด ี ในที่นี้หมายถึงพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันตขีณาสพ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/

๔๙๐)  
8 บูชายัญ หมายถึงให้ทานแก่มหาชน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๖/๔๙๐)  



 ๕ 

๗. สารีปุตตเถรสหายกพราหมณวัตถุ 

เร่ืองพราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือนของพระสารีบุตรเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พราหมณ์ผู้เป็นเพ่ือนของพระสารีบุตรเถระ ดังน้ี) 

[๑๐๘]  การไหว้ท่านผู้ปฏิบัติตรง 

ประเสริฐกว่าการบูชายัญและการบวงสรวงใด ๆ ในโลก 

ท่ีผู้หวังบุญทำอยู่ตลอดปี 

เพราะการบูชายัญและการบวงสรวงท้ังหมดน้ัน 

มีค่าไม่ถึงหน่ึงในส่ี9 

๘. อายุวัฑฒนกุมารวัตถุ 

เร่ืองอายุวัฒนกุมาร 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่อายุวัฒนกุมารและอุบาสก ๕๐๐ คน ดังน้ี) 

[๑๐๙]  ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ  

ย่อมเจริญแก่ผู้กราบไหว้ ผู้อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ เป็นนิตย์ 

๙. สังกิจจสามเณรวัตถุ 

เร่ืองสังกิจจสามเณร 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ดังน้ี) 

[๑๑๐]  ผู้มีศีล เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าคนทุศีล ไม่มีจิตต้ังม่ัน 

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี 

๑๐. ขาณุโกณฑัญญเถรวัตถุ 

เร่ืองพระขาณุโกณฑัญญเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุ ๕๐๐ รูป ผู้เป็นศิษย์พระขาณุโกณฑัญญเถระ ดังน้ี) 

[๑๑๑]  ผู้มีปัญญา เพ่งพินิจ แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าผู้มีปัญญาทราม ไม่มีจิตต้ังม่ัน 

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี10 

 

                                                             
9 มีค่าไม่ถึงหนึ่งในสี่ หมายถึงอานิสงส์ไม่ถึง ๑ ส่วนใน ๔ ส่วนแห่งผลที่เกิดจากการมีกุศลเจตนาคือจิตเลื่อมใสแล้วน้อม

กายไหว้พระอริยบุคคลผู้ปฏิบัติตรง (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๐๘/๔๙๓)  
10 มีความเพียรมั่นคง หมายถึงบำเพ็ญเพียรอย่างหนักแน่น สามารถจะให้เกิดฌาน ๒ ประการ คือ (๑) อารัมมณูปนิช

ฌาน(การเพ่งอารมณ์ ได้แก่ สมาบัติ คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔) (๒) ลักขณูปนิชฌาน (การเพ่งลักษณะ ได้แก่ วิปัสสนา 

มรรค และผล) (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๑๒/๕๐๙)  



 ๖ 

๑๑. สัปปทาสเถรวัตถุ 

เร่ืองพระสัปปทาสเถระ 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่ภิกษุท้ังหลาย ดังน้ี)  

[๑๑๒]  ผู้มีความเพียรม่ันคง11 แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าผู้เกียจคร้าน ไม่มีความเพียร  

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี 

๑๒. ปฏาจาราเถรีวัตถุ 

เร่ืองพระปฏาจาราเถรี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระปฏาจาราเถรี ดังน้ี) 

[๑๑๓]  ผู้เห็นความเกิดและความดับ12 แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นความเกิดและความดับ 

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี13 

๑๓. กิสาโคตมีวัตถุ 

เร่ืองนางกิสาโคตมี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่นางกิสาโคตมี ดังน้ี) 

[๑๑๔]  ผู้เห็นทางอมตะ14 แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นทางอมตะ  

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี 

๑๔. พหุปุตติกาเถรีวัตถุ 

เร่ืองพระพหุปุตติกาเถรี 

(พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาน้ีแก่พระพหุปุตติกาเถรี ดังน้ี) 

[๑๑๕]  ผู้เห็นธรรมอันสูงสุด15 แม้มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียว 

ประเสริฐกว่าผู้ไม่เห็นธรรมอันสูงสุด 

ท่ีมีชีวิตอยู่ต้ัง ๑๐๐ ปี 

สหัสสวรรคท่ี ๘ จบ  

 

                                                             
11 ดูเทียบ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๒๓๙/๔๘๖ 
12 เห็นความเกิดและความดับ หมายถึงเห็นความเกิดและความดับของขันธ์ ๕ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๑๓/๕๑๕)  
13 ดูเทียบ ขุ.อป. (ไทย) ๓๓/๘๑/๔๖๖ 
14 ทางอมตะ หมายถึงนิพพาน (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๑๔/๕๑๙)  
15 ธรรมอันสูงสุด ในที่นี้หมายถึงโลกุตตรธรรม ๙ ประการ คือ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑ (ขุ.ธ.อ. (บาลี) ๑/๑๑๕/๕๒๐)  


