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การรอยกรองหนังสือเลมนี้ 
อุทิศ 

เปนถามพลี  แดพระผูมีพระภาคเจา 
และ 

เพื่อเปนรอยพระพุทธบาท  แดเพื่อนสัตวผูเดินคนหาพระองค 
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รอยกรองใหเปนหมวดหมู  ติดตอกันเปนลําดับ,  มุงแสดง 
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อักษรยอ 

(เพื่อความสะดวกแกผูที่ยังไมเขาใจในเรื่องอักษรยอที่ใชหมายเลขแทนคัมภีร  ซึ่งมีอยูโดยมาก ) 
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ปริวาร.วิ ปริวารวัคค  ” ทส.อํ. ทสกนิบาต ” 
สีล.ที. สีลักขันธวัคค   ทีฆนิกาย เอกาทส.อํ. เอกาทสกนิบาต ” 
มหา.ที. มหาวัคค  ” ขุ.ขุ. ขุททกปาฐ                     ขุททก
นิกาย  
ปา.ที. ปาฏิกวัคค  ” ธ.ขุ. ธัมมบท ” 
มู.ม. มูลปณณาสก มัชฌิมนิกาย อุ.ขุ. อุทาน ” 
ม.ม. มัชฌิมปณณาสก ” อิติ.ขุ. อิติวุตตก ” 
อุปริ.ม. อุปริปณณสก  ” สุตฺต.ขุ. สุตตนิบาต ” 
สคาถ.สํ สคาถวัคค สังยุตตนิกาย วิมาน.ขุ. วิมานวัตถุ ” 
นิทาน.สํ. นิทานวัคค  ” เปต.ขุ. เปตวัตถุ ” 
ขนฺธ.สํ. ขันธวารวัคค  ” เถร.ขุ. เถรคาถา ” 
สฬ.สํ. สฬายตนวัคค  ” เถรี.ขุ. เถรีคาถา ” 
มหาวาร.สํ. มหาวัคค  ” ชา.ขุ. ชาดก ” 
เอก.อํ เอกนิบาต อังคุตตรนิกาย นิท.ขุ. นิทเทส ” 
ทุก.อํ. ทุกนิบาต  ” ปฏิสมฺ.ขุ. ปฏิสัมภิทา ” 
ติก.อํ. ติกนิบาต  ” อปทาน.ขุ. อปทาน ” 
จตุก.อํ. จตุกกนิบาต  ” พุทธว.ขุ. พุทธวงค ” 
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(พ.ม.)   =   เรื่องเพิ่มใหม  เม่ือพิมพครั้งที่สอง 
(พ.ม.อ.)   =   เรื่องเพิ่มใหม  เม่ือพิมพครั้งที่สาม 

      ท.               =   ทั้งหลาย 
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คํานํา 

(เมื่อพิมพคร้ังที่  ๑ ) 
____________ 

 
พระประวัติตรัสเลา  หรือพุทธประวัติจากพระพุทธโอษฐนี้  เลือกเก็บ 

จากบาลีพระไตรปฎก   รวบรวมเอามาเฉพาะตอนที่พระองคตรั ส เล าถ ึง ป ร ะ ว ัติ 
ของพระองคเอง. 

พระประวัติของพระองคทุกๆ  ตอน  ทั้งที่ทรงเลาเอง  และเปนคําของ 
พระสังคีติกาจารยผู รอยกรองบาลีพระไตรปฎก  ยอมมีอยูเปนแหงๆ   ตอนๆ  
ไมติดตอกันไปจนตลอดเรื่องเปนการลําบากแกผูศึกษา.  สมเด็จพระมหาสมณะเจา 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  เคยทรงพบเหตุแหงความไมสะดวกขอน้ี  ดังที่ตรัสไว 
ในตอนคําปรารภ  ที่หนาหนังสือพุทธประวัติเลม ๑ ของพระองควา  :- 

“…นาเสียดายว า  เรื่ องพุทธพระวัตินั้ น  ไมปรากฏในบาลีที่ ขึ ้น ส ูส ัง ค ีติ 
จนตลอดเรื่องสักแหงเดียว  มีมาในบาลีประเทศนั้นๆ  เพียงเปนทอนๆ เชนเรื ่องประส ูติ 
มาในมหาปทานสูตรแหงทีฆนิกายมหาวรรค  เรื่องครั้ งยังทรงพระเยาวมาในต ิกน ิบาต 
อังคุตตรนิกาย  เรื่องตั้ งแตปรารภเหตุที่ เสด็จออกบรรพชา  จนภิกษุปญจว ัคค ีย สํา เร ็จ 
พระอรหัตตผล  มาในปาสราสิสูตรแหงมัชฌิมนิกายมูลปณณาสก  เรื่องเสด ็จออก  
บรรรพชาแลว  บําเพ็ญทุกกรกริยาจนไดตรัสรู  มาในมหาสัจจกสูตร  แหงมัชฌิมนิก ายมูล 
ปณณาสก   เรื่ องตั้ งแตตรัสรู แลวจนถึงอัครสาวกบรรพชา  มาในมหาวรรคแห ง ว ิน ัย  
การทรงบําเพ็ญพุทธกิจน้ันๆ  มาในพระสูตรตางๆ  หลายสถาน, ตอนใกลจะปร ิน ิพพาน  
จนถึงปรินิพพานแลว  มัลลกษัตริย ในกุสินาราทําการถวายพระเพลิงพระพ ุทธสร ีระแล ว 
แบงพระสารี ริกธาตุไวบาง  แจกไปในนครอื่นบาง  มาในมหาปรินิพพานส ูต ร   แห ง 
ทีฆนิกาย  มหาวรรค.เปนอยางนี้   เข าใจว าพระคันถรจนาจารยมุ งจะกล า ว เทศนา 
บางอยาง  จึงชักเรื่องมากลาวพอเปนเหตุปรารภเทศนา  ที่เรียกวา  “อัตถุปปตติ”. 
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(๘) พุทธประวัติจากพระโอษฐ-คํานํา 
 
อีกอยางหนึ่ง  ไดเรื่องมาเพียงใด  ก็รจนาไวเพียงนั้นเปนคราวๆ  เพราะเหตุนี้ 
ในปกรณเดียวควรจะเรียงเรื่องไวในสูตรเดียวกัน  ก็ยังเรียงกระจายกันไว…” 
 

แตในหนังสือพุทธประวัติที่พะรมหาสมณะเจาพระองคนี้  ทรงเร ียบเร ียง 
นั ้นทรง เก ็บความในบาล ีมาคละปนก ันไป   ทั ้งที ่ตร ัส เล า โดยพ ร ะ โ อ ษ ฐ  เ อ ง  
และที่ เปนคําของสังคีติกาจารย  บางแหงก็รวมทั้งอรรถกถา  ทั้งไมไดทรงหมาย 
เหตุไวใหชัดวาตอนไหนเปนคําตรัสเลา  ตอนไหนเปนคําของรจนา  เพราะทรง  
แต ง ให เป นหน ังส ือ เล ม ใหม ขึ ้นต า งหาก   พร อมทั ้งม ีอ ธ ิบายและค ว า ม เ ห ็น 
สันนิษฐาน.  สวนเรื่องจากพระโอษฐ  ที่ขาพเจารวบรวมมานี้   เลือกเก็บและแปล 
ออกเฉพาะตอนที่พระศาสดาตรัสเลาเรื่องของพระองคเอง  จากบาลีอ ย า ง เ ด ีย ว 
ไมมีคําของพระสังคีติกาจารยหรือคันถรจนาจารยปนอยู เลย   เพื่อไมใหคละก ัน  
ดวยหวังวาจะเปนการสะดวกแกผูที่จะศึกษา  และสันนิษฐานคัมภีรพุทธประวัติสืบไป ,  
แมเมื่อไปอานคัมภีรพุทธประวัติอื่นๆ  ที่ทานรวบรวมขึ้นใหม   เชน  ปฐมสมโพธิ 
เปนตนก็ดี  ตลอดจนพุทธประวัติตางประเทศก็ดี  จะเขาใจไดงายวา  อะไรเปนแกน 
และอะไรเปนเกร็ดของเรื่อง. 

เพราะฉะนั้น  เรื่องพุทธประวัติจากพระโอษฐ   ก็หมายความว า เ รื ่อ งที่ 
ทรงเลาเอง  มีน้ําหนักยิ่งกวาบาลีธรรมดาทั่วไป  เพื่อใหไดหลักแหงพ ุทธประว ัติ 
แทๆ  สําหรับศึกษาในขั้นแรกเสียกอน.  ในลําดับตอไปจึงจะไดศึกษาสวนที่  
เปนคําของพระสังคีติกาจารย  ตลอดมาจนถึงอรรถกถา  และเรื่องเลากันปรัมปรา 
อันเกี่ยวดวยพุทธประวัติทุกอยาง.  เมื่อเปนเชนนี้  เราจะรูเรื ่องพุทธประวัติ  
ไดอยางทั่วถึง  เปนหลักฐานมั่นคง,  และรูวาไหนเปนแกน  ไหนเปนกะพี้  
ไหนเปนเปลือกเพียงไรดวย,  ซึ่งถามีโอกาสก็ควรจะไดศึกษากันใหครบทุกชนิด 
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คํานํา (๙ )

จากที่เปนหลักฐานที่สุด  ไปหาที่มีหลักฐานเบาบาง.  ในบัดนี้  ขอเชิญทานผูอาน 
ศึกษาแกนแทของพุทธประวัติ  คือบาลีจากพระพุทธโอษฐเปนขั้นแรก. 
 

ขออุทิศกุศลเกิดแตการเผยแผธรรมอันนี้  เปนปฏิบัติบูชาแดพระผูมี 
พระภาคเจาใจอภิลักขิตสมัยตรงกับวันประสูติ - ตรัสรู - นิพพานนี้ดวย. 
 
 
 
                                                                      อ.ป.  เปรียญ  และ  น.ธ.  เอก 
                                                                                    ไชยา  ๑  พฤษภาคม  ๒๔๗๗ 
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คํานํา 
(เมื่อพิมพคร้ังที่ ๒) 

___________ 
ข าพ เจ า เห็นว า เปนการสมควรอย างยิ่ ง    ที่ จะกล าวไว เ สี ย ในคราวนี้ 

ถึงมูลเหตุที่จะเกิดหนังสือเลมน้ีขึ้น.  ในชั้นแรกที่สุด  เนื่องจากขาพเจามีความ 
สนใจในการคนหาร องรอยแห งการศึ กษาคนคว า   การปฏิ บัติ   และการ เ ป น อ ยู 
ประจําวัน   ตลอดจนถึงวิธีการอบรมสั่ งสอน   และการแกปญหาเฉพาะหน า ต า ง  ๆ  
ของสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  โดยประสงคจพนําเอาหลักเกณฑ เหลานั้นมามาใช ใน 
การที่ จะทําความเข าใจในพระองค   และทําตามรอยพระยุคลบาท   หรือที ่เ ร ีย ก 
ต ามค ว ามหมายอ ัน ก ว า ง ข ว า ง อ ย า ง หนึ ่ง ว า   การตามรอยพระอ ร ห ัน ต   
ขาพเจาจึงพยายามเลือกเก็บเรื่องราวตาง ๆ  ที่จะเปนประโยชนแกความมุงหมายอันนี้ 
เสมอมาจากที่ทุกแหง.  ครั้นไดมีการพยายามลองเก็บเรื่องราวจากพระไตรปฎก 
โ ด ย ต ร ง   ก ็ไ ด พ บ เ รื ่อ ง ร า ว อ ัน ม ีค า ม า ก   ใ น ท า ง ที ่จ ะ แ ส ด ง แ น ว ก า ร ป ฏ ิบ ัติ  
และยังแถมอยูในพระพุทธภาษิตโดยตรงดวย,  ขาพเจาจึงไดตั้งใจใหม  คือในชั้นนี้ 
จะเลือกเก็บเอาเฉพาะที่ เปนพระพุทธภาษิตลวน ๆ กอนพวกหนึ่ ง  เวนคําพ ร ะส ัง ค ี- 
ติกาจารยเสีย.  ในที่สุดก็ไดเรื ่องราวตางๆ ที่อยูในรูปตรัสเองพอแกความตอง  
การจริง ๆ . 

สําหรับผูที่ อยูนอกวัด  ไมคุ นกับพระไตรปฏกนั้น   ควรจะทราบ เส ีย ก อ น 
วาพระไตรปฏกนั้น  พระสังคีติกาจารยผู รอยกรอง  ทานเรียงเปนคําสอนของท าน เอ ง 
เลาเรื่ องราวตาง  ๆ  อันเกี่ ยวกับพระผูมีพระภาคเจา   วาเมื่ อประทับอยูที่นั ่น   ไ ด มี 
เหตุการณ เกิดขึ้ นอย างนั้ น  ๆ   และไดตรั สถอยคํ าอย างนั้ น  ๆ   เปน เ รื ่อ ง  ๆ   ไ ป 
เปนสวนใหญ.  ที่กลาวถึงพระสาวกหรือคนสําคัญบางคนโดยเฉพาะนั้น   มีเปน 
สวนนอย  และนอกจากนั้นก็มีขอความพวกที่เปนคําอธิบายศัพทลึกซึ้งตาง ๆ คือพวกคัมภีร
นิเทศ.  ในบรรดาสูตรตาง ๆ ที่พระสังคีติกาจารยเลาเรื่องพระผูมี 
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พระภาคเจาโดยตรงนั้น  ก็มีนอยสูตรที่ไดเลาถึงเรื่องที่พระผูมีพระภาคเจา  ตรัสเลา 
ถึงพระประวัติ  หรือการกระทําของพระองคเอง  โดยพระองคเอง  และยัง  
แถมเปนการมีที่กระจัดกระจายอยูทั่วไป  แหงละเล็กละนอย  ที่นั้นบาง  ที่นี้บ า ง  
เลยกลายเปนของที่ยังเรนลับ.  ฉะนั้นเมื่อใครอยากทราบวา ถอยคําเฉพาะที่ 
พระองคได ตร ัสเล าถ ึง เรื ่องราวของพระองคเอง   มีอยู อย างไรและเทาไรแล ว 
ผูนั้นจะตองทําการสํารวจพระไตรปฎก  ผานไปทีละหนาทุก ๆ หนา  ดวยความ 
ระมัดระวัง  และเลือกเก็บเอาออกมารวบรวมไว  จนกวาการสํารวจจะทั ่วตลอด 
พระไตรปฎก   แลวจ ึงเอาเรื ่องทั ้งหมดนั ้นมาพิจารณาดูว า  เรื ่องอะไรเ ก ิดก อน 
เกิดหลัง  หรือคาบเกี ่ยวกันอยางไร อีกตอหนึ ่ง  จึงจะไดเรื ่องราวเหลานั ้นต าม  
ความประสงค.  ความยากลําบากอยูตรงที่เร่ืองราวเหลานี้มิไดรวมอยูที่ตอนใด 
ตอนหนึ่ งของพระไตรปฎกดวยกันทั้ งหมด   แตไปมีแทรกอยูที่นั้นบางที่นี ้บ า ง 
และบางแหงก็มีนิดหนอยและเรนลับ  ตองตั ้งอกตั้งใจเลือกเก็บกันจริงๆ :   
เรื่องจึงตองใชเวลาแรมปในการเลือกเก็บ มารอยกรองใหติดตอกัน. 

ในชั้นแรกทีเดียว  ขาพเจามิไดมีความตั้งใจจะรวบรวมพระประวัต ิตร ัส 
เองเหล านี ้ เพราะไมไดน ึกคิดว าจะมีอยู โดยคิดเสียว า  พระประวัต ิต า ง  ๆ  นั ้น  
มีเทาที่มีผูนํามารอยกรองและศึกษากันอยูแลวเทานั้น,และอีกอยางหนึ่งในขณะนั ้น 
ขาพเจามุงมายแตจะคนหารองรอยของการปฏิบัติธรรมที่ยังเรนลับ  เปน  
ปญหาอยู อย างเด ียว ,การคนเรื ่องจากพระไตรป ฎก   จึงมุ ง เล ือกเ ก ็บ เ ฉพ า ะ  
เรื่องที่แสดงรองรอยของการปฏิบัติธรรมเรื่อยมา.  เรื่องไดเปนไปเอง  ในการที่ 
ไดพบเรื่องการปฏิบัติธรรมที่ประสงคจะพบ  จากบางตอนของคําตรัสเลาถึงการ 
ปฏิบัติของพระองคเองในระยะตาง ๆ ทั้งในระยะที่ทรงทําความเพียรเพื ่อตรัส รู 
และตรัสรูแลวทําการสั่งสอนคนนานาชนิด.  เรื่องที่ตรัสเลาถึงพระองค เอง  
ในขณะที่ทรงทําความเพียร  เพื่อตรัสรูนั้น เผอิญมีมากมาย เกินกวาที่ 
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ขาพเจา เคยนึกฝน   และไดเกิดเปนเรื ่องที ่เปนประโยชนอ ย า ง ยิ ่ ง  
แกบุคคลที่ประสงค   จะ  “ตามรอยพระยุคลบาท ”  ห รื อ ต า ม  
รอยพระอรหันต ;   และไดทํา ให เกิดความอิ่ม ใจแกข า พ เ จ า  
เปนลนพนจนหายเหนื่อย.  และขาพเจากลายืนยันเฉพาะในส วนนี้ ว า  
ยังไมเคยมีใครที่ไดแตงหนังสือพุทธประวัติเลมใด  ไดนําเอาเรื่องราวตอนที ่เป น 
การคนควาทดลองกอนการตรัสรูของพระผูมีพระภาคเจา  มาแสดงไวอยางครบถวน 
เหมือนที่ขาพเจานํามาแสดงไวในหนังสือเลมนี้เลย.  ทั้งนี้ไดแกขอความ  
ตั้งแตหนา ๔๙  ถึงหนา  ๑๐๔  แหงหนังสือเลมน้ี,  และเปนขอความที่ต รั ส เ อ งล ว น  
โดยไมมีคําของพระสังคีติกาจารย  และอรรถกาเขารวมอยูดวย   เหมือนหนังสือ 
พุทธประว ัต ิทั ้ง หลาย  ที ่ม ีอยู แต ก อนๆ  โดย เฉพาะ เ รื ่อ ง ราวภายใต ห ัว ข อ  
วา “การทรงกําหนดสมาธิ  นิมิตกอนตรัสรู”, “การทรงพยายามในญาณทัสนะ 
เปนขั้น ๆ  กอนการตรัสรู”,  “การทรงทําลายความขลาดกอนตรัสรู”ฯลฯ  
เ หล านี ้  ปรากฏว า  เป นที ่สบ ใจละอนุโมทนาแก เพื ่อน ักป ฏ ิบ ั ต ิ ด  ว ย ก ั น  
เปนอยางสูง  ถึงกับใชเปนคูมือ.  ถึงแมเรื่องราวที่กลาวถึงเหตุการณหลังจากการ 
ตรัสรูแลว  เชนการทรมานเจาลัทธิตาง ๆ ในการสั่งสอน  หรืออุบายวิธ ีแหงการ 
สั ่งสอน   ก็ล วนแตเปนเรื ่องแสดงรอยแหงการปฏิบัต ิธรรมอยู ไม น อย  อยาง 
เดียวกัน.และยังมีเรื่องประเภทที่แสดงใหเราทราบถึง “ชีวิตประจําวัน”  ของพระองค  
จนถึงกับทําใหเรารูสึกวา เราไดอยูใกลชิดกับพระองค ชนิดที่ไดเห็นการเคลื่อนไหวเปน 
ประจําวันของพระองคดวย 

การที ่หนังสือเล มนี ้เต ็มไปดวยขอธรรมะ   มากกวาเรื ่องราวที ่เ ป น 
ประวัตินั้น  ก็เปนเพราะมูลเหตุที่มีการคนเพื่อหารองรอยแหงการปฏิบัติธ รรมใน 
พระชีวประวัต ิด ังกลาวแลว   นั ่นเอง   แลอีกประการหนึ ่ง   ซึ ่งข าพเจาเพิ ่ง จะ 
ตัดสินใจลงไปในภายหลังเมื่อไดพบความจริงอันนี้แลว  ก็คือ  การตั้งใจวาจะให 
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หนังสือเลมน้ีเปน “พุทธประวัติแหงการปฏิบัติธรรม”  หรือ “พุทธประวัติที่มุง 
แสดงไปในทางธรรม” นั้นเอง.  

การร อยกรองหน ังส ือพ ุทธประว ัต ิ   เมื ่อส ัง เกตด ูเป นอ ย า ง ด ีแ ล ว  
ปรากฏวา   มีทางที ่จะร อยกรองหนังสือพุทธประวัต ิได ถ ึง   ๓   แนวดวยกัน เปน 
อยางนอย.  แนวที่หนึ่ง  เปนหนังสือมุงโดยตรง  ในการที่จะชักชวนคนใหเลื่อมใส 
และโดยเฉพาะคนสวนใหญที่ไมใชนักศึกษา  ไดแกคนชาวบานทั่วๆ ไป  ซึ่งตอง 
หนักไปในทางปาฏิหาริย  เชนหนังสือปฐมสมโพธิและลลิตวิศตระเปนตัวอยา ง  
จัดเปนหนังสือสรรเสริญพระคุณหรือ Gospel ไปพวกหนึ่ง  ซึ่งนับวา เปนผล  
ดีเลิศไปทางหนึ่ง  คือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนใหติดแนนในศาสนาของตนได นั ้น เ อ ง .  
แตเนื่องจากมุงหนักไปในทางปาฏิหาริยเกินไปนั่นเอง  ทําใหเกิดความเบื ่อหนายขึ ้น 
แก พวกน ักศ ึกษาหร ือน ักปฏ ิบ ัต ิธ ร รม โดยตรง   การม ีหน ังส ือพ ุทธป ร ะ ว ัติ  
แตประเภทนี ้ประเภทเดียวจึงไมเปนหารเพียงพอ  ทําใหต องมีประเภทอื ่นดวย.  
แนวที่สอง  มุงแสดงไปในทางตํานานหรือประวัติศาสตร  ซึ่งมุงแสดงแตเรื่องราว 
ที ่ให คนทั ้งหลายเห ็นว าเป นความจร ิง   และมีหล ักฐานตามกฎเกณฑแหงว ิชา 
ประวัติศาสตรหรือวิทยาศาสตร  อันเปนที่สบใจของนักศึกษาแหงสมัยปจจุบ ันนี้ 
ซึ่งมีหนังสือพุทธประวัติ  ของสมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรส 
หรือหนังสือ  Life  of  Buddha  ของ ดร. E.J. Thomas   เปนตัวอยาง  แตอยางไรก็ตาม 
ทั้งสองแนวนี้ยังไมเปนที่สบใจของคนอีกพวกหนึ่ง คือพวกนักปฏิบัติธรรมที ่ใคร จะ 
ทราบวาพระองคทรงมีชีวิตแหงการปฏิบัติธรรมเปนมาตั้งแตออกผนวช  จนถึงตรัสรู 
ประกาศพระศาสนาและกระทั่งถึงวาระสุดทายคือการปรินิพพาน  เปนอยางไร 
โดยไมม ีความสนใจในเรื ่องการปาฏิหาร ิย   หรือขอเท็จจริงทางปร ะวัติศ าสต ร  
เหตุนี้จึงเปนความจําเปน  ตามธรรมชาติที่จะตองมีหนังสือพุทธประวัติแนวอื่นจาก 
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สองแนวนี้ตอไปอีก  อันไดแก  แนวที่สาม.  แนวที่สาม  มุงแสดงแตในทาง  
ธรรมลวน ๆ  คือแสดงขอธรรมะใหปรากฏชัดอยู ทุก ๆ อากัปกิร ิยาของพระองค 
เพื่อเปนหลักการแกผูหวังจะดําเนินตาม  เราจะเห็นไดชัดเจนวา  หนังสือ  
พวกที่มุงแสดงทางปาฏิหาริยก็แสดงหรือเลือกแสดงใหละเอียดแตตอนที ่จะจูงใจคน 
ไดดวยปาฏิหาริยแสดงคราว ๆ หรือกระโดดขามไปในตอนที่จะแสดงเปนธรรม - 
บรรยาย  และไมแสดงสวนที่เปนแงคิดทางตํานานหรือประวัติศาสตรเลย.  และ 
หนังสือพวกที่แสดงทางตํานานหรือประวัติศาสตรนั้นเลา ก็วินิจฉัยแตในแงที ่จะเปน 
ไปไดในทางตํานานหรือประวัติศาสตร  ไมแสดงทางปาฏิหาริยหรือทางธรรมบรรยายเลย.  
อันนี้เปนการชี้ชัดถึงความตางออกไปของหนังสือพุทธประวัติ  ประเภทที่มุงแสดงใน 
ทางธรรม  หรือช้ีรองรอยแหงการปฏิบัติธรรมโดยตรง  ซึ่งขาพเจาปรารถนาอยางยิ่ง 
ในระยะที่ทําการคนควา  และไดตัดสินใจทําทันทีในเมื่อไดพบวามีอยูมากพอที่จะทําขึ ้น 
เปนหนังสือพุทธประวัติสักเลมหนึ่ง  และก็ไดปรากฏขึ้นจริง ๆ ดังที่ทานไดเห็นอยูในบัดนี้.  
ขาพเจายังไมอาจยืนยันวา  หนังสือเลมน้ีเปนหนังสือท่ีควรจะถือไดวาเปนพุทธประวัติ  
ที่มุงแสดงในทางธรรมโดยสมบูรณ  เพราะเหตุวาขาพเจาทําไดเพียงในวงจํากัด  คือ 
เทาที่มีอยูในรูปแหงคําตรัสเลาและเทาที่จะเลือกเก็บเอามาจากพระไตรปฎก 
โดยเฉพาะเทานั้น  เพราะหลักการในการทํา หนังสือเลมน้ีมีความจํากัดไวเพียงเทานี ้.  
ถาจะใหสมบูรณ  ก็ตองไมจํากัดวาเทาที่ตรัสไวจากพระโอษฐ  แตตองรวบรวมเอา 
ชั้นที่เปนคําสังคีติกาจารยทั่วไป  และอรรถกถาและฎีกาทั่วไปเขามาดวย  ซึ่งจะมี 
เรื่องราวมากกวาหนังสือเลมที่ทานถืออยูนี้หลายเทานัก,  แตอยางไรก็ตาม  
ขาพเจาพอจะยืนยันไดวา  สวนที่เปนคําตรัสเลาไวดวยพระองคเองนั้น  ขาพเจา 
ไดพยายามรวบรวมมาจนหมดสิ้น,  และพอใจที่จะยืนยันวา  ดวยความมุงหมาย 
ที่จะใหเปนหนังสือที่มุงแสดงไปในทางธรรม  ดังที่กลาวแลว. 
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แมวาในหนังสือเลมน้ี   มีเรื่องราวบางตอนไปในทํานองป าฏ ิห า ร ิย 
ติดเจืออยูบาง  เชนตอนอันวาดวยการอยูในชั้นดุสิต  การจุติลงสูครรภ  และการ 
ประสูติเปนตนนั้น   ทานยอมเห็นไดอยูเองแลว  วาเปนจํานวนเพีย ง   ๗ -๘  หนา  
ในหนังสือ ๓๕๗  หนา  และยิ่งกวานั้นทานยังจะเห็นไดสืบไปอีกวา ขอความที่ เปน 
ปาฏิหาริยตอนนี้  ถาใครพิจารณาดูใหดีแลวจะเห็นวา  เปนสิ่งที่เราไมจําเปนจะตอง 
ถือเอาตามตัวหนังสือเหลานั้น  เพราะเปนสิ่งที่อธิบายใหเห็นเปนธรรมาธิษฐาน 
ไดโดยงาย;  เชนการที่พอประสูติออกมาก็ดําเนินได  ๗  กาว  ไปทางทิศเหนือ 
เปลงคํายืนยันไดวาเปนผูชนะโลกทั้งปวง  และไมมีการเกิดอีก; นี้เราเห็นไดวา 
ผูกลาวมุงจะกลาวถึงการที่พระองคเกิดขึ้นเปนพระพุทธเจา  ซึ่งเปนการเกิดทางใจ 
ตางหาก  หาใชการเกิดทางเนื้อหนังไม,  จํานวน  กาว   ๗  กาวนั้น  พระอรรถกถาจารย 
ใหคําอธิบายวา  เปนการแสดงถึงขอปฏิบัติ   ๗ ขั้นที่ทําคนใหตรัสรู  (เชนโพชฌงค ๗)  
ก็มี,  หรือนักวินิจฉัยบางทาน  วาหมายถึงชนบทใหญ ๗ ชนบท  ที่พระองคทรง 
จาริกไปทําการประกาศคําสั่งสอนของพระองคก็มี,  ที่วาเดินไปทางทิศเหนือ 
ยอมหมายถึงการกลามุงหนาเขาไปประกาศตามกลุมศาสดาตาง ๆ ที่มีคนนับถือ 
อยูกอนแลวในสมัยนั้น,  ที่วาเปนผูชนะโลกทั้งหมด  นี้เปนการยืนยันถึงขอที่ 
คําสอนนี้  เปนคําสอนสุดทายของโลก  ที่ใคร ๆ ไมอาจขุดคนคําสอนอัน ใด 
มาสอนโลกใหสูงยิ่งขึ้นกวานี้ไดอีกตอไป,  และที่วาพระองคไมมีการเกิดอีก  นั้น 
ยอมหมายถึงขอท่ีพระองคไดทรงพบความจริงขอท่ีวา  ที่แทไมมีคนเกิดคนตาย  เพราะ 
ไมมีคน,  มีแตสังขารที่เกิดดับอยูตามธรรมดาเทานั้น.  (สําหรับผูที่สนใจและวินิจฉัย 
เรื่องปาฏิหาริยตาง ๆ ทํานองนี้  ขาพเจาขอแนะใหอานหนังสือพุทธประวัติเล มหนึ ่ง 
ของสมเด็จพระมหาสมณเจา  กรมพระยาวชิรญาณวโรรส.  สําหรับขาพเจาเองเห็นวา 
ปาฏิหาริยนั้น  เปนสิ่งที่จําเปนจะตองวินิจฉัย  เพราะทานผูรอยกรองทานมุ งหมาย 
จะจูงใจคนดวยอุบายวิธีเชนนั้น  ทานจึงไดดัดแปลง  หรือรอยกรองขึ้นเชนนั้น 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - คํานํา 

 

(๑๖ )

ผูที่ตองการจะปฏิบัติธรรม  ไมตองเอาใจใสก็ได  โดยขามไปเอาใจใสในเรื ่อ งการ 
ปฏิบัติธรรมเสียทีเดียว.  เร่ืองปาฏิหาริยตาง ๆ ก็เพื่อจูงคนเขามาหาการปฏิบัติ 
ธรรมนี่ เอง  ก็เมื่อเราเขาถึงตัวการปฏิบัติธรรมเสียที่ เดียวแลว  จะมีป ญหาอะ ไ ร  
ดวยเรื่องอันเกี่ยวกับปาฏิหาริย.   ขืนไปวินิจฉัย  ก็มีแตจะเสียเวลาจนหมดอายุ 
แลวมิหนํายังจะมีทางวินิจฉัยผิดมากกวาถูก  เพราะเปนเรื่องที่ทานมีความมุ งหมาย 
อีกอยางหนึ่งดังกลาวแลว.  ฉะนั้น  หนังสือพุทธประวัติเลมใด  มุงแสดงไปในทาง 
ปาฏิหาริย  ก็ขอใหไดทําหนาที่ของหนังสือเลมน้ัน  ใหยิ่ง ๆ ขึ้นไปก็แลวกัน). 

แตยังมีขอพิ เศษอยูขอหนึ่ ง   สําหรับขอความที่ เปนทํานองปาฏ ิห า ร ิย  
๗ - ๘ หนาที่พลัดเขามาอยูในหนังสือเลมท่ีขาพเจารวบรวมขึ้นมานี้  ซึ่งทานผูอานควรจะ 
สังเกตไวดวย.  ความแปลกอยูที่วา  ขอความอันวาดวยเรื่องการอยูในสวรรค 
การจุติ   และการประสูติ   อยางมีปาฏิหาริยนี้   มีรวมอยูในบาลีอัจฉริยภูตธ ัมมส ูตร 
มัชฌิมนิกาย,  แตเปนถอยคําของพระอานนทกลาว  ทานกลาววาไดฟงขอความเชนนี้ 
มาจากพระพุทธโอษฐเอง  แลวนํามาเลาอีกตอหนึ่ง,  ไมเหมือนกับเรื ่องราว  
ตอนอื่น ๆ จากนี้  ซึ่งเปนถอยคําที่พระสังคีติกาจารยทั้งหลาย  ระบุลงไปว า   พระผู มี 
พระภาคเจาไดตรัสเลาเองโดยตรง.   ทําไมพระสังคีติกาจารยทั้งหลายจึงรอยกรอง 
ใหเรื่องท่ีมีปาฏิหาริย รุนแรงเชนนั้น   อยูในถอยคําของพระอานนทเสียชั ้นหนึ ่งก อน  
 (ซึ่งตามธรรมดาเราก็ทราบกันอยูแลววาในจํานวนพระสังคีติกาจารยทั้งหลายนั ้น   ก็มี 
พระอานนทรวมอยูดวยองคหนึ่ง)  แทนที่จะกลาวใหเปนคําที่พระองคตรัสโดยตรง 
เหมือนสูตรอื่น ๆ , หรือยิ่งขึ้นไปกวานั้น  เมื่อทานลองอานบาลีอัจฉริยภูตธัมมสูตร 
ตอนนี้ดู   ทานจะสงสัยตอไปวา  ทําไมเรื่องจึงตองถูกจัดให เปนวาใหพระอานนท 
มากราบทูลเรื่องที่ทานไดฟงมาจากพระองคตอหนาภิกษุทั้งหลาย  และตอพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจาดวยพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง.  ปญหาขอนี้  ไดเกิดแกขาพเจาแลว 
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คํานํา (๑๗ )

ในเมื่อไดพบเรื่องราวตอนนี้  และจะนํามารวมไวในหนังสือเลมน้ี.  เมื่อขาพเจา 
ยังคิดไมตกและเห็นวาเปนเรื ่องไมมากมาย  ก็ตัดสินใจในการที ่จะรวบรวมเอา 
มาแตก็ไดบันทึกไวใหทานผูอานไดตั้งขอสังเกตไวเปนพิเศษ  เฉพาะตอนนี้แลว 
ดังปรากฏอยูเชิงอรรถแหงเรื ่องนั้นเอง.  และใหสังเกตไวดวยวา  เรื่องตอนนี้  
จัดเปนเรื่องจากพระโอษฐโดยออม  ดังที่ถอยคําในตัวเรื่องตอนนั้น  ก็บงใหเห็นชัด 
อยูแลว.  รวมความวาในหนังสือเลมน้ีซึ่งมี  ๓๕๗  หนา ๑   มีเรื่องจากพระพุทธโอษฐ 
โดยออมเสีย  ๗  หนาเศษ 

ทีนี้ก็มาถึงเรื่องบางเรื่อง  ที่ควรผนวกเขาไวในพุทธประวัติจากพระโอษฐ 
คือเรื่องตางๆ  ที่คนภายนอกศาสนาเปนผูกลาว.    ขาพเจาถือวาเรื่องที่คนนอก 
หรือคนที่ เปนปฏิปกษตอกัน  กลาวนั้น  เปนเรื่องที่มีความจริงอันจะพึงเชื ่อถือ ได 
ไมนอยกวาที่พระองคตรัสเอง.  ขอน้ีโดยเหตุที่วา  คนภายนอกที่เปนปฏิปกษ 
ตอกัน  ยอมลําเอียงเพื่อละโอกาสแตในทางที่จะสรรเสริญ  ยอมไมลําเอียงในทางที่จะ 
ตําหนิ.   เมื่อมีความจําเปนที่จะกลาวออกมา  ยอมไมลําเอียงไปในทางที่จะยกยอ 
ใหเลิศลอย มีแตจะเพงตําหนิ  เมื่อหาชองตําหนิไมได  ก็ไดแตกลาวตามตรง.  เราพอ 
ที่จะถือเปนหลักไดวา  เสียงสรรเสริญลับหลังของศัตรูนั้น  มีความจริงอยางนอย  
๑๐๐  เปอรเซ็นต.   ดวยเหตุนี้ขาพเจาจึงถือวาเสียงจากคนนอกที่กลาวถึงพระองคนั้น 
 มีน้ําหนักพอที่จะเชื่อถือไดเทากับทีพระองคตรัสเอง  จึงไดนํามารวมไวในหนังส ือ 
เลมน้ี  แตเพราะมิใชเปนเรื่องออกจากพระโอษฐ  จึงจัดไวในฐานะเปนเรื ่องผนวก 
ของพุทธประวัติจากพระโอษฐดังที่กลาวแลว.   ทั้งหมดมีอยู  ๒๗  หนาดวยกัน.  
เฉพาะตอนนี้  มีเรื่องที่แสดงถึงพุทธอิริยาบถตาง ๆ อยางนาสนใจที่สุด  และบาง 
เร่ืองจะหาไมไดจากผูอื่น,  จึงขอใหนักศึกษาทําการศึกษาดวยความสนใจเปนพิเศษ. 
 
 
 
 
 

                                                
๑. ในการพิมพครั้งที่สาม  หนังสือเพิ่มขึ้นเปน  ๓๙๖   หนา 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ-คํานํา (๑๘ )

รวมความวา  หนังสือเลมนี ้  เกิดขึ ้นเพราะมุ งหมายจะรวบรวม 
หลักแหงการปฏิบัติ  อันจะพึงหาไดจากตัวอยางที่แสดงอยูที่พระวรกาย  
ของพระพุทธองค,  และถือเอาเฉพาะที่พระพุทธภาษิตตรัสเ ล าถึ ง  
พระองคเอง  เทาที่ปรากฏอยูในพระไตรปฏก,  มีเร่ืองปาฏิหาริยแทรกอยูเพียง  
๗  สวน  ในเรื่องราว  ๓๕๗  สวน,  มีเร่ืองราวที่เปนคํากลาวของคนนอก  ซึ่งมีน้ําหนัก 
ควรเชื่อถือไดไมนอยไปกวาที่พระองคตรัสเองรวมอยูดวย  ๒๗  สวน  ใน  ๓๕๗ สวนนั้น. 

หนังสือเรื่องนี้  พิมพครั้งแรก  เมื่อ พ.ศ.  ๒๔๗๙   มีเรื่องรวมทั้งหมด  
๑๕๑ เรื่อง,   ในการพิมพครั้งนี้  ไดเพิ่มใหมอีก  ๔๘  เรื่อง  รวมทั้งหมดเปน  
๒๓๖  เรื่อง,  เรื่องที่นํามาเพิ่มเติมเขามาใหมในการพิมพครั้งหลังนี้  เปนเรื่องที่ 
เพิ่งคนพบหลังจากการพิมพครั้งแรกเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๙  บาง,  เปน เรื่องปลีกยอย 
ซึ่งในการพิมพครั้งแรกเห็นวายังไมจําเปนจะตองนํามาใสไว  แตในครั้งนี้นํามาใสไว 
ทั้งหมด  เพื่อความสมบูรณของเรื่องบาง,  รวมทั้งเรื่องซึ่งเปนพุทธประวัติ  
จากพระโอษฐโดยออม คือบาลีอัจฉริยภูตธัมมสูตรที่กลาวขางตนนั้นดวย.  เรื่องใด  
เพิ่มเขาใหมในการพิมพคราวนี้  ไดทําเครื่องหมาย (พ.ม.)  ไวที่สารบาญ 
ทายชื่อเร่ืองนั้น ๆ แลว. 

ในการพิมพครั้งนี้  ไดทําปทานุกรมทายเรื่องอยางละเอียดทั่วถึงยิ่งกวา 
ครั้งกอน  จึงมีทั้งหมดดวยกันถึง  ๑๘๘๘  คํา  มีลักษณะแยกเปนพวก ๆ ในตัว  คือ  
คําที่เปนชื่อของบุคคลและสถานที่  นี้พวกหนึ่ง.  คําที่เปนชื่อของเหตุการณตอนที่ 
สําคัญ ๆ ในพระชนมชีพ  พวกหนึ่ง,  ศัพทธรรมะตามปรกติพวกหนึ่ง,  ศัพท 
ธรรมะพิเศษ  โดยเฉพาะคือคําบัญญัติของการปฏิบัติธรรมทางจิต  สวนมาก 
เกี่ยวกับสมาธิ  และวิปสสนา  อีกพวกหนึ่ง  ซึ่งเปนที่สบใจของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย.   
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คํานํา (๑๙ )

จากขอสังเกตที่ไดจากการพิมพคร้ังที่หนึ่งนั่นเอง ทําใหขาพเจาไดทราบความสําคัญ 
ของลําดับคํา  หรือปทานุกรมทายเลม  วามีอยูมากเพียงไร  ในการพิมพค รั ้ง นี้ 
จึงไดจัดใหชวยกันทําอยางละเอียด   เทาที่จะทําได  ซึ่งหวังวานักศึกษา  จะไดพยายาม 
ใชปทานุกรมทายเลมน้ีใหเปนประโยชนมาก  เทากับความยากลําบากของผูทํา.  ในการ 
พิมพครั้งแรก  มีเพียง  ๖๕๓   คํา 

สําหรับหมวดธรรม  ที่ เปนพวก ๆ  ไดเพิ่มขึ้นจากที่ เคยมีในการพิมพ 
คร้ังแรกเพียง  ๖๙  หมวด  เปน  ๑๕๗  หมวด,  ทั้งนี้เนื่องจากการเพิ่มเนื้อเรื่อง 
มากขึ้น  และสํารวจเก็บเอามาอยางทั่วถึงยิ่งกวาในการพิมพคราวกอนดวย. 

สารบาญเรื่อง  ไดจัดตามลําดับภาค   และเรื่องในภาค  ที่จัดเปลี ่ยนแปลง 
และเพิ่มเติมเขามาใหม  เพื่อความสมบูรณ  และสะดวกแกการศึกษา.  ในการ 
พิมพคราวนี้  ไดเพิ่มภาคนําขึ้นอีกภาคหนึ่ง  เปนภาคพิเศษ,  และในตัว เรื่อง  
ก็ไดเพิ่มภาคขึ้นอีกภาคหนึ่ง  จากที่เคยมีเพียง  ๕  ภาค  เปนมีขึ้น  ๖  ภาค,  โดยที่ 
จัดเรื่องอันเกี่ยวกับการปรินิพพานแยกออกไปเปนอีกภาคหนึ่ง  เพราะรวบรวมเรื ่อง 
มาไดมากขึ้น.    และในภาคตาง ๆ ก็ไดโยกยายเรื่องบางเรื่อง  ใหไปอยูในภาคซึ่งควร 
จะรวมอยู,  และเรื่องภาคผนวกอันวาดวยเรื่องตามเสียงคนภายนอกนั้น  ก็ไดยกเอามา 
ไวกอนหนาภาคอันวาดวยปรินิพพาน.  ผูศึกษาจะตองทําความเขาใจเสียใหม 
กันความสับสน. 

ในการจัดทําตนฉบับพุทธประวัติจากพระโอษฐ  ฉบับแกไขเพิ ่ม เต ิม น้ี 
ขาพเจารูสึกวา  เปนการสมควรที่จะตองกลาวถึงความเหน็ดเหนื่อย  ของเพื่อน  
สหธรรมิก  ๒-๓   รูปที่อาศัยอยูดวยกัน  ในการชวยคัดลอกตนฉบับ,  การทํา 
ปทานุกรมทายเลม,  การจัดลําดับหมวดธรรมและอื่น ๆ ไวในที่นี้ดวย.  ขอให 
กําลังศรัทธาปสาทะ  และความเสียสละเหน็ดเหนื่อยรวมแรงกันในคราวนี้,  จงเปน 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - คํานํา (๒๐ )

อุปนิสัยแหงความเปน  “สหายธรรมทาน”  อันยิ่งขึ้นไปในอนาคตกาลนานไกล  
และอุปนิสัยแหงความเสียสละเพื่องานเผยแพรพระศาสนา  ยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล 
นี้ดวย. 

ในที่สุดนี้  ขาพเจาขออุทิศสวนกุศลอันเกิดแตความตรากตรําในงานชิ้นนี้ 
เปนถามพลีบูชาพระคุณแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ดงที่เคยตั้งเปนปณิธานไวแลว 
แตหนหลัง  ทุกประการ. 

 
 

                                                       อ.ป.  เปรียญ   และ   น.ธ.  เอก. 
                                                                      ไชยา  ๑  ธันวาคม  ๒๔๔๙ 
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คํานํา 

(เมื่อพิมพคร้ังที่  ๓) 
_________________ 

 
ในการพิมพครั้งที่  ๓  นี้  ไมมีอะไรที่จะตองบอกกลาวเปนพิเศษ  

นอกจากการเพิ่มเรื่องเขามาใหมอีก ๑๒  เร่ือง  เทาที่เพิ่งคนพบในระยะสุดทาย .  
ดวยเหตุนี้  ปทานุกรมและหมวดธรรมทายเลม  จึงเพิ่มข้ึนตามสวน  ตามหนา 
หนังสือท่ีเพิ่มข้ึนจาก  ๓๕๗  หนา  เปน  ๓๙๖  หนา  โดยไมนับรวมปทานุกรม 
และอื่น ๆ . 

ขาพเจามีความสนใจที่จะกลาววา  พุทธประวัติจากพระโอษฐ  เทาที่ 
จะเลือกเก็บขึ้นมาได  จากพระไตรปฏกฝายเถรวาทเรานั ้น  มีความสมบูรณ 
เพียงเทานี้,  เปนอันยุติการทําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ  ซึ่งทํามาเรื่อย ๆ  
เทาที่เวลาวางจะอํานวยให  เปนเวลานานถึง  ๒๒  ป   กันเสียที. 

คําปรารภความสําคัญอยางอื่น ๆ  ปรากฏชัดแจงอยูแลวในคํานําแหง 
การพิมพครั้งที่หนึ่ง  และครั้งที่สอง,  ขอใหนํามาใชในโอกาสนี้ดวยโดยครบถวน.  
ขาพเจาขอโอกาสปดฉากแหงการทําหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐลง  ด วยการ  
ขอรองตอผูศึกษาทั้งหลาย  ใหชวยกันทําการคนหารอยพระพุทธบาท  สําหรับสัตว 
ผูปรารถนาจะเดินตามรอยพระพุทธองค  โดยวิธีที่ไดกลาวมาแลวในที่นั้น ๆ ใหเต็ม 
ตามความปรารถนาของตน ๆ  สืบไป  โดยเฉพาะในสมัยที่เราสมมติกันวา  เปนยุค 
กึ่งพุทธกาลนี้เปนพิเศษ. 
 
                                                                                         
อ.ป. 
                                                                                   ๑  เมษายน  ๒๔๙๘ 
 
 

 (๒๑) 

www.buddhadasa.info



คํานํา 
(เมื่อพิมพคร้ังที่ ๖) 

_________ 
การพิมพหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ เปนครั้ งที่หกนี้   ได เปลี ่ยน ไป 

เปนการพิมพดวย  “ทุนพระยาลัดพลีธรรมประคัลภ”  เปนเรื่องอันดับที่หนึ่ง  
ของหนังสือชุด  “ลัดพลีธรรมประคัลภอนุสรณ”  มีรายละเอียดดังกลาวไวใน 
คําปรารภตอนตนของหนังสือน้ีแลว. 
 

ในการพิมพครั้งนี้  มิไดมีการแกไขเพิ่มเติมแตประการใด  เพียงแตมี 
การตรวจสอบการพ ิมพ ผ ิดพลาดตกหล น   ของต ัว เลขที ่บอกหน าแห งที ่ม า ใ น  
พระไตรปฏก  อยางทั่วถึงอีกครั้งหนึ่ง  เทานั้น.  ดังนั้น  ถาทานผูใดสังเกตเห็นความ 
เปลี่ยนแปลงอันนี้  อยาได เขาใจเปนอยางอื่น  ขอใหถือเอาการแกไขใหม ในครั ้ง นี้ 
วาเปนการถูกตอง. 
 
 
                                                                   กองตําราคณะธรรมทาน,  ไชยา 
                                                                                              ๒๓  มกราคม  ๒๕๑๓ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

(๒๒) 
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สารบัญ 
พุทธประวัติจากพระโอษฐ 

 
วิธีใชหนังสือเลมนี ้        ๑ 

ภาคนํา                ๗ 

ขอความใหเกิดความสนใจในพระพุทธประวัติ    ๗ 

โลกธาตุหนึง่ มีพระพุทธเจาเพียงองคเดียว     ๗ 

การปรากฏของพระตถาคต มีไดยากในโลก     ๘ 

โลกที่กําลงัมัวเมา ก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคต    ๘ 

การมีธรรมของพระตถาคตอยูในโลก คือความสุขของโลก   ๙ 

พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก     ๑๐ 
พระตถาคตเกิดขึ้นในโลกเพ่ือแสดงแบบแหงการครองชีวิต 
อันประเสริฐแกโลก        ๑๑ 
พระตถาคตเกิดขึ้น แสดงธรรมเพ่ือความรํางับ, ดับ, รู    ๑๒ 
ผูเชื่อฟงพระตถาคต จะไดรับประโยชนสุขสิ้นกาลนาน   ๑๒ 
ทรงขนานนามพระองคเองวา “พุทธะ      ๑๓ 
เร่ืองยอ ที่ควรทราบกอน       ๑๔ 
เร่ืองสั้น ๆ ที่ควรทราบกอน (อีกหมวดหนึ่ง)     ๑๕ 

 
 
 
 



ภาค ๑ 
เร่ิมแตการเกิดแหงสากยวงศเร่ืองกอนประสูต ิจนถึงออกผนวช.  ๑๙ 
การเกิดแหงวงศสากยะ       ๑๙ 
พวกสากยะอยูใตอํานาจพระเจาโกศล     ๒๐ 
แดนสากยะขึ้นอยูในแควนโกศล      ๒๑ 
แดนสากยะขึ้นอยูในแควนโกศล      ๒๑ 
การจุติจากดุสิตลงสูครรภ       ๒๒ 
เกิดแสงสวางเน่ืองดวย การจุติจากดุสติ     ๒๓ 
แผนดินไหว เนื่องดวยการจุติ       ๒๔ 
การลงสูครรภ         ๒๔ 
การอยูในครรภ        ๒๔ 
การประสูติ         ๒๖ 
เกิดแสงสวาง เนื่องดวยการประสูติ      ๒๘ 
แผนดินไหว  เนื่องดวยการประสูติ      ๒๘ 
ประกอบดวยมหาปุริสลกัขณะ ๓๒      ๒๙ 
บุรพกรรมของการไดมหาปุริสลักขณะ      ๓๑ 
ประสูติได ๗ วัน พระชนนีทิวงคต      ๓๘ 
ทรงไดรับการบําเรอ        ๓๘ 
กามสุขกับความหนาย        ๔๐ 
ทรงหลงกามและหลุดจากกาม      ๔๒ 
ความรูสึก ที่ถึงกับทําใหออกผนวช      ๔๒ 
การออกผนวช         ๔๕ 
ออกผนวชเม่ือพระชนม ๒๙       ๔๕ 
 

 
 
 



 
ภาค ๒ 

เร่ิมแตออกผนวชแลวเที่ยวเสาะแสวงหาความรู ทรมานพระองค  
จนไดตรัสรู.         ๔๙ 
เสด็จสํานักอาฬารดาบส       ๔๙ 
เสด็จสํานักอุทกดาบส        ๕๑ 
เสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคม       ๕๓ 
ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค  (วัตรของเดียรถีย)    ๕๔ 
อุปมาปรากฏแจมแจง        ๕๙ 
ทุกรกิริยา         ๖๑ 
ทรงกลับพระทันฉนัอาหารหยาบ      ๖๕ 
ภิกษุปญจวัคคียหลีก        ๖๖ 
ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู        ๖๗ 
ทรงเที่ยวแสวงเพ่ือความตรัสรู       ๖๘ 
ทรงคอยควบคุมวิตก กอนตรัสรู      ๖๙ 
ทรงกําหนดสมาธินิมิต กอนตรัสรู      ๗๓ 
ทรงก้ันจิตจากกามคุณในอดีต กอนตรัสรู     ๗๗ 
ทรงคนวิธีแหงอิทธิบาท กอนตรัสรู      ๗๘ 
ทรงคิดคนเร่ืองเบญจขันธ กอนตรัสรู      ๗๙ 
ทรงแสวงเนือ่งดวยเบญจขันธ กอนตรัสรู     ๘๐ 
ทรงคนลูกโซแหงทุกข กอนตรัสรู      ๘๑ 
ทรงพยายามในญาณทัศนะเปนขั้นๆ กอนตรัสรู    ๘๔ 
ทรงทําลายความขลาด กอนตรัสรู      ๘๖ 
ธรรมที่ทรงอบรมอยางมาก กอนตรัสรู      ๘๙ 
วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด กอนตรัสรู     ๙๐ 
ทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนปุุพพวิหารสมาบัติ กอนตรัสรู  ๙๔ 
ทรงอธิษฐานความเพียร       ๑๐๔ 



ความฝนคร้ังสําคัญ กอนตรัสรู      ๑๐๔ 
อาการแหงการตรัสรู        ๑๐๖ 
สิ่งที่ตรัสรู         ๑๐๙ 
เกิดแสงสวางเน่ืองดวยการตรัสรู      ๑๑๒ 
แผนดินไหว เนื่องดวยการตรัสรู      ๑๑๓ 
การรูสึกพระองควาไดตรัสรูแลว      ๑๑๔ 

 
ภาค ๓ 

เร่ิมแตตรัสรูแลวทรงประกอบดวยพระคุณธรรมตาง ๆจนเสด็จไปโปรด 
ปญจวัคคยบรรลุผล.        ๑๑๗ 
ทรงเปนลูกไกตัวพี่ที่สุด       ๑๑๗ 
ทรงเปนผูขมอินทรียได        ๑๑๘ 
ทรงมีตถาคตพลญาณสิบอยาง      ๑๑๙ 
ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อยาง       ๑๒๑ 
ทรงมีวิธี "รุก" ขาศึกใหแพภัยตัว      ๑๒๒ 
ทรงมีธรรมสีหนาททีท่ําเทวโลกใหสัน่สะเทือน     ๑๒๔ 
ทรงมีธรรมสีหนาทอยางองอาจ      ๑๒๕ 
สิ่งที่ใคร ๆ ไมอาจทวงติงได       ๑๒๖ 
ไมทรงมีความลับ ที่ตองใหใครชวยปกปด     ๑๒๘ 
ทรงเปนอัจฉริยมนุษยในโลก       ๑๒๙ 
ทรงตางจากมนุษยธรรมดา       ๑๒๙ 
ทรงบังคับใจไดเด็ดขาด       ๑๓๑ 
ไมทรงติดแมในนิพพาน       ๑๓๑ 
ทรงมีความคงที่ตอวิสัยโลก ไมมีใครยิ่งกวา     ๑๓๒ 
ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองคเองได     ๑๓๓ 
ทรงยืนยันพรหมจรรยของพระองควาบริสุทธิ์เต็มที่    ๑๓๔ 
สิ่งที่ไมตองทรงรักษาอีกตอไป       ๑๓๘ 



ทรงฉลาดในเร่ืองซึ่งพนวิสัยโลก      ๑๓๙ 
ทรงทราบทฏิฐิวัตถุที่ลึกซึ้ง (ทิฏฐิ ๖๒)      ๑๔๐ 
ทรงทราบสวนสุดและมัชฌิมา       ๑๔๔ 
ทรงทราบพราหมณสัจจ       ๑๔๕ 
ทรงทราบพรหมโลก        ๑๔๗ 
ทรงทราบคติหา และนิพพาน       ๑๔๙ 
ทรงแสดงฤทธิ์ได เพราะอิทธิบาทสี ่      ๑๕๐ 
ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยูไดถึงกัปป      ๑๕๑ 
ทรงเปลงเสยีงคราวเดียว ไดยินตลอดทุกโลกธาตุ    ๑๕๒ 
ทรงมีปาฎิหาริยสามอยาง       ๑๕๓ 
เหตุที่ทําใหไดทรงพระนามวา ตถาคต      ๑๕๕ 
ทรงเปนสัมมาสัมพุทธะ เม่ือทรงคลองแคลวใน อนุปพุพวิหารสมาบัติ ๑๕๖ 
ทรงปฏิญญาเปนอภิสัมพุทธะ เม่ือทรงทราบอริยสัจจหมดจดสิ้นเชิง  ๑๕๗ 
ไมทรงเปนสพัพัญูทุกอิริยาบถ      ๑๕๗ 
ทรงยืนยันความเปนมหาบุรุษ       ๑๕๘ 
ไมมีใครเปรียบเสมอ        ๑๖๐ 
ไมทรงอภิวาทผูใด        ๑๖๑ 
ทรงเปนธรรมราชา        ๑๖๑ 
ทรงเปนธรรมราชาที่เคารพธรรม      ๑๖๒ 
ทรงคิดหาที่พึ่งสําหรับพระองคเอง      ๑๖๓ 
ทรงถูกพวกพราหมณตัดพอ       ๑๖๕ 
มารทูลใหนิพพาน        ๑๖๖ 
ทรงทอพระทัยในการแสดงธรรม      ๑๖๖ 
พรหมอาราธนา        ๑๖๗ 
ทรงเห็นสัตวดุจดอกบัว ๓ เหลา      ๑๖๙ 
ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจําเปนของสัตวบางพวก   ๑๗๐ 
ทรงเห็นลูทางที่จะชวยปวงสัตว      ๑๗๐ 



ทรงระลึกหาผูรับปฐมเทศนา       ๑๗๑ 
เสด็จพาราณสี – พบอุปกาชีวก      ๑๗๓ 
การโปรดปญจวัคคียหรือการแสดงปฐมเทศนา    ๑๗๔ 
ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน     ๑๗๘ 
แผนดินไหวเนื่องดวยการแสดงธรรมจกัร     ๑๗๙ 
เกิดแสงสวางเน่ืองดวยการแสดงธรรมจักร     ๑๗๙ 
จักรของพระองคไมมีใครตานทานได      ๑๘๐ 
ทรงหมุนแตจักรที่มีธรรมราชา (เปนเจาของ)     ๑๘๑ 
การปรากฏของพระองคคือการปรากฏแหงดวงตาอันใหญหลวงของโลก ๑๘๒ 
 

ภาค ๔ 

เร่ืองเบ็ดเตล็ดใหญนอยตาง ๆตั้งแตโปรดปญจวัคคียแลว ไปจนถึง 
จวนจะปรินิพพาน.        ๑๘๗ 
(ก. เกี่ยวกับการประกาศพระศาสนา ๒๓ เร่ือง)    ๑๘๗ 
การประกาศพระศาสนา       ๑๘๗ 
หลักที่ทรงใชในการตรัส (๖ อยาง)      ๑๘๘ 
อาการที่ทรงแสดงธรรม       ๑๘๙ 
ทรงแสดงธรรมดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง     ๑๘๙ 
อาการที่ทรงบัญญัติวินัย       ๑๙๐ 
หัวใจพระธรรมในคํา “บริภาส” ของพระองค     ๑๙๒ 
ทรงเปนยามเฝาตลิ่งใหปวงสัตว      ๑๙๔ 
ทรงสอนเชนเดียวกับพระพุทธเจาทั้งปวง     ๑๙๕ 
ทรงสามารถในการสอน       ๑๙๖ 
ทรงสามารถยิ่ง ในการสอน       ๑๙๗ 
สิ่งที่ตรัสรูแตไมทรงนํามาสอนมีมากกวาที่ทรงนํามาสอนนัก   ๑๙๙ 
คําของพระองค ตรงเปนอันเดียวกันหมด     ๒๐๑ 
ทรงสอนเฉพาะแตเร่ืองทกุขกับความดับสนิทของทุกข   ๒๐๑ 



ทรงมีหลักเกณฑการฝกตามลําดับ (อยางยอ)     ๒๐๒ 
ทรงฝกสาวกเปนลําดับ ๆ       ๒๐๖ 
เร่ืองที่ไมทรงพยากรณ        ๒๑๑ 
เร่ืองที่ทรงพยากรณ        ๒๑๓ 
ผูฟงพอใจคําพยากรณของพระองค      ๒๑๔ 
ไมไดทรงพยากรณเพื่อใหชอบใจผูฟง      ๒๑๔ 
คําพยากรณนั้น ไมตองทรงคิดไวกอน      ๒๑๕ 
ทรงฆาผูที่ไมรับการฝก       ๒๑๖ 
เหตุที่สาวกบางคนไมไดบรรลุ       ๒๑๘ 
ทรงบัญญัติโลกุตตรธรรมสําหรับคนทัว่ไป     ๒๒๐ 
 
( ข. เกี่ยวกับสาวกของพระองค ๑๕ เร่ือง ) 
 ทรงบริหารสงฆ จํานวนรอย       ๒๒๓ 
ทรงรับรองภิกษุแตบางรูป วาเปนคนของพระองค    ๒๒๔ 
ทรงมีศิษยทัง้ที่ดื้อ และไมดื้อ       ๒๒๕ 
สาวกของพระองคหลุดพนเพราะพิจารณาความเปนอนัตตาในเบญจขันธ ๒๒๖ 
สาวกของพระองคเสียชพีไมเสียศีล      ๒๒๖ 
ทรงขอใหสาวกเปนธรรมทายาทอยาเปนอามิสทายาท   ๒๒๗ 
ทรงถือวา ภิกษุสาวกทุกวรรณะ เปนสมณสากยปุตติยะโดยเสมอกัน  ๒๒๘ 
ทรงมีคณะสาวกซึ่งมีปาฏิหาริย      ๒๒๙ 
ทรงเปนพีเ่ลีย้งใหแกสาวก ชั่วระยะจาํเปน     ๒๓๐ 
ทรงมีพระสารีบุตรเปนผูรองลําดับ      ๒๓๑ 
ทรงมีพระสารีบุตรเปนผูประกาศธรรมจักรเสมอดวยพระองค   ๒๓๒ 
มหาเถระผูมีสมาบัติและอภิญญาเทียมพระองค    ๒๓๓ 
สวนทีส่าวกเขมงวดกวาพระองค      ๒๓๔ 
เหตุที่ทําใหมีผูมาเปนสาวกของพระองค     ๒๓๖ 
ไมทรงทําอุโบสถกับสาวกอีกตอไป      ๒๓๗ 



(ค. เกี่ยวกับความเปนอยูสวนพระองค ๑๖ เร่ือง ) 
ไมทรงติดทายก        ๒๓๘ 
ทรงเสพเสนาสนะปาเร่ืองไป เพื่อใหเปนตัวอยาง    ๒๓๙ 
ทรงพอพระทัยความสามัคคีเปนอยางยิ่ง     ๒๔๐ 
ทรงมีความสุขยิ่งกวามหาราช       ๒๔๑ 
ทรงฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียว       ๒๔๒ 
ทรงฉันอาหารหมดบาตรก็มี       ๒๔๒ 
ทรงมีการประทม อยางตถาคต      ๒๔๓ 
ตัวอยางเพียงสวนนอย ของความสุข      ๒๔๔ 
ทรงนับพระองควาเปนผูหนึ่งในบรรดา     ๒๔๕ 
ที่ประทับนั่งนอนของพระองค       ๒๔๗ 
ทรงเปนสมณะสุขุมาลในบรรดาสมณะ     ๒๔๙ 
ทรงทํานาทีมี่อมตะเปนผล       ๒๕๐ 
การทรงหลีกเรนเปนพิเศษบางคราว      ๒๕๒ 
การเสด็จสทุธาวาส        ๒๕๒ 
ทรงมีฌานแนวแนชั้นพิเศษ       ๒๕๓ 
กัลยาณมิตรของพระองคเอง       ๒๕๔ 
 
( ง. เกี่ยวกับลัทธิอ่ืนๆ  ๑๖ เร่ือง ) 
พอดวงอาทิตยขึ้น หิ่งหอยก็อับแสง      ๒๕๕ 
ลัทธิของพระองคกับของผูอ่ืน       ๒๕๖ 
ไมไดทรงติการบําเพ็ญตบะ ไปเสียตะพึด     ๒๕๗ 
ไมทรงตําหนิการบูชายัญไปเสียทัง้หมด     ๒๕๘ 
บางกฎที่ทรงยกเวนแกบางคน       ๒๕๙ 
ทรง “ เยาะ “ ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะกรรมเกาอยางเดียว   ๒๕๙ 
ทรง “เยาะ” ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะการบันดาลของเจานาย   ๒๖๑ 
ทรง “เยาะ” ลัทธิที่วา สุขทุกขไมมีอะไรเปนเหตุเปนปจจัย   ๒๖๒ 



ทรงระบุลัทธมัิกขลิวาท วาเปนลทัธิทําลายโลก    ๒๖๒ 
 
( จ. เกี่ยวกับการที่มีผูอ่ืนเขาใจผิด ๑๔ เร่ือง ) 
ทรงทําผูมุงรายใหแพภัยตัวเอง      ๒๖๔ 
ไมเคยทรงพร่ันพรึงในทามกลางบริษทั     ๒๖๕ 
ทรงสมาคมไดอยางสนิทสนม ทุกบริษัท     ๒๖๖ 
ทรงทาใหใครปฏิเสธธรรมะท่ีพระองครับรอง     ๒๖๗ 
ทรงทาวา ธรรมที่ทรงแสดงไมมีใครคานได     ๒๖๙ 
ทรงยืนยันเอง และทรงใหสาวกยืนยันวามีสมณะในธรรมวินัยนี้  ๒๗๒ 
โพชฌงคปรากฏ เพราะพระองคปรากฏ     ๒๗๓ 
ไมไดทรงประพฤติพรหมจรรยเพื่อใหเขานับถือ    ๒๗๔ 
พรหมจรรยนี้ มิใชมีลาภเปนอานิสงส      ๒๗๕ 
ทรงแกขอที่เขาหาวาเกียดกันทาน      ๒๗๕ 
ทรงแกขอทีถู่กเขาหาวา ทรงหลง      ๒๗๖ 
ทรงถูกตูเร่ืองฉันปลาฉันเนื้อ       ๒๗๗ 
แงที่เขากลาวหาพระองคอยางผิด ๆ      ๒๗๘ 
มนุษยบุถุชน รูจักพระองคนอยเกินไป      ๒๘๐ 
 
(ฉ.เก่ียวกับเหตุการณพิเศษบางเร่ือง ๑๖ เร่ือง) 
การทรงแสดงความพน เพราะส้ินตัณหา     ๒๘๖ 
การเกิดของพระองค ไมกระทบกระเทือนถึงกฎธรรมชาติ 
(การทรงแสดงไตรลักษณ)       ๒๘๗ 
การทรงแสดงเหตุของความเจริญ      ๒๘๙ 
การตรัสเร่ือง “ทุกขนี้ใครทําให ?”      ๒๙๐ 
การสนทนากับ “พระเหม็นคาว”      ๒๙๑ 
การตอบคําถามของทัณฑปาณิสักกะ      ๒๙๒ 
การสนทนากับ นิครนถ       ๒๙๓ 



ทรงสนทนากะเทวดา เร่ืองวิมุตติของภิกษุณี     ๒๙๕ 
การสนทนาเรื่องที่สุดโลก       ๒๙๕ 
การตรัสเร่ือง “มหาภูต” ไมหยั่งลงในที่ไหน     ๒๙๗ 
การมาเฝาของตายนเทพบุตร       ๒๙๙ 
การมาของอนาถปณฑิกเทพบุตร      ๓๐๐ 
การมาเฝาของจาตุมมหาราช       ๓๐๑ 
การขมลิจฉว ีผูมัวเมาในปาฏิหาริย      ๓๐๓ 
 

ผนวกภาค ๔ 
ตามเสียงคนนอกที่กลาวถึงพระองค     ๓๐๘ 
ตามเสียงกระฉอนทั่ว ๆ ไป 
: ทรงเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ ์   ๓๑๐ 
ตามเสียงของผูสรรเสริญธรรมเทศนา: ทรงมีธรรมเทศนาเปนแสงสวาง ๓๑๑ 
ตามเสียงของปริพพาชกวัจฉโคตร : ทรงมีคําสอนที่เปนแกนแทลวน  ๓๑๑ 
ตามเสียงของคณกะโมคคัลลานพราหมณ “โอวาทของพระโคดมเปนยอด” ๓๑๒ 
ตามเสียงของสัจจกะนิครนถ “เจอะพระโคดมแลว ไมมีรอดไปได”  ๓๑๓ 

ตามเสียงของเจาลจิฉว ีทุมมุขะ  : ทรงหักลางถอยคําของปรปกษได 
เหมือนเด็ก ๆ รุมกันตอยกามปู      ๓๑๔ 

ตามเสียงของปริพพาชกคณะแมน้ําสปัปนี : ไมมีชองทางที่ใครจะขันสู 
พระผูมีพระภาคเจา        ๓๑๔ 
ตามเสียงของปโลติกะปริพพาชก : ทรงมีคุณธรรมลึกจนผูอ่ืนไดแตเพียง 
อนุมานเอา         ๓๑๕ 

ตามเสียงสสัสการพราหมณ : ทรงมีคุณธรรมสูง ๔ ประการ   ๓๑๘ 
ตามเสียงของหัตถกเทวบตุร : ทรงแออัดอยูดวยบริษัทนานาชนิด  ๓๑๙ 
ตามเสียงของโลหิจจพราหมณ : ทรงมีอนามัยเปนอยางดี   ๓๒๐ 
ตามเสียงของโสณทัณฑพราหมณ : ทรงมีคุณสมบัติสูงทุกประการ  ๓๒๑ 
ตามเสียงของอุตตรมาณพ : ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักขณะ ๓๒  ๓๒๔ 



: ทรงมีลีลาศสงา งดงาม       ๓๒๕ 
: ทรงมีมรรยาทเปนสงา นาเลื่อมใส      ๓๒๕ 
: ไมทรงต่ืนเตนพระทัย ในบาน      ๓๒๖ 
: ทรงฉันภัตตาหารในหมูบานเรียบรอยนัก     ๓๒๖ 
: ไมทรงติดในรสอาหาร       ๓๒๗ 
: ทรงมีวัตรในบาตร        ๓๒๗ 
: การเสด็จกลับจากฉันในหมูบาน      ๓๒๗ 
: ทรงนุงหมกะทัดรัด        ๓๒๘ 
: ทรงมุงแตความเก้ือกูลสตัว       ๓๒๘ 
: การแสดงธรรมดวยพระสําเนียงมีองค ๘     ๓๒๘ 
ตามเสียงของพระเจาปเสนทิโกศล : ทรงมีคณะสงฆที่ 
ประพฤติพรหมจรรยตลอดชีวิต      ๓๒๙ 
: ทรงมีคณะสงฆที่พรอมเพรียง      ๓๓๐ 
: ทรงมีคณะสงฆที่ชุมชืน่ผองใส      ๓๓๑ 
: ทรงมีสังฆบริษัทที่เงียบเสียง       ๓๓๑ 
: ทรงชนะคนมุงรายที่เขาเฝา       ๓๓๒ 
: ทรงชนะน้ําใจคน โดยทางธรรม      ๓๓๓ 
: ทรงเสมอกับพระเจาโกศลโดยวัย      ๓๓๔ 
ตามเสียงของคณกะโมคคัลลานพรามหณ  
: ทรงคบและไมทรงคบบุคคลเชนไร      ๓๓๔ 

 
ภาค ๕ 

การปรินิพพาน         ๓๓๙ 
แปดสิบปยังไมฟนเฟอน       ๓๓๙ 
ทรงทําหนาที่พระพุทธเจาบริบูรณแลว      ๓๔๐ 
เร่ืองเบ็ดเตลด็กอนหนาปรินิพพาน : การตรัสภิกษุอปริหานิยธรรม  ๓๔๑ 
เสด็จสวนอัมพลัฏฐิกา        ๓๔๒ 
เสด็จเมืองนาลันทา        ๓๔๒ 



เสด็จบานปาฎลิคาม        ๓๔๓ 
เสด็จบานโกฏิคาม        ๓๔๔ 
เสด็จหมูบานนาทิกะ        ๓๔๔ 
เสด็จเมืองเวสาล ี        ๓๔๕ 
เสด็จบานเวฬุวคาม        ๓๔๖ 
เสด็จทิวาวิหาร ที่ปาวาลเจดีย       ๓๔๖ 
ทรงปลงอายสุังขาร        ๓๔๗ 
เสด็จปามหาวัน        ๓๔๘ 
เสด็จบานภัณฑคาม        ๓๕๐ 
เสด็จบานหตัถิคาม โดยลําดับ       ๓๕๐ 
เสด็จเมืองปาวา        ๓๕๑ 
เสด็จเมืองกุสินารา        ๓๕๑ 
การปรินิพพาน หรือ การประทับสหีเสยยา คร้ังสุดทาย   ๓๕๓ 
แผนดินไหว เนื่องดวยการปรินิพพาน      ๓๕๘ 
เราเห็นพระองคไดชั่วเวลาที่ยังปรากฏพระกาย    ๓๕๘ 
การปรินิพพานของพระองคคือความทุกขรอนของมหาชน   ๓๕๙ 
สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน     ๓๖๐ 

 
ภาค ๖ 

เร่ืองการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ 
ซึ่งเต็มไปดวยทิฏฐานุคติอันสาวกในภายหลังพึงดําเนินตาม.   ๓๖๕ 
ตองทองเที่ยวมาแลว, เพราะไมรูอริยสัจจ     ๓๖๖ 
ตลอดวัฏฏสงสารของพระองคไมเคยทรงบังเกิด ในชั้นสุทธาวาส  ๓๖๖ 
ในวัฏฏสงสารที่ลวงมาแลวเคยทรงบูชายัญญและบําเรอไฟแลวอยางมาก ๓๖๗ 
ทิฏฐานุคติแหงความดีที่ทรงสั่งสมไวแตภพกอน ๆ    ๓๖๘ 
เคยทรงบังเกิดเปนมหาพรหม สักกะ ฯลฯ     ๓๗๑ 
คร้ังมีพระชาติเปนโชติปาลมาณพ      ๓๗๒ 



คร้ังมีพระชาติเปนพระเจามหาสุทัศน      ๓๗๕ 
คร้ังมีพระชาติเปนปุโรหิตสอนการบูชายัญญ     ๓๗๗ 
คร้ังมีพระชาติเปนพระเจามฆเทวราช      ๓๗๙ 
คร้ังมีพระชาติเปนมหาโควินทพราหมณ     ๓๘๒ 
คร้ังมีพระชาติเปนรถการ ชางทํารถ      ๓๘๓ 
คร้ังมีพระชาติเปนอกิตติดาบส      ๓๘๕ 
คร้ังมีพระชาติเปนพระจนัทกุมาร      ๓๘๗ 
คร้ังมีพระชาติเปนสังขพราหมณ      ๓๘๗ 
คร้ังมีพระชาติเปนเวลามพราหมณ      ๓๘๘ 
คร้ังมีพระชาติเปนพระเวสสันดร      ๓๘๙ 
คร้ังมีพระชาติเปนมาตังคชฎิล       ๓๙๓ 
คร้ังมีพระชาติเปนจูฬโพธิ       ๓๙๔ 
คร้ังมีพระชาติเปนเจาชายยุธัญชยะ      ๓๙๕ 
ที่สุดแหงการทองเที่ยวของพระองค      ๓๙๕ 
เร่ืองเพ่ิมเติมใหม ๑ เร่ือง       ๓๙๖ 
การสนทนากับปริพพาชกชื่อมัณฑิกะ และชาลิกะ    ๓๙๖ 

 
ปทานุกรม 
ของพุทธประวัติจากพระโอษฐ ๒,๑๙๙ คํา (เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย)  ๓๙๗ 
 
ลําดับหมวดธรรม 
ในหนังสือพทุธประวัติจากพระโอษฐ (เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร) ๔๔๗ 
 
 
 
 
  
 
 



วิธี ใชหนังสือเลมนี้  
 
(ก)  มีวิธีลัดและไมชวนเบื่อสําหรับผูที่เปนนักธรรม  หรือนักเทศน 
อยูกอนแลว  ในการที่จะใหไดรับประโยชนจากหนังสือเลมนี้  ใหยิ่งขึ้น 
ไป  คือ:- 

(๑) อานเรื่องที่มีอยูในเลม  เฉพาะตอนที่รูสึกวาไมเคยไดยินมากอน  
อยางสนใจ  ใหตลอดเสียเที่ยวหนึ่งกอน. 

(๒) แลวใชเวลาครั้งตอ ๆ ไป  เพียงแตเปดดูเฉพาะปทานุกรมทายเลม 
ไปทีละคําตามลําดับของปทานุกรม  เมื่อดูถึงคําใด  ตองใหเนื้อความ 
หรือความหมายของคํา ๆ  นั้นปรากฏแจมแจงแกทานทั้งหลาย  อยาง 
ทั่วถึงและถูกตองทันที,  เพราะทานเคยศึกษาธรรมะมามากแลว. 
ถาเนื้อความไมปรากฏแจมแจงออกมาได  ซึ่งจะเปนในตอนแรก ๆ 
ก็หมายความวาทาน  ยังไมคุนเคยกับหนังสือเลมน้ีก็ได  หรือเพราะ 
ทานยังไมรูความหมายแหงคํา ๆ  นั้นก็ได  ทานตองเปดดูเนื้อเรื่อง 
ในเลม  ตามตัวเลขซึ่งบอกหนาหนังสืออยูทายคํานั้นแลว.  บางคํา 
จะถึงกับทําใหทานฉงน  คิดไมออก  เชนคําวา  การไถนา,  เครื่อง 
ดักปลา,  ความมีขนตกราบแลว,  ปู,  ปูกามหัก,  รองเจี๊ยบ ๆ, 
ดังนี้เปนตน,  ทานไมควรคิดเสียวาเปนเรื่องไมสําคัญสําหรับทาน. 
ทานจะตองศึกษาจนทราบความหมายอันเรนลับของคําใหจนได, 
เชนคําวา  ปู  หมายถึงคนเจาทิฏฐิอวดดีดวยลัทธิของตน  ไดแก 
เดียรถียอื่นบางคนที่มีทิฏฐิยักไปยักมา  เหมือนปูชูกาม  ดังนี้เปนตน. 
ซึ่งสรุปความไดวา  คําวา  ปู  นั้น  พระองคตรัสใชเปนคําเปรียบ 
เรียกคนเจาทิฏฐิอวดดี.  ถาทานดูปทานุกรมไปตามลําดับ  แลวไมมี 
 

 
 

๑ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  –  วิธีใชหนังสือเลมน้ี ๒

อะไรที ่รบกวนประสาทหรือรบกวนความสงสัยของทานเลย  ก็แปลวา 
ทานมีความรู ธรรมะในแนวนี ้อยางลึกซึ ้งและทั ่วถึง  ชนิดที ่ผู รวบรวม 
ขอยอมเปนศิษย. 

(๓)  เมื่อทานจะเทศน  หรือจะเขียนบทความบรรยายธรรมะ  ทานอาจจะ 
ไปติดอยู ที ่ความหมายของคําบางคํา  ซึ ่งไมแนใจวาจะมีความหมาย 
อันแทจริงอยางไร  ทานอาจใชการคนดูไดง าย ๆ  จากปทานุกรมนี ้, 
หรือเมื่อทานสงสัยวาคํา ๆ นั้น  หรือเรื่องเรื่อง ๆ นั้น  มีที่มาในเรื่องอะไร 
หรือสูตรใดกันแน  ทั้งที่ทานเขาใจความหมายดีแลว  แตอยากจะไดที่มา 
อันเปนหลักฐาน   หรืออยากทราบวาพระองคไดตร ัสไวเองอยางไร 
ทานสมควรที ่จะเปดดูจนพบที่มา  หรือพบพระพุทธภาษิตเรื ่องนั ้น ๆ, 
ไมนานเทาใด  ทานจะมีความคลองแคลว  ตอการเทศน  หรือการเขียน 
ที่มีหลักฐาน. 

 
(ข )  สําหร ับผู ที ่เป นน ักปฏ ิบ ัต ิธรรมทางใจโดยเฉพาะ   ท านม ีว ิธ ีใช 

หนังสือเล มนี ้  ชนิดที ่เพื ่อนฝูงของทานไดเคยใชเป นประโยชนมาแลว 
ดังนี้คือ:- 

(๑)  เลือกอานเฉพาะเรื่องที่ทานเห็นวาเปนเรื่องการปฏิบัติธรรม  ตามรอย 
พระยุคลบาทโดยตรง   ใหทั่วถึงทุกเรื่อง  ดวยความสนใจเปนพิเศษ 
เสียเที่ยวหนึ่งกอน  เพราะอยางนอย  จะตองมีเรื่องที่ทานไมเคยไดยิน 
ไดฟงอยูบางเรื่อง 

(๒)  ใชเวลาเปนประจําวัน  ทบทวนความจําและความเขาใจของทาน 
โดยใช คําในปทานุกรมเปนหลัก   แตต องเป นคําเฉพาะของเรื ่องที่ 
เกี่ยวกับการเจริญภาวนาโดยตรง .  ซึ่งอาจจะจัดทําในรูปการ 
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วิธีใชหนังสือเลมน้ี  ๓ ๓

สากัจฉา  หรือใหผูอื่นชวยตั้งคําถาม  แลวใหทานตอบ.  เชนเขา 
จะเปดปทานุกรมแลวเลือกคําขึ้นถามทานวา  คําเหลานี้หมายความวา 
อยางไร  :  การกําหนดรูกามสัญญา,  ขอปฏิบัติเพื่อความเจริญ 
แหงอิทธิบาท,  ความปรากฏแหงแสงสวางอันใหญหลวง,  ความ 
เพงรูปจนเกินไป,  ความมีอํานาจเหนือจิตในคลองแหงวิตก 
ทั้งหลาย,  จงกรมแกความขลาด,  จําแสงสวางไดแตไมเห็นรูป, 
จับนกกระจาบหลวมมือเกิน,  ตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก, 
 “จับนกตายในมือ”,  สมาธิเคลื่อน,  สมาธินอย,  อุพพิละ, 
ฉัมภิตัตตะ,  ฯลฯ. 

  (๓) เลือกอานเฉพาะเรื่อง  ที่อาจตอบปญหา  ทางภาวนาไดเปนอยางดี 
อยูเสมอ ๆ  โดยเฉพาะคือเรื่องตาง ๆ  ที่ทรงขวนขวายกอนหนาการตรัสรู 
และเรื่องคุณธรรมตาง ๆ  ที่เกิดมีในพระองค.  คําบัญญัติบางคํา 
เชนคําวา  ปฐมฌาน  เปนตน  ตองอานคําที่เปนคําอธิบายดวยการ 
ขบคิดไปอยางละเอียดทีละคํา ๆ ทุก ๆ คํา  จนกวาจะหมดคําอธิบาย 
ของคําบัญญัติคําเดียวนั้น.  มีผูอานหนังสือเลมนี้  ตามปาตามเขา 
ไดผลดีกวาการอานตามบานเมือง 

 
(ค)  สําหรับนักศึกษาทั่วไป  โดยเฉพาะพวกที่ไมคุนกับวัด  หรือไมเคย 

บวชเรียน  จะตองศึกษาดวยวิธีดังนี้คือ:- 
(๑)  ศึกษาเลาความเรื่องราวแหงพุทธประวัติทั่ว ๆ  ไป  จากหนังสือช้ันตน ๆ 

เลมอื่นเสียกอนพอสมควร,  เพราะในหนังสือเลมนี้  เรียงไวแตเรื่อง 
ที่เปนการตรัสเลาประเภทเดียวเทานั้น  ถาทานไมเคยศึกษาพุทธประวัติ 
มากอนเลย  ทานอาจจะงงไปบางในที่บางแหง.  แตก็ไมเหลือวิสัย 
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ที่ทานจะเขาใจ  ถาพยายามตอไปอีกเพียงเล็กนอย  ในการสังเกตขอความ 
ที่เนื่องกันอยู,  หรือไตถามผูที่เคยเรียนพุทธประวัติชั้นตน ๆ มาแลวก็ได. 

 
(๒)  อานหนังสือเลมนี้อยางคราว ๆ  เสียชั้นหนึ่งกอน  เพื่อใหรูแนวความ 

ของเรื ่อง   เฉพาะสวนที ่เปนทองเรื ่อง   หรือประวัติ  วามีอยู อยางไร 
วิธ ีที ่สะดวกก็คือ   อานสารบาญเรื ่องดูหลาย  ๆ  เที ่ยวกอน   แลวจึง 
เปดอานเรื่องบางเรื่องที่ชวนสงสัย  ดูเรื่อย ๆ  ไป. 

(๓)  ใชปทานุกรมทายเลม  เปนการออกปญหาถามทานเองอยูเสมอ 
คําใดสงสัย   หรือชวนคิด   ก็เปดดูบอย  ๆ   จนไมม ีคําที ่ชวนสงสัย 
มากเกินไป. 

 
(ง)  สําหรับอุบาสกอุบาสิกา  ที่เคยชินกับการฟงเรื่องปฐมสมโพธิ 

มามากแลว  จะตองอานดวยใจที ่เปนอิสระพอที ่จะฟงเรื ่องที ่แปลกไปจาก 
ที่ตนเคยไดยินไดฟง   ไมปดประตูขังตัวเองอยูแตในหองที่ มีอะไรซ้ําซาก 
เพียงอยางเดียว. 
 

(จ)  สําหรับนักประพันธ  ที่จะตองบรรยายชีวิตคนในแงตาง  ๆ 
จะตองอานดวยความระมัดระวัง  เพื ่อจะไดไมระบายสีที ่ผิดพลาดลงไปใน 
ชีวประวัติของพระพุทธองค  ในเม่ือจะมีการเปรียบเทียบหรืออางถึง  เมื่อทํา 
ไดดีที ่ส ุดในเรื ่องนี ้แลว  นักประพันธจะเปนพวกที ่ทําคําสอนหรือเรื ่องราว 
ของพระองคใหแพรหลายไดดีที่สุดกวาพวกอื่น. 
 
 
 

….                  ….                      …. 
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ภาคนํา 

 
ขอความใหเกิดความสนใจในพุทธประวตัิ. 
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ภาคนํา 

 
มีเรื่อง:-  โลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจาเพียงองคเดียว  -  -การ 

ปรากฏของพระตถาคตมีไดยาก  --  โลกที่กําลังมัวเมา  ก็ยังสนใจ 
ในธรรมของพระตถาคต  --  การมีธรรมของพระตถาคตอยูในโลกคือ 
ความสุ ขของ โลก   - -   พระตถาคต เกิดขึ้ น เพื่ อความสุ ขของ โลก   
- -   พระตถาคตเกิดขึ้นในโลก   เพื่อแสดงแบบแหงการครองชีวิต  
อันประเสริฐแกโลก  -  -  พระตถาคตเกิดขึ้นแสดงธรรมเพื่อความรํางับ  
ดับ ,  รู  --  ผู เชื่อฟงพระตถาคตจะไดรับประโยชนสุขสิ้นกาลนาน  
- -   ทรงขนานนามพระองค เองว า   “พุทธะ ”   - - เ รื่ อ งยอ  ๆ   ที่ควร  
ทราบกอน  -  -  เร่ืองสั้น ๆ  ที่ควรทราบกอน. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 
 

www.buddhadasa.info



 
 

พุทธประวัติจากพระโอษฐ 
 
 
 

ภาคนาํ 
 

ขอความใหเกิดความสนใจในพระพุทธประวัติ. 
--------------- 

โลกธาตุหนึ่ง  มีพระพุทธเจาเพียงองคเดียว๑ 
 

อานนท!  ภิกษุผูฉลาดในฐานะและอฐานะนั้น  ยอมรูวา  ขอน้ีมิใช 
ฐานะ  ขอนี้มิใชโอกาสที่จะมี  คือขอที่ในโลกธาตุอันเดียว  จะมีพระตถาคต 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  สององค  เกิดขึ้นพรอมกัน  ไมกอน  ไมหลังกัน.  
นั่นมิใชฐานะที่จะมีได. 
 

สวนฐานะ  อันมีไดนั้น  คือใน  โลกธาตุอันเดียว  มีพระตถาคต 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะองคเดียว  เกิดขึ้น.  นั่นเปนฐานะที่จะมีได. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  พหุธาตุกสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๑๗๑/๒๔๕. 
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การปรากฏของพระตถาคต  มีไดยากในโลก๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  การมาปรากฏของ  บุคคลเอก  (ไมมีใครซ้ําสอง)  
มีไดยากในโลก.  ใครเลา  เปนบุคคลเอก?  ตถาคต  ผูเปนพระอรหันตตรัสรู 
ชอบเอง  เปนบุคคลเอก  (ไมมีใครซ้ําสอง).  การปรากฏของบุคคลเอกนี้แล 
มีไดยากในโลก. 
 

โลกที่กําลังมัวเมา  ก็ยังสนใจในธรรมของพระตถาคต๒ 
ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุที่ตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้น 

จึงเกิดมีของ  นาอัศจรรยไมเคยมี  สี่อยางนี้ปรากฏขึ้น.  สี่อยางอะไรเลา? 
๑.  ภิกษุ  ท.!  ประชาชนทั้งหลาย  พอใจในกามคุณ  ยินดใีนกามคณุ 

บันเทิงอยูในกามคุณ,  ครั้นตถาคตแสดง  ธรรมที่ไมเกี่ยวของกับกามคุณ 
ประชาชนเหลานั้นก็ฟง  เงี่ยหูฟง  ตั้งใจฟง  เพื่อใหเขาใจทั่วถึง.  ภิกษุ  ท.!  นี่คือ 
ของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  อยางที่หนึ่ง,  มีขึ้นมา  เพราะการบังเกิดของตถาคต 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

๒.  ภิกษุ  ท.!  ประชาชนทั้งหลาย  พอใจในการถือตัว  ยินดีในการ 
ถือตัว  บันเทิงอยูในการถือตัว,  ครั้นตถาคตแสดง  ธรรมที่กําจัดการถือตัว 
ประชาชนเหลานั้นก็ฟง  เงี่ยหูฟง  ตั้งใจฟง  เพื่อใหเขาใจทั่วถึง.  ภิกษุ ท.!  
นี่คือของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  อยางที่สอง,  มีขึ้นมา  เพราะการบังเกิดของ 
ตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

                                                
๑.  บาลี  เอก,  อํ.  ๒๐/๒๙/๑๔๐.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๗๗/๑๒๘.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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๓.  ภิกษุ  ท.!  ประชาชนทั้งหลาย  พอใจในความวุนวายไมสงบ 
ยินดีในความวุนวายไมสงบ  บันเทิงอยูในความวุนวายไมสงบ,  ครั้นตถาคตแสดง 
ธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ  ประชาชนเหลานั้นก็ฟง  เงี่ยหูฟง  ตั้งใจฟง 
เพื่อใหเขาใจทั่วถึง.  ภิกษุ ท.!  นี่คือของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  อยางที่สาม,  
มีขึ้นมา  เพราะการบังเกิดของตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 

๔.  ภิกษุ  ท.!  ประชาชนทั้งหลาย  ประกอบอยูดวยอวิชชา  เปน 
คนบอด  ถูกความมืดครอบงําเอาแลว,  ครั้นตถาคตแสดง  ธรรมที่กําจัดอวิชชา 
ประชาชนเหลานั้นก็ฟง  เงี่ยหูฟง  ตั้งใจฟง  เพื่อใหเขาใจทั่วถึง.  ภิกษุ  ท.!  
นี่คือของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  อยางที่สี่,  มีขึ้นมา  เพราะการบังเกิดของตถาคต 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ. 
 

การมีธรรมของพระตถาคตอยูในโลก  คือความสุขของโลก๑ 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อพระสุคตก็ดี  ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี  ยังคงมีอยู 

ในโลกเพียงใด  อันนั้นก็ยังเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  เพื่อความสุข 
ของชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหแกโลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความเกื้อกูล 
เพื่อความสุข  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย,  อยูเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  พระสุคตนั้นคือใครเลา?  คือตถาคต  บังเกิดขึ้นในโลกนี้ 
เปนพระอรหันตผูตรัสรูชอบเอง  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูไปดี  รูแจงโลก 
เป นสารถีฝ กคนควรฝกไมม ีใครยิ ่งกว า   เป นคร ูของเทวดาและมนุษย  เป นผู 
เบิกบานแลว  จําแนกธรรมออกสอนสัตว.  นี้คือ  พระสุคต. 

ภิกษุ  ท.!  ระเบียบวินัยของพระสุคตนั้นคืออะไรเลา?  คือตถาคตนั้น 
แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน  ทามกลาง  และที่สุด,  ประกาศพรหมจรรย 
 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๙๗/๑๖๐. 
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พรอมทั้งอรรถะ  พรอมทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.  ธรรมที่ตถาคต 
แสดง  พรหมจรรยที่ตถาคตประกาศ  นี้แล  คือ  ระเบียบวินัยของพระสุคต. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อพระสุคตก็ดี  ระเบียบวินัยของพระสุคตก็ดี  ยังคงมีอยู 
ในโลกเพียงใด  อันนั้น  ก็ยังเปนไปเพื่อความเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  เพื่อ 
ความสุขของชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหแกโลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความ 
เกื้อกูล  เพื่อความสุข  แกเทวดาและมนุษยทั้งหลาย,  อยูเพียงนั้น. 
 

พระตถาคตเกิดขึ้นเพื่อความสุขของโลก๑ 
พราหมณเอย!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่ง  กลางคืนแท ๆ  ก็เขาใจ 

ไปวากลางวัน๒  กลางวันแท ๆ  ก็เขาใจไปวากลางคืน.  ขอนี้  เรากลาววา 
เปนเพราะสมณพราหมณเหลานั้น  เปน  ผูอยูดวยความหลง. 

พราหมณเอย!  สวนเราตถาคต  ยอมเขาใจกลางคืนเปนกลางคืน 
กลางวันเปนกลางวัน. 

พราหมณเอย!  เมื่อใครจะเรียกผูใดใหเปนการถูกตองวา  เปนสัตวผู 
มีความไมหลงอยู เปนปรกติ  และเกิดขึ ้นเพื ่อความเกื ้อกูลแกชนเปนอันมาก 
เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก  เพื่ออนุเคราะหโลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความ 
เกื้อกูล  เพื่อความสุข  ของเทวดาและมนุษยทั้งหลายแลว;  เขาเมื่อจะเรียก 
ใหถูกตองเชนนั้น  พึงเรียกเราตถาคตนี้แล  วาเปนสัตวผูมีความไมหลงอยูเปน 
ปรกติ  เกิดขึ้นเพื่อความเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  เพื่อความสุขแกชนเปนอันมาก 
เพื่ออนุเคราะหโลก.  เพื่อประโยชน  เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุข  ของเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย. 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ภยเภรวสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๗/๔๖.  ตรัสแกชาณุสโสณีพราหมณ  ที่เชตวัน. 
๒.  คําวา  กลางคืน  กลางวัน  ในที่นี้  มิไดมีความหมายตามตัวหนังสือ. 
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พระตถาคตเกิดขึ้นในโลก 
เ พ่ือแสดงแบบแหงการครองชีวิตอันประเสริฐแกโลก๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ตถาคตเกิดขึ้นในโลก  นี้  เปนพระอรหันต  ผูตรัสรูชอบ 

ดวยตนเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถี 
ฝกคนควรฝกไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว 
จําแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว. 
 

ภิกษุ  ท.!  ตถาคตนั้น  ไดทําใหแจงซึ่งโลกนี้  กับท้ังเทวดา  มาร  พรหม 
ซึ่งหมูสัตวกับท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ดวยปญญาอันยิ่ง 
เองแลว  ประกาศใหผูอื่นรูแจงตาม. 
 

ตถาคตนั้น  แสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน  ทามกลาง  และท่ีสุด
ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ังอรรถะ  พรอมท้ังพยัญชนะ  บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง. 
 

คฤหบดี  หรือลูกคฤหบดี  หรือคนที่เกิดในตระกูลอื่นใดในภายหลัง 
ยอมฟงธรรมนั้น.  ครั้นฟงแลว  ยอมเกิดศรัทธาในตถาคต.  กุลบุตรนั้น 
ผูประกอบอยูดวยศรัทธา  ยอมพิจารณาเห็นวา  เพศฆราวาสนี้  เปนทางมา 
แหงธุลี;  สวน  การบรรพชา  เปนโอกาสวาง.  มันไมเปนไปไดโดยงายที่เรา 
ผูอยูครองเรือนเชนนี้  จะประพฤติพรรหมจรรยนั้น  ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดย 
สวนเดียว  เหมือนสังขที่เขาขัดสะอาดดีแลว.  ถากระไร  เราพึงปลงผมและหนวด 
ครองผายอมฝาด  ออกจากเรือนไป,  บวชเปนผูไมมีเรือนเถิด.... 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มู.ม.  ๑๒/๔๘๙/๔๕๔.  ตรัสแกภิกษุ  ท.  ที่เชตวัน,  และบาลีอื่น ๆ  อีกเปนอันมาก. 
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พระตถาคตเกิดข้ึน  แสดงธรรมเพื่อความรํางับ,  ดับ,  รู.๑ 
ภิกษุ  ท.!  ตถาคต  เกิดขึ้นแลว  ในโลกนี้  เปนพระอรหันต  ผูตรัสรู 

ชอบดวยตนเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รูแจงโลก  เปนสารถี 
ฝกคนควรฝก  ไมมีใครยิ่งกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว 
จําแนกธรรมออกสั่งสอนสัตว. 
 

ธรรมที่ตถาคตแสดง  นั้น  เปนธรรมที่เปนไปเพื่อความสงบ  รํางับ,  
เปนธรรมที่เปนไปเพื่อความดับเย็นสนิท,  เปนธรรมที่เปนไปเพื่อความรูครบถวน,  
เปนธรรมที่ประกาศไวโดยพระสุคต. 
 

ผูเช่ือฟงพระตถาคต  จะไดรับประโยชนสุขส้ินกาลนาน๒ 
ภิกษุ  ท.!  เราแล  เปนผูฉลาดในเรื่องโลกนี้  ฉลาดในเรื่อง  โลกอื่น,  

เปนผูฉลาดตอ  วัฏฏะอันเปนที่อยู ของมาร  ฉลาดตอ  วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยู 
ของมาร,เปนผูฉลาดตอ  วัฏฏะอันเปนที่อยูของมฤตยู  ฉลาดตอ  วิวัฏฏะ 
อันไมเปนที่อยูของมฤตยู.  ชนเหลาใดถือวาเรื่องนี้ควรฟงควรเชื่อ  ขอนั้น 
จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูล  เพื่อความสุข  แกชนทั้งหลายเหลานั้นสิ้นกาลนาน. 

(ครั้นพระผูมีพระภาคไดตรัสคํานี้แลว  พระสุคตไดตรัสคําอื่นอีกดังนี้วา  :-) 
ทั้งโลกนี้แลโลกอื่น  ตถาคตผูทราบดีอยู  ไดประกาศไว 
ชัดแจงแลว.  ทั้งที่ที่มารไปไมถึง  และที่ที่มฤตยู 
ไปไมถึง  ตถาคตผูรูชัดเขาใจชัด  ไดประกาศไวชัดแจง 

 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อัฏฐก.  อํ.  ๒๓/๒๒๙/๑๑๙.  ตรัสแกภิกษุ  ท.  ที่ปามะมวงของหมอชีวก  ใกลกรุงราชคฤห. 
๒.  บาลี  จูฬโคปาลสูตร  มู.ม  ๑๒/๔๒๑/๓๙๑.  ตรัสแกภิกษุ  ท.  ที่ฝงแมน้ําคงคาใกลเมืองอุกกเวลา. 
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แลว  เพราะความรูโลกทั้งปวง.  ประตูนครแหงความ 
ไม ต าย   ตถาคต เป ด โล ง ไ ว แล ว   เพื ่อ ส ัต ว ทั ้ง หลาย 
เขาถึงถิ่นอันเกษม.  กระแสแหงมารผูมีบาป  ตถาคต 
ปดกั ้นเส ียแลว   กําจ ัดเส ียแลว   ทําใหหมดพิษสงแลว .  
ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลายจงเปนผูมากมูนดวยปราโมทย 
ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด. 

 
ทรงขนานนามพระองค เองว า   “พุทธะ ” ๑  

(การสนทนาดับ โทณพราหมณ ,   เ ริ่ ม ในที่ นี้ ด ว ยพราหมณทู ลถาม )  
 

“ทานผูเจริญของเรา  !  ทานเปนเทวดาหรือ  ?” 
“พราหมณเอย  !  เราไมไดเปนเทวดาดอก”. 
“ทานผูเจริญของเรา  !  ทานเปนคนธรรพหรือ  ?” 
“พราหมณเอย  !  เราไมไดเปนคนธรรพดอก”. 
“ทานผูเจริญของเรา  !  ทานเปนยักษหรือ  ?” 
“พราหมณเอย  !  เราไมไดเปนยักษดอก”. 
“ทานผูเจริญของเรา  !  ทานเปนมนุษยหรือ  ?” 
“พราหมณเอย  !  เราไมไดเปนมนุษยดอก”. 
“ทานผูเจริญของเรา  !  เราถามอยางไร ๆ  ทานก็ตอบวามิไดเปนอยางนั้น  ,ถาเชนนั้น 

ทานเปนอะไรเลา?” 
“พราหมณเอย  !  อาสวะ  เหลาใด  ที่จะทําใหเราเปน  เทวดา 

เพราะยังละมันไมได,  อาสวะเหลานั้นเราละไดขาด  ถอนขึ้นทั้งรากแลว 
ทําใหเหมือนตาลยอดดวน  ไมใหมี  ไมใหเกิดขึ้น  อีกตอไปแลว,  พราหมณเอย 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๔๙/๓๖.  ตรัสแกโทณพราหมณ  ที่โคนไมระหวางทางแหงหนึ่ง. 
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อาสวะเหลาใดที่จะทําใหเราเปน  คนธรรพ  เปน  ยักษ  เปน  มนุษย  เพราะยัง 
ละมันไมได,  อาสวะเหลานั้น  เราละไดขาด  ถอนขึ้นทั้งรากแลว  ทําใหเหมือน 
ตาลยอดดวน  ไมใหมีไมใหเกิดขึ้น  อีกตอไปแลว. 

พราหมณ !  เปรียบเหมือนดอกบัวเขียว  บัวหลวง  หรือบัวขาว,  
มันเกิดในน้ําเจริญในน้ําโผลขึ้นพนน้ําตั้งอยู  น้ําไมเปยกติดมันได  ฉันใดก็ฉันนั้น 
นะพราหมณ  !  เรานี้เกิดในโลก  เจริญในโลก  ก็จริง  แตเราครอบงําโลกเสีย 
ไดแลว  และอยูในโลก  โลกไมฉาบทาแปดเปอน  เราได. 

พราหมณ  !  ทานจงจําเราไววา  เปน  “พุทธะ”  ดังนี้เถิด. 
 

เรื่องยอ  ที่ควรทราบกอน๑ 
 

“บัดนี้  เราผู  โคตมโคตร  เจริญแลวใน  สากยตระกูล  เคยตั้งความ 
เพียรไวไดบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด  เปนพระสัมมาสัมพุทธเจา  .... 

นครของเราชื่อ  กบิลพัสดุ,  บิดาของเราเปนราชาชื่อ  สุทโธทนะ,  
มารดาผูใหกําเนิดเราชื่อ  มายาเทวี,  เราอยูครองเรือน  ๒๙  ป  มี  ปราสาท 
สูงสุด   ๓   หลัง   ชื ่อ   สุจันทะ   โกกนุทะ   และโกญจะ   มีหญิงประดับดีแลว 
สี่หมื่นนาง,  นารีผูเปนชายาชื่อ  ยโสธรา,  ลูกเราชื่อ  ราหุล. 

เพราะไดเห็น  นิมิตทั้งสี่  เราจึงออกดวยมาเปนพาหนะ  ทํา  ความ 
เพียรถึงหกป,  เราไดทําสิ่งที่ใคร ๆ  ทําไดโดยยาก.  เราเปน  ชินะ  (ผูชนะ)  
ประกาศ  ธรรมจักร  ที่ปา  อิสิปตนะ  เมือง  พาราณสี,  เปนสัมมาสัมพุทธเจา 
ชื่อ  โคตมะเปนที่พึ่งของสัตวทั้งหลาย. 

                                                
๑.  บาลี  พุทธว.  ขุ.  ๓๓/๕๔๓/๒๖. 
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ขอความใหเกิดความสนใจในพุทธประวัติ ๑๕

ภิกษุผูเปนอัครสาวกสองรูป  ชื่อ  โกลิตะ  และ  อุปติสสะ,  อุปฏฐาก 
ผูใกลชิดของเราชื่อ  อานนท,  ภิกษุณีผูเปนอัครสาวิกาสองรูป  ชื่อ  เขมา  และ 
อุบลวัณณา,  อุบาสกผูเปนอัครอุปฎฐากสองคน  ชื่อ  จิตตะ  และ  หัตถาฬวกะ,  
อุบาสิกาผูเปนอัครอุปฎฐายิกาสองคนชื่อ  นันทมาตา  และ  อุตตรา.  เราไดบรรลุ 
สัมมาสัมโพธิณาณอันสูงสุด  ณ  ควงแหงไมอัสสัตถะ....” 
 

เรื่องส้ัน ๆ  ที่ควรทราบกอน  (อีกหมวดหนึ่ง)  ๑ 
ภิกษุ  ท.!  ในภัททกัปปนี้  ในบัดนี้  เราผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ไดบังเกิด 

ขึ้นแลวในโลก. 
ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  เปนกษัตริยโดยชาติ 

บังเกิดแลวในขัตติยสกุล. 
ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  โดยโคตร  เปน 

โคตมโคตร. 
ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  ประมาณอายุขัย  (แหงสัตวในยุค)  ของเรา 

สั้นมาก  :  ผูที่เปนอยูไดนาน  ก็เพียงรอยปเปนอยางยิ่ง,  ที่เกินรอยปขึ้นไปมี 
นอยนัก. 

ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  เราผูอรหันตสัมมาสัมพุทธะไดตรัสรู ณ ควงแหง 
ไม  อัสสัตถะ.๒ 
   

 

                                                
๑ . บาลี  มหาปทานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๒/๑  ตรัสแกภิกษุ  ท.  ณ  กุฎีใกลไมกุม  ในอารามเชตวัน.  
เปนขอความที่ตรัสเปรียบเทียบเรื่องราวของพระองคเอง  กับ  พระพุทธเจาองคอื่นบางองค 
๒.  คือ  ไม  Ficus  religiosa  ซึ่งเรียกกันในบัดนี้  ตามมูลเหตุที่พุทธองคไดตรัสรูใตโคนของมัน  วา 
“ตนโพธิ์”  ในที่นี้  ที่ทรงเรียกวาไมอัสสัตถะนั้น  เรียกชื่อพื้นเมืองเดิม.  ตนไมจะเปนไมประเภท 
ใดก็ตาม  หากมีพระพุทธเจาองคใด  ใชเปนตนตรัสรูแลว  ไมประเภทนั้นพลอยได  เกียรตินามใหม 
ในพุทธกาลของพระพุทธเจาองคนั้น  วา  “ไมโพธิ์”  ทั้งสิ้น.  ในพุทธกาลนี้  ไมอัสสัตถะ 
ซึ่งเปนไมตระกูลมะเดื่อชนิดหนึ่ง,  มีเกียรติไดนามใหมวา  “ไมโพธิ์”  มาจนบัดนี้. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  –  ภาคนํา ๑๖

ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  สาวกสองรูปมีนามวา  สารีบุตร  และ  โมคคัลลานะ 
เปนอัตรสาวกคูเลิศของเรา. 

ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  สาวกสันนิบาตของเรา  มีเพียงครั้งเดียว  และ 
มีภิกษุถึง  ๑๒๕๐  รูป.สังฆสันนิบาตแหงสาวกของเราในครั้งนี้  ผูเขาประชุม 
ลวนแตเปนพระขีณาสพทั้งสิ้น. 

ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  ภิกษุผูเปนอุปฎฐากใกลชิดของเรา  คือ  อานนท 
จัดเปนอุปฏฐากอันเลิศ. 

ภิกษุ  ท.!  ในบัดนี้  พระราชานามวา  สุทโธทนะ  เปนบิดาของเรา,  
พระเทวีนามวา  มายาเปนมารดาผูใหกําเนิดแกเรา,  นครชื่อ  กบิลพัสดุ 
เปนราชธานี  (แหงบิดาของเรา). 
 
 

จบภาคนํา. 
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ภาค  ๑ 
 

เริ่มแตการเกิดแหงสากยวงศ 
เรื่องกอนประสูติ  จนถึงออกผนวช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๗ 
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ภาค  ๑ 
 

มีเรื่อง  :-  การเกิดแหงวงศสากยะ  -  -  พวกสากยะอยูใตอํานาจ 
พระเจาโกศล  -  -  แดนสากยะขึ้นอยูในแควนโกศล  -  -  การอยูในดุสิต   
-  -  การจุติจากดุสิต  -  -  เกิดแสงสวางเนื่องดวยการจุติ  -  -  แผนดิน 
ไหวเนื่องดวยจุติ  -  -  การลงสูครรภ  -  -  การอยูในครรภ  -  -  การ 
ประสูติ  -  -  เกิดแสงสวางเนื่องดวยการประสูติ  -  -  แผนดินไหว 
เนื่องดวยการประสูติ  -  -  ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักษณะสาม  
สิบสอง  -  -  บุรพกรรมของการไดมหาปุริสลักษณะ  -  -  ประสูติ 
ไดเจ็ดวันพระชนนีทิวงคต  -  -  ทรงไดรับการบําเรอในราชสํานัก  
-  -  กามสุขกับความหนาย  -  -  หลงกามและหลุดกาม  -  -  ความรูสึก 
ที่ถึงกับทําใหออกผนวช  -  -  การออกผนวช  -  -  ออกผนวช  เมื่อ 
พระชนมายุยี่สิบเกา. 

 
 
 
 
 
 

๑๘ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ 
 
 

ภาค  ๑ 
 

เริ่มแตการเกิดแหงวงศสากยะ, 
เรื่องกอนประสูติ,  จนถึงออกผนวช. 

 
การเกิดแหงวงศสากยะ๑ 

 
อัมพัฏฐะ!  เรื่องดึกดําบรรพ,  พระเจา  อุกการาช  ปรารถนาจะยก 

ราชสมบัติประทานแกโอรสของพระมเหสีที ่โปรดปรานตองพระทัย  จึงไดทรง 
ขับราชกุมารผูมีชนมายุแกกวา  คือเจา  อุกกามุข,  กรกัณฑุ,  หัตถินีกะ,  
สินีปุระ,  ออกจากราชอาณาจักร  ไปตั้งสํานักอยู  ณ  ปาสากใหญ  ใกลสระ 
โบกขรณีขางภูเขาหิมพานต.  เธอเหลานั้น  กลัวชาติจะระคนกัน  จึงสมสูกับ 
พี ่นองหญิงของเธอเอง .ตอมาพระเจาอุกการาชตรัสถามอํามาตยว า   “บัดนี้ 
กุมารเหลานั้นอยูที่ไหน?”  กราบทูลวา  บัดนี้กุมารเหลานั้นเสด็จอยู  ณ  ปาสากใหญ 
ซึ่งอยูใกลสระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานตพระกุมารทั้งหลายกลัวชาติระคนกัน 
จึงสมสูกับภคินีของตนเอง.  

 

                                                
๑. ความตอนนี้ ตรัสแกอัมพัฏฐะมาณพ ศิษยพราหมณโปกขรสาติ ที่ปาอิจฉานังคละ. บาลี  
อัมพัฏฐสูตรที่ ๓ สี. ที.๙/๑๒๐/๑๔๙ 

๑๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๑ ๒๐

ขณะนั้น  พระเจาอุกกากราชทรงเปลงพระอุทานวา  “กุมารผูอาจหาญ 
หนอ,  กุมารผูอาจหาญอยางยิ่งหนอ”.  เพราะเหตุนั้นเปนเดิม  จึงเปนพวก 
ที่ไดชื่อวา  “สากยะ”๑  สืบมา....  . 
 

พวกสากยะอยูใตอํานาจพระเจาโกศล๒ 
 

“....วาเสฏฐะ!  พระราชา  ปเสนทิโกศล  ยอมทราบวา  “พระสมณ 
โคดมผูยอดเยี่ยม  บวชแลวจากสากยตระกูล”.  วาเสฏฐะ!  ก็แหละพวกสากยะ  ท.  
เปนผู  อยูใกลชิด  และอยูในอํานาจของพระราชาปเสนทิโกศล.  วาเสฏฐะ!  ก็พวก 
สากยะ  ท.  ยอมทําการตอนรับ,  ทําการอภิวาท  ลุกขึ้นยืนรับทําอัญชลีกรรม 
และสามีจิกรรม  ในพระราชาปเสนทิโกศล.  วาเสฏฐะ !  พวกสากยะกระทําการ 
ตอนรับเปนตน  แกพระราชาปเสนทิโกศลอยางไร,  พระราชาปเสนทิโกศล 
ยอมกระทําการตอนรับเปนตนแกตถาคต  (เมื่อออกบวชแลว)  อยางนั้น”๓ 

                                                
๑.ชื่อนี้มีมูลมาจากตนสากก็ได,แหงคําวากลาหาญก็ได,เพราะสักก-กลาหาญ, สักกเราเรียกใน  
เสียงภาษาไทยกนัวา สากยะ, เรื่องเกิดวงศสากยะมกีลาวไวอยางพิสดารในอรรถกถาของอัมพัฎฐสูตรนี้เอง 
เชนเรื่องไมกะเบาเปนตน จะกลาวในโอกาสหลัง. 
๒.บาลี อัคคัญญสูตร ปา. ที. ๑๑/๙๑/๕๔. ตรัสแกวาเสฎฐะ. 
๓.ความขอนี้เราไมอยากจะเชื่อกันโดยมากวาจะเปนอยางนี้โดยที่เราไมอยากใหตระกูลของพระองค 
เปนเมืองขึ้นของใคร  แตพระองคเองกลับตรัสตรงไปทีเดียววาเปนเมืองขึ้นของโกศล,  ตองนอบนอมตอ 
พระเจาปเสนทิ. แตเมื่อพระองคออกบวชเปนพระพุทธเจาแลว. พระเจาปเสนทิโกศลกลับทําตรงกันขาม  
คือนอบนอมตอพระองค เชนเดียวกับที่พวกสากยะเคยนอบนอมตอพระเจาปเสนท.ิ  บาลีตรงนี้  คือ รฺโ  
ปเสนทิสฺส โกสลสฺส อนนฺตรา อนุยนฺตา. คําวา อนุยนฺตา อรรถกถาแกดังนี้ อนุยนฺตาติ วสวตฺติโน.  
 (สุมัง. ๑,๖๒), แปลวาอยูในอํานาจ. 
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การเกิดแหงวงศสากยะ  –  ออกผนวช ๒๑

แดนสากยะขึ้นอยูในแควนโกศล๑ 
ตรัสตอบแกพระเจาพิมพิสารวา   : -  

“ราชะ!  ชนบทตรงขางภูเขาหิมพานต  สมบูรณดวยความเพียรเครื่อง 
หาทรัพย  เปนเมืองขึ้น๒  แหงโกศล  มีพวกชื่อ  อาทิตยโดยโคตร  ชื่อ  สากยะ 
โดยชาติ.  อาตมาภาพออกบวชจากตระกูล  นั้น  จะปรารถนากามก็หามิได...ฯ…” 

 
การอยูในหมูเทพชั้นดุสิต๓ 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจาไดจํามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท !  โพธิสัตว  มีสติ  รูตัวทั่วพรอม  บังเกิดขึ้นในหมู  เทพชั้นดุสิต”  
ดังนี้,  ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอท่ีพระโพธิสัตว  มีสติ  รูตัวทั่วพรอม 

                                                
๑. บาลี ปพพชาสูตร มหาวัคค สุ.ขุ. ๒๕/๔๐๗/๓๕๔. 
๒. ศัพทนี้วา นิเกติโน, พระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เคยทรงแปลไวในพุทธประวัต ิ
เลม ๑ วา “เปนถีน”, ในอรรถกถาแกศัพทนี้ไว สอความวาเปนเมืองขึ้นนั้นเอง.     คําวาถิ่นก็คือ 
เมืองขึ้นเหมือน 
๓.  บาลี อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๗/๓๖๐-๑-๒, เปนคําที่พระอานนทเลาแกภิกษุ 
ทั้งหลาย ตอพระพักตรพระผูมีพระภาคถึงเรื่องที่เคยไดฟงมาจากพระผูมีพระภาคเอง, นับวาเปน 
ขอความจากพระโอษฐ เฉพาะตอนที่อยูในอัญญประกาศ. 
          บาลีอัจฉริยอัพภูตธัมมสูตรอันวาดวยเรื่องอยูในดุสิต  เรื่องจุติ เรื่องประสูติ เหลานี้ ลวนแต 
เปนปาฎิหาริย, จะเปนเรื่องที่ควรถือเอาตามนั้นตรงตามตัวอักษรไปทั้งหมด  หรือวาเปนเรื่องที่ทาน 
แฝงไวในปุคคลาธิษฐานจะตองถอดใหเปนธรรมาธิษฐานเสียกอนแลวจึงถือเอาเปนเรื่องที่ตองวินิจฉัย 
กันอีกตอหนึ่ง,  ขาพเจาผูรวบรวมสังเกตเห็นความแปลกประหลาดของเรื่องเหลานี้  ตอนที่ไมตรัสเลา 
เสียเอง ยกใหเปนหนาที่ของพระอานนท  เปนผูเลายืนยันอีกตอหนึ่ง ขอใหวินิจฉัยกันดูเถิด.  ที่นํามา 
รวมไวในที่นี้ดวย ก็เพราะมีอยูในบาลี   เปนพุทธภาษิตเหมือนกัน  แมจะโดยออม  โดยผานทางปาก 
ของพระอานนทอีกตอหนึ่ง ซึ่งลักษณะ  เชนนี้มีแตเรื่องตอนนี้เทานั้น. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๑ ๒๒

บังเกิดขึ ้นในหมู เทพชั ้นดุสิตนี ้  ขาพระองคยอมถือไววา  เปน ของนาอัศจรรย 
ไมเคยมี  เกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 
 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดจํามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท !  โพธิสัตวมีสติ  รูตัวทั่วพรอม  ดํารงอยูในหมูเทพชั้นดุสิต”  ดังนี้.  
ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอที่พระโพธิสัตว  มีสติ  รูตัวทั่วพรอม  ดํารงอยูในหมู 
เทพชั้นดุสิต  นี้  ขาพระองคยอมถือไววา  เปนของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  เกี่ยวกับ 
พระผูมีพระภาค. 
 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจาไดจํามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท!  โพธิสัตวมีสติ  รูตัวทั่วพรอม  ดํารงอยูในหมูเทพชั้นดุสิต  จนกระทั่ง 
ตลอดกาลแหงอายุ”  ดังนี้.ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขอที่พระโพธิสัตว  มีสติ 
รู ต ัวทั ่วพรอม   ดํารงอยู ในหมู เทพ   ชั ้นด ุส ิต   จนกระทั ่งตลอดกาลแหงอายุนี้ 
ขาพระองคยอมถือไววา  เปนของนาอัศจรรย  ไม  เคยมีเกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 

 
การจุติจากดุสิตลงสูครรภ๑ 

ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดจํามากแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท!  โพธิสัตว  มีสติ  รูตัวทั่วพรอม  จุติจากหมูเทพชั้นดุสิต  กาวลงสูครรภ 
แหงมารดา”  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมขอนี้  ขาพระองคยอมถือไววา 
เปนของนาอัศจรรย  ไมเคยมี  เกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 

                                                
๑.  บาลี อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๘/๓๖๓. 

www.buddhadasa.info



การเกิดแหงวงศสากยะ  –  ออกผนวช ๒๓

เกิดแสงสวางเนื่องดวย  การจุติจากดุสิต๑ 
 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 
พระผูมีพระภาคเจา  ไดจํามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท!  โพธิสัตว  มีสติ  รูตัวทั่วพรอม  จุติจากหมูเทพชั้นดุสิตแลว  กาวลงสู 
ครรภแหงมารดา  ในขณะนั้น  แสงสวางอันโอฬารจนหาประมาณมิได  ยิ่งใหญ 
กวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได,  ไดปรากฏขึ้นในโลกพรอมทั้ง 
เทวโลก  มารโลก.พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณพรอมทั้งเทวดา 
แลมนุษย  ถึงแมใน  โลกันตริกนรก  อันโลงโถงไมมีอะไรปดกั้น  แตมืดมน  หาการ 
เกิดแหงจักขุวิญญาณมิได  อันแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตย  อันมี  
ฤทธิอานุภาพอยางนี้  สองไปไมถึงนั้น  แมในที่นั้น  แสงสวางอันโอฬารจนหา 
ประมาณมิได  ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได  ก็ไดปรากฏ 
ขึ้นเหมือนกันสัตวที่เกิดอยู  ณ  ที่นั้น  รูจักกันไดดวยแสงสวางนั้น  พากันรองวา  
’ทานผูเจริญทั้งหลายเอย  ผูอื่นอันเกิดอยูในที่นี้  นอกจากเรา  ก็มีอยูเหมือนกัน’  
ดังนี้  และหมื่นโลกธาตุนี้  ก็หวั่นไหว  สั่นสะเทือนสะทาน.  แสงสวางอันโอฬาร 
จนหาประมาณมิได  ไดปรากฏขึ้นในโลก  เกินกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลาย 
จะบันดาลได”.  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมขอน้ี  ขาพระองคยอมถือไววา 
เปนของนาอัศจรรยไมเคยมี  เกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 
 

(ขอความเชนนี้  ที่อยูในรูปพุทธภาษิตลวน ๆ   ก็มี  คือ  บาลีสัตตมสูตร  ภยวัคค  จตุกฺก.  อํ.  
๒๑/๑๗๖/๑๒๗,  เปนอัศจรรยครั้งที่  ๑  (จุติ),  ครั้งที่  ๒  (ประสูติ),  ครั้งที่  ๓  (ตรัสรู),  ฯลฯ 
ไปตามลําดับ,  สังเกตดูไดที่ตอนตรัสรูเปนตนไป,  ในที่นี้ไมนํามาใสไว  เพราะใจความซ้ํากัน 
ทุกตัวอักษร) 

                                                
๑.  บาลี อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๘/๓๖๔, และ จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๖/๑๒๗. 
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แผนดินไหว  เนื่องดวยการจุติ๑ 
ดูกอนอานนท!  เหตุปจจัยที่ทําใหปรากฏการไหวแหงแผนดินอันใหญ 

หลวง  มีอยูแปดประการ. 
 

ดูกอนอานนท !  เมื่อใดโพธิสัตว  จุติจากหมูเทพชั้นดุสิต  มีสติ  
สัมปชัญญะ  กาวลงสูครรภแหงมารดา  ,  เมื่อนั้น  แผนดินยอมหวั่นไหว  ยอม 
สั่นสะเทือน  ยอมสั่นสะทาน.  อานนท !  นี้เปนเหตุปจจัยคํารบสามแหงการ 
ปรากฏการไหวของแผนดินอันใหญหลวง. 
 

การลงสูครรภ๒ 
ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 

พระผูมีพระภาคเจาไดจํามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจาวา  “ดูกอน 
อานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวกําลังกาวลงสูครรภแหงมารดา  ในกาลนั้นเทพบุตร 
ทั ้งหลาย  ยอมทําการอารักขาในทิศทั ้งสี ่  แกโพธิส ัตว  โดยประสงคว ามนุษย 
หรืออมนุษย   หรือใครๆ  ก็ตาม   อยาได เบียดเบียนโพธิสัตว   หรือมารดาแหง 
โพธิสัตวเลย”  ดังนี้.ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมขอนี้  ขาพระองคยอมถือไววา 
เปนของนาอัศจรรย  ไมเคยมีเกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 
 
 

การอยูในครรภ๓ 
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 

                                                
๑.  บาลี อัฏฐก. อํ. ๒๓/๓๒๒,๓๒๓/๑๖๗. ตรัสแกพระอานนท ที่ปาวาลเจดีย เมืองเวสาลี. 
๒.  บาลี  อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๙/๓๖๕. 
๓.  บาลี  อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๔๙/๓๖๖-๗-๘-๙, ๓๗๑. 
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พระผู มีพระภาคเจา  ไดจํามาแตที ่เฉพาะพระพักตรพระผู มีพระภาคเจา  วา 
 “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวกาวลงสูครรภแหงมารดา  ในกาล 
นั ้น มารดาแห ง โพธิ สั ต ว   ย อม เป นผู   มี ศี ลอยู โ ดยปกติ   เป นผู เ ว นจาก 
ปาณาติบาตเวนจากอทินนาทาน  เวนจากกาเมสุมิจฉาจาร  เวนจากมุสาวาท 
เวนจากสุราและเมรัยอันเปนที่ตั้งของความประมาท”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวกาวลงสูครรภแหงมารดา 
ในกาลนั้น  มารดาแหงโพธิสัตว  ยอมไมมีความคิดอันเจือดวยกามคุณ  ในบุรุษ 
ทั้งหลาย,  อนึ่ง  มารดาแหงโพธิสัตว  ยอมเปนผูที่บุรุษใดๆ  ไมคิดจะลวงเกิน 
ดวยจิตอันกําหนัด”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวกาวลงสูครรภแหงมารดา 
ในกาลนั้น  มารดาแหงโพธิสัตว  เปนผูมีลาภ  ดวยกามคุณทั้งหา,๑  มารดาแหง 
โพธิสัตวนั้น  อิ่มเอิบดวยกามคุณทั้งหา  เพียบพรอมดวยกามคุณทั้งหา  ใหเขา 
ประคบประหงมอยู”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวกาวลงสูครรภแหงมารดา 
ในกาลนั้น  มารดาแหงโพธิสัตว  ยอมไมมีอาพาธไร  ๆ  มีความสุข  ไมออนเพลีย,  
อน่ึง  มารดาแหงโพธิสัตว  ยอม  แลเห็นโพธิสัตว  ผูอยูในครรภมารดา  มีอวัยวะ 
นอยใหญสมบูรณ  มีอินทรียไมทราม .  เหมือนอยางวา   แกวไพฑูรย 
อันงดงามโชติชวงสดใสเจ ียระไนดีแลว   มีดายรอยอยู ในแกวนั ้น   สีเข ียว 
เหลืองแกมเขียวแดง  ขาว  หรือเหลือง  ก็ตาม  บุรุษที่ตายังดี  เอาแกวนั ้นวาง 
บนฝามือแลวยอมมองเห็นชัดเจนวา  นี้แกวไพฑูรย  อันงดงามโชติชวงสดใส 
เจียระไนดีแลว,  นี้ดาย  ซึ่งรอยอยูในแกวนั้น  จะเปนสีเขียว  เหลืองแกมเขียว 
แดง  ขาวหรือเหลืองก็ตาม,  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่มารดาแหงโพธิสัตว  เปนผู 

                                                
๑. กามคุณหา  ในที่นี้  หมายเพียงเครื่องบํารุงตามธรรมดา มิไดหมายถึงที่เกี่ยวกับกามารมณโดยตรง 
เพราะมีปฏิเสธอยูในขอตนจากนี้อยูแลว. 
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ไมมีอาพาธมีความสบายไมออนเพลีย  แลเห็นโพธิสัตวผูนั่งอยูในครรภ  มีอวัยวะ 
นอยใหญสมบูรณ  มีอินทรียไมทราม”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  หญิงอื่น ๆ  อุมครรภไวเกาเดือนบาง  สิบเดือน 
บาง  จึงจะคลอด,  สวนมารดาแหงโพธิสัตว  ไมเปนเชนนั้น,  ยอมอุมครรภ 
ไวสิบเดือนเต็ม  ทีเดียว  แลวจึงคลอด”  ดังนี้. 

ขาแตพระองคผูเจริญ!  แมขอน้ี ๆ  ขาพระองคยอมถือไววา  เปนของ 
นาอัศจรรย  ไมเคยมี,  เกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 
 

การประสูติ๑ 
ขาแตพระองคผูเจริญ !  ขอน้ี  ขาพระองคไดฟงมาเฉพาะพระพักตร 

พระผูมีพระภาคเจา  ไดจําเอามาแตที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  วา 
 “ดูกอนอานนท!  หญิงอื่น ๆ  ยอมนั่งคลอดบาง  นอนคลอดบาง.  สวนมารดา 
แหงโพธิสัตว  หาเปนอยางนั้นไม,  มารดาแหงโพธิสัตว  ยอม  ยืนคลอด 
โพธิสัตว”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวออกมาจากทองแหง 
มารดา   ในกาลนั้นเทวดายอมเขารับกอนสวนมนุษยทั้งหลาย   ยอมเขารับตอ 
ภายหลัง”  ดังนี้. 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวออกมาจากทองแหง 
มารดายังไมทันถึงแผนดินเทพบุตรทั้งสี่  ยอม  รับเอามาวางตรงหนาแหงมารดา 
ทูลวาแมเจาจงพอพระทัยเถิด  บุตรอันมีศักดาใหญของแมเจา  เกิดแลว”  ดังนี้.  
ฯลฯ   “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด   โพธิสัตวออกมาจากทองแหงมารดา 
ในกาลนั้นเปนผูสะอาดหมดจด  ไมเปอนดวยเมือก  ไมเปอนดวยเสมหะ  ไมเปอน 

                                                
๑.  บาลี อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๑/๓๗๒-๓-๔-๕-๖-๗. 
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ดวยเลือด  ไมเปอนดวยหนอง  ไมเปอนดวยของไมสะอาดอยางใด ๆ  เปนผู 
บริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียว.เหมือนอยางวา  แกวมณีที่วางอยูบนผาเนื้อเกลี้ยง 
อันมาแตแควนกาสี,  แกวก็ไมเปอนผา  ผาก็ไมเปอนแกว,  เพราะเหตุใด,  
เพราะเหตุวามันเปนของสะอาดหมดจดทั้งสองอยาง;  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่โพธิสัตว 
ออกมาจากทองแหงมารดา  เปนผูสะอาดหมดจด  ไมเปอนดวยเมือก  ไมเปอน 
ดวยเสมหะ  ไมเปอนดวยเลือด  ไมเปอนดวยหนอง  ไมเปอนดวยของไมสะอาด 
อยางใด  ๆ  เปนผูบริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียว”  ดังนี้. 
 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  ในกาลใด  โพธิสัตวออกมาจากทองแหงมารดา 
ในกาลนั้น  ทอธารแหงน้ําสองทอ  ปรากฏจากอากาศ  เย็นทอหนึ่งรอนทอหนึ่ง,  
อันเขาใชในกิจอันเนื่องดวยน้ํา  แกโพธิสัตว  และแกมารดา”.  ดังนี้. 
 

ฯลฯ  “ดูกอนอานนท!  โพธิสัตวผูคลอดแลวเชนนี้  เหยียบพื้นดิน 
ดวยฝาเทาอันสม่ําเสมอ  มีพระพักตรทางทิศเหนือ  กาวไป  ๗  กาว,  มีฉัตร 
สีขาวกั้นอยู  ณ  เบื้องบน,  ยอมเหลียวดูทิศทั้งหลาย  และกลาว  อาสภิวาจา๑  วา 
 “เราเปนผูเลิศแหงโลก,  เราเปนผูเจริญที่สุดแหงโลก,  เราเปนผูประเสริฐสุด 
แหงโลก.  ชาตินี้  เปนชาติสุดทาย.  บัดนี้  ภพใหมยอมไมมี”.  ดังนี้. 

                                                
๑. อาสภิวาจา คือวาจาอันประกาศความสูงสุด 
ภาษาบาลีมีวา  อตฺโคหมสฺมิ   โลกสฺส เชฏโหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโหมสฺมิ โลกสฺส. อยมนฺติมาชาติ.  
นตฺถิทานิ  ปุนพภฺโว. อคฺโค หมายถึงเปนยอดคน. เชฏโ หมายถึงพี่ใหญ กวาเขาทั้งหมด.  
เสฏโ  หมายถึงสูงดวยคุณธรรม กวาเขาทั้งหมด.  คําทั้งสามนี้นาคิดดู. 
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เกิดแสงสวาง  เนื่องดวยการประสูติ๑ 
ฯลฯ  “ดูกอนอานนท !  ในกาลใด  โพธิสัตวคลอดจากทองแหงมารดา 

ในกาลนั้นแสงสวางอันโอฬาร  จนหาประมาณมิได  ยิ่งใหญกวาอานุภาพของ 
เทวดาทั้งหลายจะบันดาลได  ไดปรากฏขึ้นในโลก  พรอมท้ังเทวโลก   มารโลก 
พรหมโลกในหมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย.  ถึงแม 
ในโลกันตริกนรก  อันโลงโถงไมมีอะไรปดกั้น  แตมืดมนหาการเกิดแหงจักขุวิญญาณ 
มิได  อันแสงสวางแหงพระจันทร  แลพระอาทิตย  อันมีฤทธิ ์อานุภาพอยางนี้ 
สองไปไมถึงนั้น  แมในที่นั้น  แสงสวางอันโอฬาร  จนหาประมาณมิได  ยิ่งใหญกวา 
อานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได  ก็ไดปรากฏขึ้นเหมือนกัน.  สัตวที่เกิดอยู 
ในที ่นั ้น  รู จ ักกันไดดวยแสงสวางนั ้น  พากันรองวา  “ทานผู เจร ิญทั ้งหลายเอ ย 
ผูอื่นอันเกิดอยูในที่นี้นอกจากเราก็มีอยูเหมือนกัน”  ดังนี้.  และหมื่นโลกธาตุนี้ 
ก็หวั่นไหวสั่นสะเทือนสะทาน.  แสงสวางอันโอฬารจนหาประมาณมิได  ไดปรากฏ 
ขึ้นในโลก  เกินกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได”  ดังนี้. 

ขาแตพระองคผูเจริญ !  แมขอน้ี ๆ  ขาพระองคยอมถือไววา  เปน 
ของนาอัศจรรย  ไมเคยมี,  เกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 
 

แผนดินไหว  เนื่องดวยการประสูติ๒ 
 

ดูกอนอานนท !  เหตุปจจัยที่ทําใหปรากฏการไหวแหงแผนดินอันใหญ 
หลวง  มีอยูแปดประการ. 

                                                
           ๑. บาลี อัจฉริยอัพภูตธัมมสูตร อุปริ. ม. ๑๔/๒๕๓/๓๗๘, และ จตุกฺก. อํ.๒๑/๑๗๖/๑๒๗. 

๒. บาลี อัฏฐก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๓๒๓/๑๖๗. ตรัสแกพระอานนท ที่ปาวาลเจดีย เมืองเวสาลี. 
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ดูกอนอานนท !  เมื่อใด  โพธิสัตว  มีสติสัมปชัญญะ  ออกจากทอง 
แหงมารดา;  เมื่อน้ัน  แผนดินยอมหวั่นไหว  ยอมสั่นสะเทือน  ยอมสั่นสะทาน.  
อานนท !  นี้เปนเหตุปจจัยคํารบสี่  แหงการปรากฏการไหวแหงแผนดินอัน 
ใหญหลวง. 
 

ประกอบดวยมหาปุริสลักขณะ  ๓๒ ๑ 
 

“....ภิกษุ  ท. !  มหาบุรุษ  (คือพระองคเองกอนผนวช)  ผูประกอบดวย 
มหาปุริสลักขณะ  ๓๒  ประการ  ยอมมีคติเปนสอง  หาเปนอยางอื่นไม  คือ:- 

ถาเปนฆราวาส  ยอมเปนจักรพรรดิผูประกอบดวยธรรม  เปนพระราชา 
โดยธรรม  มีแวนแควนจดมหาสมุทรทั้งสี่เปนที่สุด  มีชนบทอันบริบูรณ  ประกอบ 
ดวยแกว  ๗  ประการ.  แกว  ๗  ประการ  ยอมเกิดแกมหาบุรุษนั้นคือ  จักรแกว 
ชางแกว  มาแกว  แกวมณี  นางแกว  คหบดีแกว  และปริณายกแกว  เปนที่ ๗.  
มีบุตรผูกลาหาญ  มีแววแหงคนกลาอันใคร  ๆ   จะย่ํายีมิได  ตามเสด็จกวา  ๑๐๐๐.  หนึ่ง 
มหาบุรุษน้ันชนะแลวครอบครองแผนดินมีสาครเปนที่สุดโดยรอบ,  ไมมีหลักตอ 
เสี้ยนหนาม  มั่งคั่ง  เบิกบาน  เกษม  รมเย็น  ปราศจากเสนียดคือโจร,  ทรง 
ครอบครองโดยธรรมอันสม่ําเสมอ  มิใชโดยอาญาและศาสตรา. 

 
ถา  ออกบวชจากเรื่อน  เปนผูไมมีประโยชนเกือกูลดวยเรือน  ยอมเปน 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  มีกิเลสเครื่องปกปดอันเปดแลว  ในโลก. 
ภิกษุ  ท.!  มหาปุริสลักขณะ  ๓๒  ประการนั้น  เหลาไหนเลา?  คือ:- 
๑.  มหาบุรุษ  มีพื้นเทาสม่ําเสมอ. 

  ๒.  มหาบุรุษ  ที่ฝาเทามีจักรเกิดแลว,  มีซี่ตั้งพัน  พรอมทั้งกงและดุม. 

                                                
๑.  บาลี ลักขณสูตร ปา. ที. ๑๑/๑๕๗/๑๓๐. ตรัสแกภิกษุ ที่เชตวัน. 
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๓.  มหาบุรุษ  มีสนเทายาว. 
๔.  มหาบุรุษ  มีขอน้ิวยาว. 
๕.  มหาบุรุษ  มีฝามือฝาเทาออนละมุน. 
๖.  มหาบุรุษ  มีลายฝามือฝาเทาดุจตาขาย. 
๗.  มหาบุรุษ  มีขอเทาอยูสูง. 
๘.  มหาบุรุษ  มีแขงดุจแขงเนื้อทราย. 
๙.  มหาบุรุษ  ยืนไมยอตัวลง  แตะเขาไดดวยมือท้ังสอง. 

๑๐.  มหาบุรุษ  มีองคชาตตั้งอยูในฝก. 
๑๑.  มหาบุรุษ  มีสีกายดุจทอง  คือมีผิวหนังดุจทอง. 
๑๒.  มหาบุรุษ  มีผิวหนังละเอียด  ละอองจับไมได. 
๑๓.  มหาบุรุษ  มีขนขุมละเสน  เสนหนึ่ง ๆ  อยูขุมหนึ่ง ๆ. 
๑๔.  มหาบุรุษ  มีปลายขนชอนขึ้น  สีดุจดอกอัญชัน  ขึ้นเวียนขวา 
๑๕.  มหาบุรุษ  มีกายตรงดุจกายพรหม. 
๑๖.  มหาบุรุษ  มีเนื้อนูนหนาในที่ ๗  แหง  (คือหลังมือหลังเทาบาคอ). 
๑๗.  มหาบุรุษ  มีกายขางหนา  ดุจราชสีห. 
๑๘.  มหาบุรุษ  มีหลังเต็ม  (ไมมีรองหลัง). 
๑๙.  มหาบุรุษ  มีทรวดทรงดุจตนไทย  กายกับวาเทากัน. 
๒๐.  มหาบุรุษ  มีคอ  กลมเกลี้ยง. 
๒๑.  มหาบุรุษ  มีประสาทรับรสอันเลิศ. 
๒๒.  มหาบุรุษ  มีคางดุจคางราชสีห. 
๒๓.  มหาบุรุษ  มีฟน  ๔๐  ซี่บริบูรณ. 
๒๔.  มหาบุรุษ  มีฟนเรียบเสมอ. 
๒๕.  มหาบุรุษ  มีฟนสนิท  (ชิด). 
๒๖.  มหาบุรุษ  มีเขี้ยวสีขาวงาม. 
๒๗.  มหาบุรุษ  มีลิ้น  (ใหญและยาว)  เพียงพอ. 
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๒๘.  มหาบุรุษ  มีเสียงดุจเสียงพรหม  พูดเหมือน  นกการวิก. 
๒๙.  มหาบุรุษ  มีตาเขียวสนิท  (สีนิล). 
๓๐.  มหาบุรุษ  มีตาดุจตาวัว. 
๓๑.  มหาบุรุษ  มีอุณาโลมหวางคิ้ว  ขาวออนเหมือนสําลี. 
๓๒.  มหาบุรุษ  มีศีรษะรับกับกรองหนา. 

 
ภิกษุ  ท.  !  นี้เปนมหาปุริสลักขณะ  ๓๒  ประการ  ของมหาบุรุษ. 

 
บุรพกรรมของการไดมหาปุริสลักขณะ๑ 

 
.....“ภิกษุ  ท.!  พวกฤาษีภายนอก  จํามนตมหาปุริสลักขณะไดก็จริง 

แตหารูไมวา  การที่มหาบุรุณไดลักขณะอันนี้ ๆ  เพราะทํากรรมเชนนี้ ๆ  : 
 

ก.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ในภพที่อยู 
อาศัยกอน  ไดเปนผูบากบั่นในกุศล  ถือมั่นในการสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต,  
ในการบริจาคทาน  การสมาทานศีล  การรักษาอุโบสถการปฏิบัติมารดา  บิดา 
การปฏิบัติสมณพราหมณ  การออนนอมตอผูเจริญในตระกูล  และในอธิกุศลธรรม 
อื่น.  เพราะไดกระทํา  ไดสรางสม  ไดพอกพูน  ไดมั่วสุมกรรมนั้น ๆ ไว,  ภายหลัง 
แตการตาย  เพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค.  ตถาคตนั้นถือเอาใน 
เทพเหลาอื่นโดย  ฐานะ   ๑๐  คือ  อายุทิพย   วรรณะทิพย   สุขทิพย   ยศทิพย 
อธิบดีทิพย  รูปทิพย  เสียงทิพย  กลิ่นทิพย  รสทิพย  สัมผัสทิพย;  ครั้นจุติจากภพนั้น 
มาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะขอน้ีคือ  มีฝาเทาเสมอ  จดลง 
ก็เสมอ  ยกขึ้นก็เสมอฝาเทาถูกตองพื้นพรอมกัน...ลักขณะที่๑,  ยอมเปน 

                                                
๑.  บาลี  ลักขณสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๑๕๙-๑๙๓/๑๓๐,๑๗๑. 
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ผูไมหวาดหวั่นตอขาศึกทั้งภายในและภายนอก  คือราคะ  โทสะ  โมหะ  ก็ตาม 
สมณะ  พราหมณ  เทวดามาร  พรหม  หรือใคร ๆ ก็ตาม  ในโลก  ที่เปนศัตรู. 

ข.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....๑  ไดเปนผูนํา 
สุขมาใหแกมหาชนเปนผูบรรเทาภัยคือความสะดุงหวาดเสียว  จัดการคุมครอง 
ร ักษาโดยธรรม   ได ถวายทานม ีเครื ่อ งบร ิวาร .เพราะ ได ก ระ ทํา ....กรรม 
นั ้น  ๆ  ไว ..ครั ้นมาสู ความเปนมนุษยอยางนี ้  จึงไดมหาปุร ิสลักขณะขอนี ้ค ือ 
ภายใตฝาเทามีจักรทั ้งหลายเกิดขึ ้น  มีซี ่ตั ้งพัน  พรอมดวยกงและดุม  บริบูรณ 
ดวยอาการทั้งปวง  มีระยะอันจัดไวดวยดี....(ลักขณะที่  ๒),  ยอมเปนผูมีบริวาร 
มาก,  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา  เทวดามนุษย  อสูร  นาค  คนธรรพ 
ยอมเปน  บริวารของตถาคต. 

ค.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน..ไดเปนผูเวน 
จากปาณาติบาต  วางแลวซึ่งศาสตราและอาชญา  มีความละอาย  เอ็นดู  กรุณา 
เกื้อกูลแกสัตวมีชีวิตทั้งปวง.  เพราะ...กรรมนั้น ๆ ครั้นมาสูความเปนมนุษย 
อยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะทั้ง  ๓  ขอน้ี  คือ  มีสนยาว  มีขอน้ิวยาว  มีกาย 
ตรงดุจกายพรหม....  ลักขณะที่  ๓,๔,๑๕,  ยอมเปนผูมีชนมายุยืนยาวตลอด 
กาลนาน ;สมณะหรือพราหมณเทวดา   มาร   พรหม   ก็ตาม   หรือใคร  ๆ  
ที่เปนศัตรู  ไมสามารถปลงชีวิตตถาคตเสียในระหวางได. 

ง.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ไดเปนผูใหทาน 
ของควรเคี้ยวควรบริโภค  ควรลิ้ม  ควรจิบ  ควรดื่ม  มีรสอันประณีต.  เพราะ  
…กรรมนั ้น  ๆ..ครั ้นมาสู ความเปนมนุษยอยางนี ้แล ว  จึงไดมหาปุร ิสลักขณะ 
ขอนี้คือ  มีเนื้อนูนหนาในที่  ๗  แหง  คือที่มือทั้งสอง  ที่เทาทั้งสอง  ที่บาทั้งสอง 
และที่คอ…ลักขณะที่  ๑๖,  ยอมไดของควรเคี้ยว  ควรบริโภค  ควรลิ้ม 
ควรจิบ  ควรดื่ม  อันมีรสประณีต. 

                                                
๑.  ที่ละไวดวยจุด....ดังนี้  ทุกแหงหมายความวา  คําที่ละไวนั้นซ้ํากันเหมือนในขอ  (ก)  ขางบน.  
เติมเอาเองก็ได  แมไมเติมก็ไดความเทากัน. 
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จ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดสงเคราะห 
ผูอื่นดวย   สังคหวัตถุทั้งสี่   คือ   การใหสิ่งของ   วาจาที่ ไพเราะ   การประพฤติ 
ประ-โยชนผูอื ่น  และความมีตนเสอมกัน.  เพราะ..กรรม  นั้น ๆ....ครั้นมาสู 
ความเปนมนุษยอยางนี้แลว  จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๒  ขอน้ีคือ  มีมือและเทา 
ออนนุม  มีลายฝามือฝาเทาดุจตาขาย....(ลักขณะที่  ๕,๖),  ยอมเปนผูสงเคราะห 
บร ิษ ัท   คือภ ิกษ ุ  ภิกษ ุณ ี  อ ุบาสกอ ุบาส ิกา   เทวดา   มนุษย   อส ูร   นาค 
คนธรรพ  ยอมไดรับความสงเคราะหจากตถาคต. 

ฉ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูกลาว 
วาจาประกอบดวยอรรถดวยธรรม  แนะนําชนเปนอันมาก  เปนผูนําประโยชนสุข  
มาใหแกชนทั้งหลาย  ตนเองก็เปนผูบูชาธรรม.  เพราะ ....กรรมนั้น ๆ....  
ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๒  ขอน้ี  คือ  มีขอเทาสูง 
มีปลายขนชอนขึ้น....ลักขณะที่  ๗,๑๔,  ยอมเปนผูเลิศประเสริฐเยี่ยมสูงกวา 
สัตวทั้งหลาย. 

ช.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูบอก 
ศิลปวิทยา  ขอประพฤติ  ดวยความเคาพร  ดวยหวังวาสัตวเหลานั้นพึงรูไดรวด 
เร็วพึงปฏิบัติไดรวดเร็ว  ไมพึงเศราหมองสิ้นกาลนาน.  เพราะ....กรรมนั้น ๆ  
....ครั ้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุ ริสลักขณะขอน้ีคือ   มีแขงดัง 
แขงเนื้อ…ลักขณะที่ ๘,  ยอมไดวัตถุอันควรแกสมณะ  เปนองคแหงสมณะ 
เปนเครื่องอุปโภคแกสมณะ  โดยเร็ว. 

ซ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน..  ไดเปนผูเขาไป 
หาสมณพราหมณแลวสอบถามวา  “ทานผูเจริญ !  อะไรเปนกุศล  อะไรเปน 
อกุศล   อะไรมีโทษ   อะไรไมม ีโทษ   อะไรควรเสพ   อะไรไมควรเสพ   ทําอะไร 
ไมมีประโยชน  เปนทุกขไปนาน  ทําอะไรมีประโยชน  เปนสุขไปนาน.   
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เพราะ....กรรมนั้น ๆ....  ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ 
ขอน้ีคือมีผิวละเอียดออน  ธุลีไมติดอยูได....ลักขณะที่  ๑๒,  ยอมเปนผูมีปญญา 
ใหญ  มีปญญาหนาแนน  มีปญญาเครื่องปลื้มใจ  ปญญาแลนปญญาแหลม  ปญญา 
แทงตลอด,ไมมีสัตวอื่นเสมอ  หรือยิ่งไปกวา. 

ฌ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูไม 
มักโกรธ  ไมมากไปดวยความแคน  แมชนเปนอันมาก  วากลาวเอา  ก็ไมเอาใจใส 
ไมโกรธ  ไมพยาบาท  ไมคุมแคน  ไมแสดงความโกรธ  ความรายกาจ  ความเสีย 
ใจใหปรากฏ.  ทั้งเปนผูใหทานผาเปลือกไม  ผาดาย  ผาไหม  ผาขนสัตว  สําหรับ 
ลาดและนุงหม  อันมีเนื้อละเอียดออน.  เพราะ....กรรมนั้น ๆ....  ครั้นมาสูความ 
เปนมนุษยอยางนี ้  จึงไดมหาปุริสลักขณะขอนี ้คือ  มีกายดุจทอง  มีผิวดุจทอง.  
ลักขณะที่  ๑๑,  ยอมเปนผูไดผาเปลือกไม  ผาดาย  ผาไหม  ผาขนสัตว 
สําหรับลาดและหม  มีเนื้อละเอียดออน. 

ญ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูสมาน 
ญาติมิตร  สหายชาวเกลอ  ผูเหินหางแยกกันไปนาน,  ไดสมานไมตรีมารดา 
กับบุตร  บุตรกับมารดา  บิดากับบุตร  บุตรกับบิดา  พี ่น องชายกับพี ่น องหญิง 
พี่นองหญิงกับพี่นองชาย,  ครั้นทําความสามัคคีแลว  พลอยชื่นชมยินดีดวย.  
เพราะ....กรรมนั้น ๆ....ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ 
ขอนี้คือ  มีคุยหฐาน(อวัยวะที่ลับ)ซอนอยูในฝก....  (ลักขณะที่  ๑๐),  ยอมเปน 
ผูมีบุตร  (สาวก)  มากมีบุตรกลาหาญ  มีแววแหงคนกลาอันเสนาแหงบุคคลอื่น 
จะย่ํายีมิได  หลายพัน. 

ฎ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ไดเปนผูสังเกต 
ชั ้นเชิงของมหาชน  รู ไดสม่ําเสมอ  รู ไดเอง  รู จ ักบุร ุษธรรมดา  และบุร ุษพิเศษ 
วาผูนี้  ควรแกสิ่งนี้ ๆ,  ไดเปนผูทําประโยชนอยางวิเศษในชนชั้นนั้น.  เพราะ....  
กรรมนั้น ๆ....  ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๒  ขอน้ี 
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คือมีทรวดทรงดุจตนไทร,  ยืนตรงไมยอกาย  ลูบถึงเขาไดดวยมือทั้งสอง....  
ลักขณะที่  ๑๙-๙,  ยอมมั่งคั่งมีทรัพยมาก  มีโภคะมาก.  ทรัพยของตถาคต 
เหลานี ้คือ  ทรัพยคือศรัทธา  ทรัพยคือศีล  ทรัพยคือหิริทรัพยคือโอตตัปปะ 
ทรัพยคือการศึกษา  (สุตะ)  ทรัพยคือจาคะ  ทรัพยคือปญญา. 

ฐ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูใคร 
ตอประโยชน  ใครตอความเกื้อกูล  ใครตอความผาสุข  ใครตอความเกษมจากโยคะ 
แกชนเปนอันมาก  วา  “ไฉนชนเหลานี้พึงเปนผูเจริญดวยศรัทธา  ดวยศีล  ดวยการ 
ศึกษา  ดวยความรู  ดวยการเผื่อแผ  ดวยธรรม  ดวยปญญา  ดวยทรัพย  และ 
ขาวเปลือก  ดวยนาและสวน  ดวยสัตวสองเทาสี่เทา  ดวยบุตรภรรยา  ดวยทาส 
กรรมกรและบุรุษ  ดวยญาติมิตรและพวกพอง”.  เพราะ....กรรมนั้น ๆ....คร้ันมาสู 
ความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๓  ขอน้ี  คือมีกึ่งกายเบื้องหนา 
ดุจสีหะ,  มีหลังเต็ม,  มีคอกลม..  ลักขณะที่  ๑๗-๑๘-๒๐,  ยอมเปนผู 
ไมเสื่อมเปนธรรมดาคือไมเสื่อมจากศรัทธา  ศีล  สุตะ  จาคะ  ปญญา,  ไมเสื่อม 
จากสมบัติทั้งปวง. 

ฑ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเปนมนุษยในชาติกอน....  ไดเปนผูไมเบียด 
เบียนสัตวทั ้งหลายดวยฝามือก็ตาม  กอนดินก็ตาม  ทอนไมก็ตาม  ศาสตรา 
ก็ตาม.เพราะ....กรรมนั้น ๆ....ครั ้นมาสู ความเปนมนุษยอยางนี ้  จึงไดมหา- 
ปุริสลักขณะขอน้ีคือมีประสาทรับรสอันเลิศ  มีปลายขึ้นเบื้องบน  เกิดแลวที่คอ 
รับรสโดยสม่ําเสมอ....ลักขณะที่  ๒๑,  ยอมเปนผูมีอาพาธนอย  มีโรคนอย 
มีวิบากอันสม่ําเสมอ  ไมเย็นเกินรอนเกิน  พอควรแกความเพียร. 

ฒ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ....ไดเปนผู 
ไมถลึงตา  ไมคอนควักไมจองลับหลัง,  เปนผูแชมช่ืนมองดูตรง ๆ  มองดูผูอื่น 
ดวยสายตาอันแสดงความรัก.  เพราะ....กรรมนั้น ๆครั้นมาสูความเปนมนุษย 
อยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๒  ขอน้ี  คือมีตาเขียวสนิท,  มีตาดุจตาโค.... 
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จึงไดมหาปุริสลักขณะ  ๒  อยางนี้  คือมีฟนครบ  ๔๐  ซี่  มีฟนสนิท  ไมหางกัน  
....ลักขณะที่  ๒๓-๒๕,  ยอมเปนผูมีบริษัทไมกระจัดกระจาย  คือภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  อสูร  นาค  คนธรรพ   

ถ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูละเวน 
การกลาวคําหยาบ,  กลาวแตวาจาที่ไมมีโทษ  เปนสุขแกหู  เปนที่ตั้งแหงความรัก 
ซึมซาบถึงใจ   เป นคําพูดของชาวเม ือง   เป นที ่พอใจและชอบใจของชนเป น 
อันมาก.  เพราะ....กรรมนั้น ๆ....  ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้  ยอม 
ไดมหาปุริสลักขณะ๒  ขอนี้  คือมีลิ้นอันเพียงพอ,  มีเสียงเหมือนพรหม  
พูดเหมือนนกการวิก....ลักขณะที่  ๒๗-๒๘,  ยอมเปนผูมีวาจาที่ผูอื่นเอื้อเฟอ 
เชื่อฟง,  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณีอุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  อสูร  นาค 
คนธรรพ  เอื้อเฟอเชื่อฟง. 

ธ.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูละเวน 
การพ ูด เพ อ เ จ อ ,เป นผู กล า วควรแก เ วลา   กล า วคําจร ิง   กล าว เป นธร รม 
กลาวม ีอรรถ  กลาวเปนวินัย  กลาวมีที่ตั้ง  มีหลักฐาน  มีที่สุด  ประกอบดวย 
ประโยชน.  เพราะ....กรรมนั้น ๆ....  ครั้นมาสูความเปนมนุษยอยางนี้แลว  ยอมได 
มหาปุริสลักขณะขอนี้  คือมีคางดุจคางราชสีห....ลักขณะที่  ๒๒,  ยอมเปนผูที่ 
ศัตรูทั้งภายในและภายนอกกําจัดไมได  :  ศัตรู  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  หรือ  สมณะ 
พราหมณเทวดา  มาร  พรหม  หรือใคร ๆในโลก  กําจัดไมได. 

น.  ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน....ไดเปนผูละ 
มิจฉาชีพ   มีการเลี ้ยงชีพชอบ   เว นจากการฉอโกงดวยตาชั ่ง   ดวยของปลอม 
ดวยเครื่องตวงเครื่องวัด  จากการโกงการลวง  เวนจากการตัด  การฆา  การผูกมัด 
การรวมทําราย  การปลน  การกรรโชก.  เพราะ.กรรมนั้น ๆ.  ครั้นมาสู 
ความเปนมนุษยอยางนี้  จึงไดมหาปุริสลักขณะ ๒ ขอน้ัน  คือมีฟนอันเรียบเสมอ, 
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มีเขี้ยวขาวงาม....ลักขณะที่  ๒๔-๒๖,  ยอมเปนผูมีบริวารเปนคนสะอาด  คือมีภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  เทวดา  มนุษย  อสูร  นาค  คนธรรพ  เปนบริวาร 
อันสะอาด. 
 

ประสูติได  ๗  วัน  พระชนนีทิวงคต๑ 
 

“....ถูกแลวอานนท !  ถูกแลวอานนท !  จริงเทียว  มารดาแหงโพธิสัตว 
มีชนมายุน อย .เมื ่อประสูต ิพระโพธ ิส ัตว แล วได   ๗   ว ัน   มารดาแหงโพธ ิส ัตว 
ยอมสวรรคต,  ยอมเขาถึงเทวนิกาย  ชั้นดุสิต”ฯ.. 
 

ทรงไดรับการบําเรอ๒ 
 

ภิกษุ  ท.!  เราเปนผูละเอียดออน  ละเอียดออนอยางยิ่ง  ละเอียดออน 
อยางที่สุด  ดังเราจะเลาใหฟง,  ภิกษุ  ท.!  เขาขุดสระ  ๓  สระในวังแหงบิดา 
ของ เ รา ,ในสระหนึ ่งปล ูกอ ุบล   (บัว เข ียว ),สระหนึ ่งปล ูกปท ุม   (บัวหลวง )  
สระหนึ่งปลูกบุณฑริกะ  (บัวขาว),  เพื่อประโยชนแกเรา. 

ภิกษุ  ท.!  มิใชวาจันทนที่เราใชอยางเดียว  ที่มาแตเมืองกาสี,  
ถึงผาโพก,  เสื้อ,  ผานุงผาหม,  ก็ลวนมาแตเมืองกาสี.  ภิกษุ  ท.!  เขาคอย 
กั้นเศวตฉัตรใหเรา  ดวยหวังวาความหนาว,  ความรอน,  ละออง,  หญา,  
หรือน้ําคาง  อยาไดถูกตองเรา  ทั้งกลางวันและกลางคืน. 

ภิกษุ  ท.!  มีปราสาทสําหรับเรา  ๓  หลัง ;  หลังหนึ่งสําหรับฤดูหนาว 

                                                
๑.  ความตอนนี้  ตรัสแกพระอานนท.  บาลี  อัปปายุกสูตร  โสณัตเถรวรรค  อุ.ขุ.๒๕/๑๔๕/๑๑๑. 
๒.  บาลี  นามสูตร  เทวทูตวรรค  ป.๑  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๘๓/๔๗๘. 
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หลังหนึ่งสําหรับฤดูรอน,  และหลังหนึ่งสําหรับฤดูฝน.  เราอยูบนปราสาท 
สําหรับฤดูฝน  ตลอดสี่เดือนฤดูฝนใหเขาบําเรออยูดวยดนตรีอันปราศจากบุรุษ ,  
ไมลงจากปราสาท. 

ภิกษุ  ท.!  ในวังของบิดาเรา,  เขาใหขาวสุกแหงขาวสาลีเจือดวยเนื้อ 
แกทาสและคนงาน(ดาษดื่น)  เชนเดียวกับที่ที่อื่นเขาใหขาวปลายเกรียนกับ 
น้ําสมแกพวกทาสและคนใช๑ ฯ. 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราเพียบพรอมไปดวยการไดตามใจตัวถึงเพียงนี้  มี 
การไดรับความประคบประหงมถึงเพียงนี้  ความคิดก็ยังบังเกิดแกเราวา  “บุถุชน 
ที่มิไดยินไดฟง  ทั้งที่ตัวเองจะตองแก  ไมลวงพนความแกไปได,  แตครั้น 
เห็นคนอื่นแก  ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียน  ไมนึกถึงตัวเสียเลย.  ถึงเรา 
เองก็เหมือนกัน  จะตองแก  ไมขามพนความแกไปได,  แตวาเมื่อจะตองแก 
ไมพนความแกไปไดแลว  จะมาลืมตัว  อิดหนาระอาใจ  สะอิดสะเอียนเมื่อเห็น 
คนอื่นแกนั้น  ไมเปนการสมควรแกเรา.”  ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราพิจารณาไดเชนนี้ 
ความมัวเมาในความหนุม  ของเรา  ไดหายไปหมดสิ้น. 

ภิกษุ  ท.!  บุถุชนที่ไมไดยินไดฟง  ทั้งที่ตัวเองจะตองเจ็บไข  ไมลวง 
พนความเจ็บไขไปได,  ครั้นเห็นคนอื่นเจ็บไข  ก็นึกอิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียน 
ไมนึกถึงตัวเสียเลย.  ถึงเราเองก็เหมือนกัน  จะตองเจ็บไข  ไมลวงพนความเจ็บ 
ไขไปได,  แตวาเมื่อจะตองเจ็บไข  ไมลวงพนความเจ็บไขไปไดแลว  จะมาลืมตัว 
อิดหนาระอาใจ  สะอิดสะเอียนเมื่อเห็นคนอื่นเจ็บไขนั้น  ไมการสมควรแกเรา.  
ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราพิจารณาไดเชนนี้  ความมัวเมาในความไมมีโรค  ของเรา 
ก็หายไปหมดสิ้น 

ภิกษุ  ท!  บุถุชนที่ไมไดยินไดฟง  ทั้งที่ตัวเองจะตองตาย  ไมลวงพน 
ความตายไปได,  ครั้นเห็นคนอื่นตาย  ก็อิดหนาระอาใจสะอิดสะเอียน  ไมนึกถึง 

                                                
๑.  สํานวนเชนนี้  เปนการสอความบริบูรณดวยอาหาร  ในภาษาบาลี 
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ตัวเสียเลย.  ถึงเราเองก็เหมือนกัน  จะตองตาย  ไมลวงพนความตายไปได,  
แตวาเมื ่อจะตองตาย  ไมลวงพนความตายไปไดแลว  จะมาลืมตัว  อิดหนา 
ระอาใจ   สะอิดสะเอียนเมื ่อเห็นคนอื ่นตายนั ้น   ไมเปนการสมควรแกเรา .  
ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราพิจารณาไดเชนนี้  ความมัวเมาในชีวิตความเปนอยู  ของเรา 
ไดหายไปหมดสิ้น. 
 

กามสุขกับความหนาย๑  
“…มาคัณฑิยะ!  ครั้งเมื่อเรายังเปนคฤหัสถ  ประกอบการครองเรือน 

ไดอิ ่มพรอมไปดวยกามคุณทั ้งหา  ใหเขาบําเรอตนดวยรูปที่เห็นไดดวยจักขุ,  
ดวยเสียงที่ฟงไดดวยหู,  ดวยกลิ่นอันดมไดดวยจมูก,ดวยรสอันลิ้มไดดวยลิ้น,  
ดวยโผฏฐัพพะอันสัมผัสไดดวยกาย  ลวนแตที่สัตวอยากได  รักใครพอใจ  ยวนใจ 
เขาไปตั้งไวซึ่งความใคร  เปนที่ตั้งแหงราคะ. 

มาคัณฑิยะ!  ปราสาทของเรานั้น  มีแลว  ๓  แหง  ปราสาทหนึ่งเปนที่ 
อยูในฤดูฝน,  ปราสาทหนึ่งเปนที่อยูในฤดูหนาว,  ปราสาทหนึ่งสําหรับฤดูรอน.  
มาคัณฑิยะ!  เราใหบําเรอตนอยูดวยดนตรี  ลวนแตสตรี  ไมมีบุรุษเจือปน 
ณ  ปราสาที่เปนที่อยูในฤดูฝนสี่เดือน  ไมลงจากปราสาท.  ครั้นลวงไปถึงสมัย 
อื่นมามองเห็น  เหตุเปนที่บังเกิด,  และ   ความที่ตั้งอยูไมได,  และ 
ความอรอย,  และ  โทษอันต่ําทราม,  และอุบายเปนเครื่องออกไปพน, 

                                                
๑.  บาลี  มาคัณฑิยสูตร  ปริพพาชกวรรค  ม.ม.  ๑๓/๒๗๔/๒๘๑.  ครั้งหนึ่งประทับอยู  ณ  บาน 
กัมมาสธัมมะ  ในหมูชนชาวกุรุ  พักอยูกะพราหมณภารทวาชโคตร  ที่โรงบูชาไฟ  มีเครื ่องลาด 
ลวนไปดวยหญา.  มาคัณฑิยปริพพาชกเพื่อนของภารทวาชพราหมณไดมาเยี่ยม  ในที่สุดไดเฝา 
พระผูมีพระภาค  เมื่อไดตรัสความที่พระองคทําลายความยินดีใน  รูป  เสียง  กล่ิน  รส  โผฏฐัพพะ 
ใหปริพพาชกนั้นเลื่อมใสแลว  ไดตรัสเลาพระประวัติตอนนี้เพื่อแสดงความที่ไดเคยเสวยกามสุขมาแลว 
อยางมาก  และความรูสึกหนายในกามนั้น. 
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แหงกาม  ท.  ตามเปนจริง,จึงละความอยากในกามเสีย  บรรเทาความเดือดรอน 
เพราะกาม  ปราศจากความกระหายในกาม  มีจิตสงบ  ณ  ภายใน.  เรานั้น  เห็น 
สัตวเหลาอื่น  ยังไมปราศจากความกําหนัดในกาม  ถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู 
ถูกความกระวนกระวายในกามรุมเผาเอาอยู  แตก็ยังขืนเสพกาม,  เรามิได 
ทะเยอทะยานตามสัตวเหลานั้น  ไมยินดีในการเสพกามนั้นเลย.  ขอน้ันเปนเพราะ 
เหตุใด?  มาคัณฑิยะ!  เพราะวาคนเรา  ถึงแมยินดีดวยความยินดี  ที่ปราศจากกาม 
หรือปราศจากอกุศลแลว๑  ก็ยังจัดเปนสัตวที่เลวทรามอยู,  เราจึงไมทะเยอทะยาน 
ตามสัตวเหลานั้น  ขืนเสพกามอีกเลย. 
 

มาคัณฑิยะ!  คฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผูมั่งคั่ง  มีทรัพยสมบัติมาก 
พรอมเพรียบดวยกามคุณหา  ใหเขาบําเรอตนดวย  รูป,  เสียง,  กลิ่น,  รส,  
และโผฏฐัพพะ  อันสัตวปรารถนารักใครชอบใจ  ยั่วยวน,เขาไปตั้งอยูดวยความใคร 
เปนที่ตั้งแหงราคะ.  ถาหากเขานั้นประพฤติสุจริตดวยกาย  วาจา  ใจ  เบื้องหนา 
แตกายแตกตายไป  พึงเขาถึงสุคติโลกสวรรค  เปนสหายกับเหลาเทพในดาวดึงส,  
เทพบุตรนั้น  มีนางอัปสรแวดลอมอยูในนันทวัน  อิ่มหนํา  เพียบพรอมดวยกาม 
ใหนางอัปสรบําเรอตนดวยกามคุณหาอันเปนทิพยในดาวดึงสนั้น.  เทวบุตรนั้น 
หากไดเห็นคฤหบดี  หรือบุตรของคฤหบดี  (ในมนุษยโลกนี้)  อิ่มหนําเพียบพรอม 
ดวยกาม  ใหเขาบําเรอตนดวยกามอยู.  มาคัณฑิยะ!  ทานจะเขาใจวาอยางไร,  
เทพบุตรนั ้นจะทะเยอทะยานตอกามคุณของคฤหบดี  หรือบุตรของคฤหบดีนั ้น 
บางหรือ  หรือจะเวียนมาเพื่อกามอันเปนของมนุษยนี้บาง? 

 
“พระโคดม !  หามิไดเลย  เพราะวากามที่เปนทิพย  นารักใครกวา  ประณีตกวา 

กวากามของมนุษย.” 

                                                
๑.  เชนยินดีในรูปฌาน  อันจัดเปนภวตัณหาเปนตน. 
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ทรงหลงกามและหลุดจากกาม  ๑ 
ดูกอนมหานาม  !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู 

ยังเปนโพธิสัตวอยู  แมเปนผูมีสติระลึกไดวา  “กามทั้งหลาย  มีรสที่นายินดีนอย 
มีทุกขมาก,  มีความคับแคนมาก,  โทษอันแรงรายมีอยูในกามนั้นอยางยิ่ง”  ก็ดี 
แตเรานั้นยังไมไดบรรลุสุขอันเกิดแตปติ  หรือธรรมอื่นที่สงบยิ่งไปกวาปติสุขนั้น,  
นอกจากไดเสวยแตกาม  และอกุศลธรรมอยางเดียว;  เราจึงเปนผูหมุนกลับจาก 
กามไมได,  ไมรูอยางแจมแจงในกามทั้งหลาย  อยูเพียงนั้น. 

ดูกอนมหานาม !  เมื่อใด  เปนอันวาเราไดเห็นขอนี้อยางดี  ดวย 
ปญญาอันชอบตามเปนจริงวา  “กามทั้งหลาย  มีรสที่นายินดีนอย  มีทุกขมาก 
มีความคับแคนมาก,  โทษอันแรงราย  มีอยูในกามนั้นอยางยิ่ง”  แลว;  เมื่อน้ัน 
เราก็เปนผูไมหมุนกลับมาสูกามทั้งหลาย  รูจักกามทั้งหลายอยางแจมแจงได. 
 

ความรู สึก  ที่ถึงกับทําใหออกผนวช  ๒ 
ภิกษุ  ท. !  ในโลกนี้  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู 

ยังเปนโพธิสัตวอยู  ตนเองมีความเกิด  เปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยังมัวหลงแสวง 
หาสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดาอยูนั่นเอง,  ตนเองมีความแก  เปนธรรมดาอยูแลว 
ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความแกเปนธรรมดาอยูนั่นเอง,  ตนเองมีความเจ็บไข 
เปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดาอยูนั่นเอง,  
ตนเองมีความตาย  เปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความตาย 

                                                
๑.  บาลี  จูฬทุกขักขันธสูตร  สีหนาทวรรค  มู.ม.  ๑๒/๑๘๐/๔๑๑  ตรัสแกทาวมหานาม  ที่นิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ 
 ๒.  บาลี  ปาสราสิสูตร  โอปมมวรรค  มู.ม.  ๑๒/๓๑๖/๓๑๖  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่อาศรมของ 
รัมมกพราหมณ  ใกลเมืองสาวัตถี. 
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เปนธรรมดาอยูนั่นเอง,  ตนเองมีความโศก  เปนธรรมดาอยูแลว  ก็ยังมัวหลง 
แสวงหาสิ่งที่มีความโศกเปนธรรมดาอยูนั่นเอง,  ตนเองมีความเศราหมองโดย 
รอบดาน   เปนธรรมดาอยู แลว   ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ ่งที ่มีความเศราหมอง 
โดยรอบดานเปนธรรมดาอยูนั่นเอง  อีก. 

“ภิกษุ  ท. !  ก็อะไรเลา  เปนสิ่งที่มีความเกิด  (เปนตน)  ฯลฯ  มีความ 
เศราหมองโดยรอบดาน  (เปนที่สุด)  เปนธรรมดา? 

“ภิกษุ  ท. !  บุตรและภรรยา  มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความ 
เศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา   ทาสหญิงทาสชาย   มีความเกิดเปน 
ธรรมดาฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.แพะ  แกะ  มี 
ความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  ไก 
สุกร  มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  
ชาง  โค  มา  ลา  มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดาน 
เปนธรรมดา.  ทองและเงิน  เปนสิ่งที่มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความ  
เศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา.  สิ่งที่มนุษยเขาไปเทิดทูนเอาไว  เหลานี้แล 
ที่ชื ่อวาสิ ่งที ่มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมองโดยรอบดานเปน 
ธรรมดา  ซึ่งคนในโลกนี้  พากันจมติดอยู  พากันมัวเมาอยู  พากันสยบอยู 
ในสิ่งเหลานี้  จึงทําใหตนทั้งที่มีความเกิดเปนธรรมดา  ฯลฯ  มีความเศราหมอง 
โดยรอบดานเปนธรรมดาอยู เองแลว  ก็ยังมัวหลงแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเปน 
ธรรมดา  ฯลฯ  ที่มีความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดา  อยูนั่นเอง  อีก.๑ 

                                                
๑.  การจําแนกวาอะไรบางเปนส่ิงที่มีความเกิดเปนธรรมดานี้  อยูกอนตรัสปรารถพระองคเอง  แตในที่นี้  
เรียงไวหลัง  เพื่อเขาใจงาย.  ของเดิมก็อยูติดกันเชนนี้.  สําหรับในสมัยพุทธกาลทรงจําแนกสิ่งที่คน 
ในโลกพากัน  “เทิดทูน”  ไวเชนนี้.  แตสําหรับสมัยนี้จะจําแนกเปนอะไรได  บางนั้น  ผูอานทุกคน 
นึกเอาไดเอง. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๑ ๔๔

“ภิกษุ  ท. !  ความคิดอันนี้  ไดเกิดขึ้นแกเราวา  “ทําไมหนอ  เราซึ่งมี 
ความเกิด  ฯลฯ  ความเศราหมองโดยรอบดาน  เปนธรรมดาอยูเองแลว  จะตอง 
ไปมัวแสวงหาสิ่งที่มีความเกิด  ฯลฯ  ความเศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดาอยูอีก.  
ไฉนหนอ  เราผูมีความเกิด  ฯลฯ  ความเศราหมองโดยรอบดาน  เปน  ธรรมดา 
อยู เองแลว  ครั ้งไดรู ส ึกถึงโทษอันต่ําทรามของการมีความเกิด  ฯลฯ   ความ 
เศราหมองโดยรอบดานเปนธรรมดานี ้แลว  เราพึงแสวงหา  นิพพาน  อันไมมี 
ความเกิด  อันเปนธรรมที่เกษมจากเครื่องรอยรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวาเถิด. 
 

ภิกษุ  ท. !  เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก  ยังหนุมเทียว  เกสายังดําจัด  บริบูรณ 
ดวยความหนุมท่ีกําลังเจริญ  ยังอยูในปฐมวัย,  เมื่อมารดาบิดาไมปรารถนาดวย 
กําลังพากันรองไหน้ําตานองหนาอยู,  เราไดปลงผมและหนวด  ครองผายอมฝาด 
ออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมีเรือนแลว. 
 

(ในบาลี  สคารวสูตร๑  มีที่ตรัสไวสรุปแต ส้ัน ๆ วา  : - 
 

ภารทวาชะ !  ในโลกนี้  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู 
ยัง เป นโพธ ิส ัตว อยู ,ความคิดนี ้เก ิดม ีแก เ รา   ว า   “ฆารวาสค ับแคบ   เป น 
ทางมาแหงธุลี,  สวนบรรพชาเปนโอกาสวาง;  ผูอยูครองเรือนจะประพฤติ 
พรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณดวยดี  เหมือนสังขที่เขาขัดดีแลวนั้นใชไมได.  ถาไฉน 
เราพึงปลงผมและหนวด  ครองผายอมฝาดออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมีประโยชน 
เกี่ยวของดวยเรือน  เถิด”  ดังนี้  ภารทวาชะ  !  เรานั้นโดยสมัยอื่นอีก 
ยังหนุมเทียว…. 

                                                
๑.  บาลี  สคารวสูตร  พราหมณวรรค  ม.ม.  ๑๓/๖๖๙/๗๓๘.  ตรัสแกพราหมณหนุม  ชื่อสคารวะ,  
ที่หมูบานปจจลกัปป.   
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การเกิดแหงวงศสากยะ  –  ออกผนวช ๔๕

การออกผนวช๑ 
 

“….ราชกุมาร !  คร้ังกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธิสัตวอยู,  ไดเกิดความรูสึกขึ้นภายในใจวา  “ชื่อวาความสุขแลว  ใคร ๆ  
จะบรรลุไดโดยงายเปนไมมี”  ดังนี้  ราชกุมาร  !  ครั้นสมัยอื่นอีก  เรานั้น 
ยังหนุมเทียว  เกสายังดําจัด  บริบูรณดวยเยาวอันเจริญในปฐมวัย,  เมื่อมารดา 
บิดาไมปรารถนาดวย,  กําลังพากันรองไห  น้ําตานองหนาอยู,เราไดปลงผม 
และหนวด  ครองผายอมฝาด  ออกจากเรือน  บวชเปนผูไมมีเรือนแลว....” 
 

ออกผนวชเมื่อพระชนม  ๒๙  ๒ 
 

“….ดูกอนสุภัททะ  !  เรามีอายุได  สามสิบหยอนหนึ่งโดยวัย,  ไดออก 
บรรพชา  แสวงหาวา  “อะไรเปนกุศล  อะไรเปนกุศล”  ๓  ดังนี้” 
 
 

จบภาค  ๑. 
---------------------- 

                                                
  ๑.  บาลี  โพธิราชกุมารสูตร  ราชวรรค  ม.ม.  ๑๓/๔๔๓/๔๘๙ 
  ๒.  ตรัสแกสุภัททะ  ในมหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๗๖/๑๓๘. 
  ๓.  ออกผนวชในเพศแหงนักจาริกแสวงบุญ  ซึ่งเปนธรรมเนียมอยูในครั้งนั้น. 
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ภาค  ๒ 
 

เร่ิมแตออกผนวชแลว 
เที่ยวเสาะแสวงหาความรู  ทรมานพระองค  จนไดตรัสรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๔๗ 
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ภาค  ๒ 
 

มีเรื่อง : -   เสด็จสํานักอาฬารดาบส   --  เสด็จสํานักอุทก  
ดาบส  --  เสด็จอุรุเวลาเสนานิคม  --  ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค  
- -   อุปมาปรากฎ   - -   ทุกรกิ ริยา   - -   กลับพระทัยฉันอาหารหยาบ  
ปญจวัคคยหลีก   - -   ทรงตริตรึก เพื่ อตรัส รู   กอนตรัส รู   - -   ทรง  
เที่ยวแสวงเพื่อตรัสรู  กอนตรัสรู  --  ทรงคอยควบคุมวิตก  กอนตรัสรู - 
-  ทรงกําหนดสมาธินิมิต  กอนตรัสรู  --  ทรงคอยกั้นจิตจากกามคุณ 
กอนตรัส รู  --  ทรงคิดคนในอิทธิบาท  กอนตรัสรู  --  ทรงคิดเรื่อง 
เบญจขันธ  กอนตรัสรู  --  ทรงแสวงเนื่องดวยเบญจขันธ  กอนตรัสรู  
--  ทรงคนลูกโซแหงทุกข  กอนตรัสรู  –  ทรงพยายามในญาณทัสนนะ  
กอนตรัส รู  --  ทรงทําลายความขลาด   กอนตรัส รู  --  ธรรมที่ทรง  
อบรมมาก  กอนตรัสรู  --  วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด  กอนตรัสรู  
--  ทรงพยายามในเนกขัมมจิต  และปนุปุพพวิหารสมาบัติ  กอนตรัสรู  
--  ทรงอธิษฐานความเพียร  กอนตรัสรู  --  ความฝนครั้งสําคัญกอน 
ตรัส รู   - -   อาการแห งการตรัส รู   - -   สิ่ งที่ ต รัส รู   เกิดแสงสว า ง  
เนื่องดวยการตรัส รู  --  แผนดินไหวเนื่องดวยการตรัส รู  --  รูสึก  
พระองควาไดตรัสรูแลว. 
 
 
 
 
 
 

๔๘ 
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ภาค  ๒ 
เร่ิมแตออกผนวชแลว 

เที่ยวเสาะแสวงหาความรู  ทรมานพระองค  จนไดตรัสรู. 
--------------- 

 
เสด็จสํานักอาฬารดาบส๑ 

 
“เรานั้น  คร้ันบวชอยางนี้แลว  แสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล  คนหาแต 

สิ่งที่ประเสริฐสันติชนิดที่ไมมีอะไรยิ่งไปกวา;  ไดเขาไปหาอาฬารดาบสผูกาลามโคตร 
ถึงที่สํานักแลวกลาววา  “ทานกาลามะ !  เราอยากประพฤติพรหมจรรยในธรรม 
วินัยนี้ดวย”.  ราชกุมาร !  ครั้นเรากลาวดังนี้แลว  อาฬารดาบสผูกาลามโคตรได 
ตอบวา  “อยูเถิดทานผูมีอายุ !  ธรรมนี้เปนเชนนี้ ๆ.  ถาบุรุษเขาใจความแลว 
ไม นานเลยคงทําให แจ ง   บรรล ุได ด วยปญญาอันยิ ่ง เอง   ทั ่วถ ึงล ัทธ ิของ 
อาจารยตน.” 

                                                
๑.  ตรัสแก  โพธิราชกุมาร,  บาลี  โพธิราชกุมารสูตร  ราชวรรค  ม.ม.  ๑๓/๔๔๓/๔๘๙,  และใน  
สคารวสูตร  พราหมณวรรค  ม.ม.  ๑๓/๖๗๐/๗๓๘,  ปาสราสิสูตร  โอปมมวรรค  มู.ม.  มียอมาก,  
มหาสัจจกสูตร  มหายมกวรรค  มู.ม. 

๔๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๕๐

ราชกุมาร !  เราเลาเรียนธรรมนั้นไดฉับไวไมนานเลย.  ราชกุมาร !  
เราน้ันกลาวไดทั้ง  ญาณวาท  และ  เถรวาท  ดวยอาการมาตรวาทองดวยปาก  และ 
ดวยเวลาชั ่วที ่เจรจาตอบตลอดกาลเทานั ้น.อนึ่ง  เราและศิษยอื ่น ๆ  ปฏิญญา 
ไดวาเรารูเราเห็น  ดังนี้.  ราชกุมาร !  ความรูสึกเกิดขึ้นแกเราวา  “อาฬาร 
ผูกาลามโคตรประกาศใหผูอื่นทราบวา  “เราทําใหแจงธรรมนี้ดวยปญญาอันยิ่ง 
เองแลวแลอยู”  ดวยคุณสักวาศรัทธาอยางเดียวก็หามิได”,  ที่แทอาฬารผู 
กาลามโคตรคงรูอยูเห็นอยูซึ่งธรรมนี้เปนแน”ราชกุมาร !  ครั้งนั้นเราเขาไป 
หาอาฬารผูกาลามโคตรถึงที่อยู  แลวกลาววา  “ทานกาลามะ !  ทานทําให 
แจงธรรมนี้ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศไดเพียงเทาไรหนอ?”  ครั้นเรา 
กลาวอยางนี้  อาฬารผูกาลามโคตรไดประกาศใหรูถึง  อากิญจัญญายตนะ  แลว. 

ราชกุมาร !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  “ศรัทธา,  วิริยะ,  สติ,  
สมาธิ,  ปญญา  จักมีแตของอาฬารผูกาลามโคตรผูเดียวก็หาไม.  ศรัทธา,  วิริยะ,  
สติ,สมาธิ,  ปญญา  ของเราก็มีอยู  ;อยางไรก็ตาม  เราจักตั้งความเพียรทําให 
แจงธรรมที่ทานกาลามะประกาศแลว  จนกลาวไดวาเราบรรลุถึง  ทําใหแจงดวย 
ปญญาอันยิ่งเองแลวแลอยูใหจงได”  ราชกุมาร !  เราไดบรรลุ  ทําใหแจง 
ธรรมนั้นดวยปญญาอันยิ่งเองไมนานเลย.  ราชกุมาร !  ครั้งนั้นเราเขาไป 
หาอาฬารผู กาลามโคตร  ถึงที ่อยู   แลวกลาววา  “มีเทานี ้หรือที ่ทานบรรลุถึง 
ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศแกผูอื่นอยู?”.  “เทานี้  เองผูมีอายุ  
ที่เราบรรลุถึง  ทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลประกาศแกผูอื่นอยู”.  
 “ทานกาลามะ !  แมเราทําใหแจงถึงเพียงนั้นเหมือนกัน”. 

 
ราชกุมาร !  อาฬารผูกาลามโคตรไดกลาวกะเราวา  “ลาภของเราแลว 

ทานผูมีอายุ !  เราไดดีแลว,  ทานผูมีอายุ !  มิเสียแรงที่ไดพบเพื่อนรวมพรหมจรรย 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๕๑

เชนกับทานผูทําใหแจงธรรมที่เรารูดวยปญญาอันยิ่งเอง.  แมเราก็ทําใหแจงธรรม 
ที่ทานทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองนั้นอยางเดียวกัน.  เรารูธรรมใด  ทานรู 
ธรรมนั้น,  ทานรูธรรมใด  เรารูธรรมนั้น,  เราเปนเชนใด  ทานเปนเชนนั้น,  
ทานเปนเชนใด  เราเปนเชนนั้น,  มาเถิดทานผูมีอายุ !  เราสองคนดวยกัน 
จักชวยกันปกครองคณะนี้ตอไป. 

ราชกุมาร !  อาฬารกาลามโคตรผูเปนอาจารยของเรา  ไดตั้งเราผู 
เปนศิษยใหเสมอดวยตนแลว,  ไดบูชาเราดวยการบูชาอยางยิ่ง.  ราชกุมาร !  
 (เมื่อเราไดเสมอดวยอาจารย  ไดการบูชาที่ยิ่งดังนั้น)  ไดเกิดความรูสึกนี้ 
วา“ก็ธรรมนี้จะไดเปนไปพรอมเพื่อเบ่ือหนาย  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อรํางับเพื่อ 
สงบเพื่อรูยิ่ง  เพื่อรูพรอม  เพื่อนิพพาน  ก็หาไม,  แตเปนไปพรอม  เพียง 
เพื่อการบังเกิดใน  อากิญจัญญายตนภพ๑  เทานั้นเอง”.  ราชกุมาร !  
ตถาคต(เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งเจ็ด) จึงไมพอใจ เบ่ือจากธรรมนั้น  หลีกไปเสีย”. ฯ 
 

 
 

เสด็จสํานักอุทกดาบส  ๒ 
“ราชกุมาร !  เรานั้นแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล  คนหาแตสิ่งที่ 

ประเสริฐชนิดที่ไมมีอะไรยิ่งกวา ;  ไดเขาไปหาอุทกดาบสผูรามบุตร  ถึงที่สํานัก 
แลวกลาววา  “ทานรามะ !  เราอยากประพฤติพรหมจรรยในธรรมวินัยนี้ดวย”.  
ราชกุมาร !  ครั้นเรากลาวดังนี้  ทานอุทกผูรามบุตรไดกลาวตอบวา  “อยูเถิด 
ทานผูมีอายุ !  ธรรมนี้เปนเชนนี้ ๆ ;  ถาบุรุษเขาใจความแลว  ไมนานเลย 
คงทําใหแจง  บรรลุไดดวยปญญาอันยิ่งเอง  ทั่วถึงลัทธิของอาจารยตน”. 

                                                
๑.  อรูปพรหมชั้นที่ ๓; สมาบัติทั้งเจ็ดในที่นี้ คือรูปฌาน ๔ และอรูปฌาน ๓. 
๒.  ที่มาเหมือนกันกับอาฬารดาบส. บาลี โพธิราชกุมารสูตร  ๑๓/๔๔๖/๔๙๐. 
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ราชกุมาร !  เราเลาเรียนธรรมนั้นไดฉับไวไมนานเลย.  ราชกุมาร !  
เรากลาวไดทั้งญาณวาท  และเถรวาท  ดวยอาการมาตรวาทองดวยปาก  ดวยเวลา 
ชั ่วที ่เจรจาตอบตลอดกาลเทานั ้น .อนึ่ง   เราและศิษยอื ่นปฏิญญาไดว าเรารู 
เราเห็น  ดังนี้.  ราชกุมาร !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  “อุทกผูรามบุตร 
ไดประกาศวาเราทําใหแจงธรรมนี้ดวยปญญาอันยิ่งเองแลวแลอยู”  ดวยสักวา 
ศรัทธาอยางเดียวก็หามิได,  ที่แทอุทกผูรามบุตรคงรูอยูเห็นอยู  ซึ่งธรรมนี้ 
เปนแน”.  ราชกุมาร !ครั้งนั้นเราเขาไปหาอุทกผูรามบุตรถึงที่อยูแลวกลาววา 
 “ทานรามะ !  ทานทําธรรมนี้ใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลวและประกาศได 
เพียงเทาไรหนอ?”  ครั้นเรากลาวอยางนี้  อุทกรามบุตรไดประกาศใหรูถึง 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลว. 

ราชกุมาร !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  “ศรัทธา,  วิริยะ,  สติ,  
สมาธิ,  ปญญา  จักมีแตของอุทกรามบุตรผูเดียวก็หาไม.  ศรัทธา,  วิริยะ,  สติ,  
สมาธิ,  ปญญา  ของเราก็มีอยู  อยางไรก็ตาม  เราจักตั้งความเพียงทําใหแจง 
ธรรมที่ทานอุทกประกาศแลวา  จนกลาวไดวา - เราบรรลุถึง  ทําใหแจงดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลวแลอยูใหจงได”.  ราชกุมาร !  เราไดบรรลุทําใหแจงซึ่งธรรมนั้น 
ดวยปญญาอันยิ่งเองไมนานเลย.  ราชกุมาร !  ครั้งนั้น  เราเขาไปหาอุทก 
ผู รามบุตรถึงที ่อยู แล วกลาว า   “มีเทานี ้หร ือ   ที ่ท านบรรลุถ ึง   ทําใหแจ งดวย 
ปญญาอันยิ่งแลวประกาศแกผูอื่นอยู?”  “เทานี้เองผูมีอายุ !  ที่รามะบรรลุถึง 
ทําใหแจงแลวประกาศแกผูอื่น”.  “ทานรามะ !  ถึงเราก็ไดบรรลุทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเองเทานั้นเหมือนกัน”. 

ราชกุมาร !  อุทกผูรามบุตรไดกลาวกะเราวา  “ลาภของเราแลวทาน 
ผูมีอายุ !  เราไดดีแลว,  ทานผูมีอายุ !  มิเสียแรงที่ไดพบเพื่อนรวมพรหมจรรย 
เชนกับทานผูทําใหแจงธรรมที่รามะรูดวยปญญาอันยิ่งเอง,  แมรามะก็ทําใหแจง 
ธรรมที่ทานทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองนั้น  อยางเดียวกัน.รามะรูทั่วถึงธรรมใด 
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ทานรูธรรมนั้น,  ทานรูธรรมใด  รามะรูทั่วถึงธรรมนั้น,  รามะเปนเชนใด 
ทานเปนเชนนั้น,  ทานเปนเชนใด  รามะเปนเชนนั้น,  มาเถิดทานผูมีอายุ !  
เราสองคนดวยกัน  จักชวยกันปกครองคณะนี้ตอไป” 

ราชกุมาร !  อุทกรามบุตรเมื่อเปนอาจารยของเราก็ไดตั้งเราผูเปนศิษย 
ใหเสมอดวยตนเสียแลว.  ใหบูชาเราดวยการบูชาอันยิ่ง.  ราชกุมาร !  (เมื่อเรา 
ไดเสมอดวยอาจารย  ไดการบูชาที่ยิ่งดังนั้น)  ไดเกิดความรูสึกนี้วา  “ธรรมนี้ 
จะไดเปนไปพรอมเพื ่อ เบื ่อหนาย   เพื ่อคลายกําหนัด   เพื ่อ รํางับ   เพื ่อสงบ 
เพื่อรูยิ่ง  เพื่อรูพรอม  เพื่อนิพพาน  ก็หาไม,  แตเปนไปพรอม  เพียงเพื่อการ 
บังเกิดใน  เนวสัญญานาสัญญายตนภพ๑  เทานั้นเอง”.  ราชกุมาร !  ตถาคต 
 (เมื่อเห็นโทษในสมาบัติทั้งแปด)  จึงไมพอใจในธรรมนั้น   เบื่อหนาย 
จากธรรมนั้น  หลีกไปเสีย”.  ฯ 

 
เสด็จไปอุรุเวลาเสนานิคม  ๒ 

 
ราชกุมาร !  เรานั้นเมื่อหลีกไปจากสํานักอุทกผูรามบุตรแลว  แสวงหา 

อยูวาอะไรเปนกุศล  คนหาแตสิ่งที่ประเสริฐฝานสันติอันไมมีอื่นยิ่งกวา,  เที่ยวจาริกไป 
ตามลําดับหลายตําบลในมคธรัฐ  จนบรรลุ  ถึงตําบล  อุรุเวลาเสนานิคม  พักแรม 
อยู  ณ  ตําบลนั้น.  ณ  ที่นั้น  เราไดพบภาคพื้นรมณียสถาน  มีชัฎปาเยือกเย็น 
แมน้ําไหลใสเย็นจืดสนิท  มีทาน้ําราบเรียบเปนอันดีนาเพลินใจ  มีบานสําหรับ 
โคจรตั้งอยู โดยรอบ.  ราชกุมาร !  เราไดเห็นแลว  เกิดความรูสึกวา   

                                                
๑. อรูปพรหมชั้นที่ ๔; สมาบัติแปด คือ รูปฌาน ๔ อรูปฌาน ๔. 
๒. บาลี โพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค ม.ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๑,  และสคารวสูตร พราหมณวรรค ม.ม.,  
ปาสราสิสูตร, มหาสัจจกสูตร มู.ม. 
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ภูมิภาคนี้นารื่นรมยจริง  ชัฏปาเย็นเยือก  แมน้ําไหลใสเย็นจืดสนิท  มีทาน้ําราบเรียบ 
เปนอันดีนาเพลินใจ  ทั้งที่โคจรก็ตั้งอยูโดยรอบ,  ที่นี้สมควรเพื่อจะตั้งความเพียร 
ของกุลบุตรผูตองการดวยความเพียร”  ดังนี้.  ราชกุมาร !  เราน่ังพักอยู  ณ  ตําบล 
นั้นเองดวยคิดวาที่นี้สมควรแลวเพื่อการตั้งความเพียร  ดังนี้. 

 
ทรงประพฤติอัตตกิลมถานุโยค 

(วัตรของเดียรถีย ) ๑  
 

สารีบุตร !  เราตถาคตรูเฉพาะซึ่ง  พรหมจรรยอันประกอบดวยองค ๔  
ที่ไดประพฤติแลว  ตบสีลวัตร  เราก็ไดประพฤติอยางยิ่ง,  ลูขวัตร  เราก็ได 
ประพฤติอยางยิ่ว,  เชคุจฉิวัตร  เราก็ไดประพฤติอยางยิ่ง|  ปวิวิตตวัตร  เราก็ได 
ประพฤติอยางยิ่ง. 

 
ในวัตร  ๔  อยางนั้น  นี้เปน  ตปสสีวัตร  (วัตรเพื่อมีตบะ)  ของเรา  คือเรา 

ไดประพฤติเปลือยกาย  มีมรรยาทอันปลอยทิ้งเสียแลว  เปนผูประพฤติเช็ดอุจจาระ 
ของตนดวยมือ  ถือเปนผูไม รับอาหารที่ เขารองเชิญวาทานผู เจริญจงมา  ไมรับ 
อาหารที่เขารองนิมนตวาทานผู เจริญจงหยุดกอน  ไมยินดีในอาหารที่เขานํามา 
จําเพาะ  ไมยินดีในอาหารที่เขาทําอุทิศเจาะจง  ไมยินดีในอาหารที่เขารองนิมนต 
เราไมรับอาหารจากปากหมอ  ไมรับอาหารจากปากภาชนะ  ไมรับอาหารครอม 
ธรณีประตู  ไมรับอาหารครอมทอนไม  ไมรับอาหารครอมสาก  ไมรับอาหาร 

                                                
๑.  ตรัสเลาแกพระสารีบุตร, บาลี มหาสีหนาทสูตร สีหนาทวรรค มู.ม.๑๓. ๑๒/๑๕๕/๑๗๗ วัตร 
เหลานี้ในบาลีไมแสดงไวชัดวา ทรงทํากอนหรือหลังการ ไปสํานัก ๒ ดาบส หรือคราวเดียวกับทุกรกิริยา 
อดอาหาร. 
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ของชนสองคนผู บร ิโภคอยู   ไมร ับอาหารของหญิงมีครรภ  ไมร ับอาหารของ 
หญิงที่กําลังใหบุตรดื่มนมอยู  ไมรับอาหารของหญิงผูไปในระหวางแหงบุรุษ 
ไมร ับอาหารในอาหารที ่มนุษยช ักชวนร วมกันทํา   ไมร ับอาหารในที ่ที ่ม ีส ุน ัข 
เขาไปยืนเฝาอยู   ไมรับอาหารในที ่ที ่เห็นแมลงวันบินไปเปนหมู  ๆ ไมรับปลา 
ไมรับเนื้อ  ไมรับสุรา  ไมรับเมรัย  ไมดื ่มนํ้าอันดองดวยแกลบ  เรารับเรือนเดียว 
ฉันคําเดียวบาง  รับสองเรือนฉันสองคําบางรับสามเรือนฉันสามคําบาง ฯลฯ.  
รับเจ็ดเรือนฉันเจ็ดคําบาง,  เราเลี้ยงรางกายดวยอาหารในภาชนะนอย ๆ  ภาชนะ 
เดียวบาง  เลี้ยงรางกายดวยอาหารในภาชนะนอย ๆ สองภาชนะบาง  ฯลฯ...  
เลี้ยงรางกายดวยอาหารในภาชนะนอย ๆ  เจ็ดภาชนะบาง  เราฉันอาหารที่เก็บไว 
วันเดียวบาง  ฉันอาหารที่เก็บไวสองวันบาง.ฯลฯ.  ฉันอาหารที่เก็บไวเจ็ดวันบาง,  
เราประกอบความเพียรในภัตรและโภชนะมีปริยายอยางนี ้  จนถึงกึ ่ง เด ือน 
ดวยอาการอยางนี้.  เรานั้น  มีผักเปนภักษาบาง  มีสารแหงหญากับแกเปนภักษา 
บาง  มีลูกเดือยเปนภักษาบาง  มีเปลือกไมเปนภักษาบาง  มีสาหรายเปนภักษาบาง 
มีรําขาวเปนภักษาบาง  มีขาวตังเปนภักษาบาง  มีขาวสารหักเปนภักษาบาง  มีหญา 
เปนภักษาบาง  มีโคมัย  (ขี้วัว)  เปนภักษาบาง  มีผลไมและรากไมในปาเปนอาหารบาง 
บริโภคผลไมอันเปนไป  (หลนเอง)  ยังชีวิตใหเปนไปบาง.  เรานั้นนุงหมดวยผาปาน  
บาง  นุงหมผาเจือกันบาง  นุงหมผาที่เขาทิ้งไวกับซากศพบาง  นุงหมผาคลุกฝุนบาง 
นุงหมเปลือกไมบาง  นุงหมหนังสัตวบาง  นุงหมหนังสัตวทั้งเล็บบาง  นุงหม 
แผนหญาคากรองบาง  นุงหมแผนปอกรองบาง  นุงหมแผนกระดานกรองบาง 
นุ งหมผากัมพลผมคนบาง   นุ งหมผากัมพลทําดวยขนหางสัตวบาง   นุ งหม 
ปกนกเคาบาง  (ศัพทนี้แปลกที่ไมมีคําวากัมพล)  เราตัดผมและหนวด  ประกอบตาม 
ซึ่งความเพียรในการตัดผมและหนวด,  เราเปนผูยืนกระหยงหามเสียซึ่งการนั่ง,  
เปนผูเดินกระหยงประกอบตามซึ่งความเพียรในการเดินกระหยงบาง,  เราประกอบ 
การยืนการเดินบนหนาม  สําเร็จการนอนบนที่นอนทําดวยหนาม,  เราประกอบตาม 
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ซึ่งความเพียรในการลงสูน้ํา  เวลาเย็นเปนครั้งที่สามบาง,  เราประกอบตาม 
ซึ่งความเพียรในการทํา  (กิเลสใน)  กายในเหือดแหงดวยวิธีตาง ๆ เชนนี้  ดวย 
อาการอยางนี้.สารีบุตร !  นี่และปนวัตรเพื่อความเปนผูมีตบะ  ของเรา. 
 

สารีบุตร !  ในวัตรสี่อยางนั้น  นี้เปน  ลูขวัตร  (วัตรในการเศราหมอง)  
ของเรา  คือธุลีเกรอะกรังแลวที่กาย  สิ้นปเปนอันมากเกิดเปนสะเก็ดขึ้น.  สารีบุตร !  
เปรียบเหมือนตอตะโกนานปมีสะเก็ดขึ้นแลว  ฉันใดก็ฉันนั้น  ธุลีเกรอะกรังแลว 
ที่กาย  สิ้นปเปนอันมากจนเกิดเปนสะเก็ดขั้น.  สารีบุตร !  ความคิดนึกวา 
โอหนอเราพึงลูบธุลีนี้ออกเสียดวยฝามือเถิด  ดังนี้  ไมมีแกเรา,  แมความคิดนึกวา 
ก็หรือชนเหลาอื่นพึงลูบธุลีนี้ออกเสียดวยฝามือเถิด  ดังนี้  ก็มิไดมีแกเรา.  ดูกอน 
สารีบุตร !  นี้แล  เปนวัตรในความเปนผูเศราหมองของเรา.  ฯ 

 
สารีบุตร !  ในวัตรสี่อยางนั้น  นี้เปน  เชคุจฉิวัตร  (วัตรในความเปน 

ผูรังเกียจ)  ของเราคือ  ดูกอนสารีบุตร !  เรานั้นมีสติกาวขาไป  มีสติกาวขากลับ 
โดยอาการเทาที ่ความเอ็นดูออนโยนของเราพึงบังเกิดขึ ้น  แมในหยาดแหงน้ํา 
วาเราอยางทําสัตวนอย ๆ  ทั้งหลายที่มีคติไมเสมอกันใหลําบากเลย.สารีบุตร !  นี้แล 
เปนวัตรในความเปนผูรังเกียจของเรา. 

 
สารีบุตร !  ในวัตรสี่อยางนั้น  นี้เปน  ปวิวิตตวัตร  (วัตรในความเปน 

ผูสงัดทั่วแลว)  ของเราคือ  ดูกอนสารีบุตร !  เรานั้นเขาสูราวปาแหงใดแหงหนึ่ง 
แลวแลอยู  เมื่อเห็นคนเลี้ยงโค  หรือคนเลี้ยงปศุสัตว  หรือคนเกี่ยวหญา  หรือ 
คนหาไม  หรือคนทํางานในปามา  เราก็ร ีบลัดเลาะจากปานี ้ไปปาโนน  จาก  
รกชัฏนี้สูรกชัฏโนน  จากลุมน้ีสูลุมโนน  จากดอนนี้สูดอนโนน  เพราะเหตุคิดวา 
ขอคนพวกนั้นอยาเห็นเราเลยและเราก็อยาไดเห็นชนพวกนั้น.  สารีบุตร !  
เปรียบเหมือนเนื้ออันอยูในปา  เห็นมนุษยแลวยอมเลาะลัดจากปานี้สูปาโนน  จาก 
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รกชัฏนี้สูรกชัฏโนน  จากลุมนี้สูลุมโนน  จากดอนนี้สูดอนโนน,  ฉันใดก็ฉัน 
นั้น  ที่เราเมื่อเห็นคนเลี้ยงโคหรือคนเลี้ยงปศุสัตวหรือคนเกี่ยวหญา  คนหาไม 
คนทํางานในปามาก็รีบเลาะลัดจากปานี้สูปาโนน  จากรกชัฏนี้สูรกชัฏโนน  จาก 
ลุมนี้สู ลุ มโนน  จากดอนนี้สู ดอนโนน  ดวยหวังวาคนพวกนี้อยาเห็นเราเลย 
และเราก็อยาไดเห็นคนพวกนั้น.  สารีบุตร !  นี้แล  เปนวัตรในความเปนผูสงัด 
ทั่วของเรา. 

สารีบุตร !  เรานั้น  โคเหลาใดออกจากคอกหาคนเลี้ยงมิได,  เรา 
ก็คลานเขาไปในที่นั้น  ถือเอาโคมัยของลูกโคนอย ๆ ที่ยังดื่มนมแม  เปนอาหาร.  
สารีบุตร !  มูตรและกรีส  (ปสสาวะและอัจจาระ)  ของตนเอง  ยังไมหมดเพียงใด 
เราก็ถือมูตรและกรีสน้ันเปนอาหารตลอดกาลเพียงนั้น.  ดูกอน  สารีบุตร !  นี้แล 
เปนวัตรใน  มหาวิกฏโภชนวัตร  ของเรา.ฯ 

สารีบุตร !  เราแลเขาไปสูชัฏแหงปานาพึงกลัวแหงใดแหงหนึ่งแลว 
แลอยู.  เพราะชัฏแหงปานั้นกระทําซึ่งความกลัวเปนเหตุ  ผูที่มีสันดานยังไม 
ปราศจากราคะ  เขาไปสูชัฏปานั้นแลว  โลมชาติยอมชูชันโดยมาก.  สารีบุตร !  
เราน้ันในราตรีทั้งหลายอันมีในฤดูหนาวระหวางแปดวัน  เปนสมัยที่ตกแหงหิมะ 
อันเย็นเยือก  กลางคืนเราอยูที่กลางแจง  กลางวันเราอยูในชัฏแหงปา.  ครั้น 
ถึงเดือนสุดทายแหงฤดูรอน  กลางวันเราอยูในที่แจง  กลางคืนเราอยูในปา.  
สารีบุตร !  คาถานาอัศจรรยนี้  อันเราไมเคยฟงมาแตกอน  มาแจงแกเราวา  :- 

“เรานั้นแหง  (รอน)  แลวผูเดียว,  เปยกแลวผูเดียว,  อยูในปา 
นาพึงกลัวแตผูเดียว,  เปนผูมีกายอันเปลือยเปลา  ไมผิงไฟ, 
เปนมุนีขวนขวายแสวงหาความบริสุทธิ์.”  ดังนี้. 
สารีบุตร !  เรานั้นนอนในปาชา  ทับกระดูกแหงซากศพทั้งหลาย 

ฝูงเด็กเลี้ยงโคเขามาใกลเรา  โหรองใสหูเราบาง  ถายมูตรรดบาง  ซัดฝุนใสบาง 
เอาไมแหลม ๆ  ทิ่มชองหูบาง.  สารีบุตร !  เราไมรูสึกซึ่งจิตอันเปนบาปตอเด็ก 
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เลี้ยงโคทั้งหลายเหลานั้นแมดวยการทําความคิดนึกใหเกิดขึ้น.  สารีบุตร !  นี้เปน 
วัตรในการอยูอุเบกขาของเรา.  ฯ 

สารีบุตร !  สมณพราหมณบางพวกมักกลาวมักเห็นอยางนี้วา  “ความ 
บริสุทธิ์มีไดเพราะอาหาร”,  สมณพราหมณพวกนั้นกลาวกันวา  พวกเรา 
จงเลี้ยงชีวิตใหเปนไปดวยผลกะเบา๑  ทั้งหลายเถิด.สมณพราหมณเหลานั้น 
จึงเคี้ยวกินผลกะเบาบาง  เคี้ยวกินกะเบาตําผงบาง  ดื่มนํ้าคั้นจากผลกะเบาบาง 
ยอมบริโภคผลกะเบาอันทําใหแปลก ๆ  มีอยางตาง ๆ  บาง.  สารีบุตร !  เราก็ 
ไดใชกะเบาผลหนึ่งเปนอาหารสารีบุตร !  คําเลาลืออาจมีแกเธอวา  ผลกะเบา 
ในครั้งนั้น  ใหญมาก  ขอน้ีเธออยาเห็นอยางนั้น  ผลกะเบาในครั้งนั้น  ก็โตเทานี้ 
เปนอยางยิ่งเหมือนในครั้งนี้เหมือนกัน.  สารีบุตร !  เมื่อเราฉันกะเบาผลเดียว 
เปนอาหาร  รางกายไดถึงความซูบผอมอยางยิ่ง.  เถาวัลยอาสีติกบรรพและ 
เถากาฬบรรพมีสัณฐานเชนไรอวัยวะนอยใหญของเรา   ก็เปนเหมือนเชนนั้น 
เพราะความเปนผูมีอาหารนอย.  รอยเทาอูฐมีสัณฐานเชนไร  รอยตะโพกนั่งทับ 
ของเราก็มีสัณฐานเชนนั้น  เพราะความเปนผูมีอาหารนอย.  เถาวัฏฏนาวฬีมี 
สัณฐานเชนใด  กระดูกสันหลังของเราก็เปนขอ ๆ มีสัณฐานเชนนั้น  เพราะความ 
เปนผูมีอาหารนอย.  กลอน(หรือจันทัน)  แหงศาลาที่คร่ําคราเกะกะมีสัณฐานเชนไร 
ซี่โครงของเราก็เกะกะมีสัณฐานเชนนั้น  เพราะความเปนผูมีอาหารนอย.  ดวงดาว 
ที ่ปรากฏในน้ําในบอนํ้าอันลึก  ปรากฏอยู ล ึกฉันใด  ดวงดาวคือลูกตาของเรา 
ปรากฏอยู ลึกในเบาตาฉันนั ้น  เพราะความเปนผู มีอาหารนอย.น้ําเตาที ่เขาตัด 
แตยังออน  ครั้นถูกลมและแดดยอมเหี่ยวยูยี่  มีสัณฐานเปนเชนไร  หนังศีรษะแหงเรา 
ก็เหี่ยวยูมีสัณฐานเชนนั้น  เพราะความเปนผูมีอาหารนอย.  สารีบุตร !  เราตั้งใจ 
วาลูบทอง  ก็ลูบถูกกระดูกสันหลังดวย,  ตั้งใจวาลูบกระดูกสันหลังก็ลูบถูกทองดวย.  
สารีบุตร !  หนังทองกับกระดูกสันหลังของเราชิดกันสนิท  เพราะความเปนผู 

                                                
๑. ศัพท โกล นี้ แปลวา พุทราก็ได, โกเลหีติ พทเรหิ, ปป ฺ. ๒/๖๕. 
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มีอาหารนอย.  สารีบุตร !  เรา  เมื่อคิดวาจักถายอุจจาระปสสาวะก็ลมพับอยูตรงนั้น 
เพราะความเปนผูมีอาหารนอย.  สารีบุตร !  เรา  เมื่อจะบรรเทาซึ่งกายนั้นใหมี 
ความสุขบาง  จึงลูบตัวดวยฝามือ,เมื ่อเราลูบตัวดวยฝามือ  ขนที่มีรากเนาแลว 
ไดหลุดออกจากกายรวงไป  เพราะความเปนผูมีอาหารนอย. 

(ตอจากนี้  มีเรื่องการบริสุทธิ์เพราะอาหารอยางเดียวกับการบริโภคผลกะเบา  ตางกันแตแทน 
ผลกะเบา  กลายเปน  ถั่วเขียว,  งา,  ขาวสาร  เทานั้น.  พระองคไดทดลองเปลี่ยนทุก ๆ อยาง.  
เรื่องตั้งแตตนมา  แสดงวาพระองคไดทรงเคยประพฤติวัตรของเดียรถียที่เรียกวาอัตตกิลมถานุโยคแลว 
ทุก ๆ อยาง  สรุปเรียกไดวาสวนสุดฝายขางตึง  ที่พระองคสอนใหเวน  ในยุคหลัง.  วัตรเหลานี้สันนิษฐานวา 
ทําทีหลังการไปสํานัก  ๒  ดาบส.  ถาทีหลังก็ตองกอนเบญจวัคคียไปอยูดวย  ยุติเปนอยางไรแลวแตจะวินิจฉัย 
เพราะระยะทําความเพียรนานถึง  ๖  ป  ไดเหตุผลเปนอยางไรโปรดเผยแผกันฟงดวย). 

 
อุปมาปรากฏแจมแจง ๑ 

 
ราชกุมาร !  เรื่องประหลาดเกิดมีแกเรา  :  อุปมาสามขอ  เปนอัศจรรย 

ที่ไมเคยไดยินมาแลว  มาแจมแจงแกเรา. 
(๑)  ราชกุมาร !  อุปมาขอหนึ่ง  วา  เหมือนไมสดชุมดวยยาง  ทั้งเขา 

ตัดลงแชน้ําไว,  ถาบุรุษตั้งใจวาเราจะนําไมสีไฟอันบน  มาสีกับไมนั้นใหไฟเกิด 
ปรากฏดังนี้,  ราชกุมาร !  ทานจะเขาใจวาอยางไร  บุรุษน้ันจักถือไมสีไฟอันบน 
มาสีไฟใหเกิดปรากฏขึ้นไดหรือไม ?”  “พระองคผูเจริญ !  ไมไดเลย,  เพราะเหตุวาโนนเปน 
ไมสดชุมดวยยาง  ทั้งยังแชอยูในน้ํา  เขาสีตลอดกาลเพียงใด  จักตองเหน็ดเหนื่อยคับแคนเปลาเพียงนั้น”.  
ราชกุมาร !  ฉันใดก็ฉันนั้น  สมณะหรือพราหมณพวกใด  กายยังไมหลีกออกจาก 

                                                
๑.  บาลี โพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค ม.ม. ๑๓/๔๔๘/๔๙๒. และ สคารวสูตร พราหมณวรรค ม.ม.  
มหาสัจจกสูตร มหายมกวรรค มู.ม 
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วัตถุกาม  ใจก็ยังระคนดวยกิเลสกามอันทําความพอใจ  ความเยื่อใยความเมาหมก 
ความกระหาย  ความรุมรอน  ในวัตถุกามทั้งหลาย,  เขายังละไมไดยังรํางับไมได 
ซึ่งกิเลสกามเหลานั้น,  ทานสมณะหรือพราหมณเหลานั้น  ถึงจะไดเสวยทุกขเวทนา 
อันกลาแข็งเผ็ดรอน  เพราะการทําความเพียรก็ดี  หรือไมไดเสวยก็ดี  ยอมไมควร 
เพื่อเกิดปญญารูเห็นอันไมมีปญญาอื่นยิ่งไปกวาไดเลย.ราชกุมาร !  นี่เปนอุปมา 
ทีแรกที่เปนอัศจรรยที่เราไมเคยไดยินมาแลวแตกอน  ไดมาแจมแจงแกเราแลว. 
 

(๒)  อุปมาขอสอง  เปนอัศจรรยที่เราไมเคยไดยินมาแลว  ไดมา 
แจมแจงแกเรา.  ราชกุมาร !  อุปมาวาไมสดชุมดวยยาง  วางอยูบนบก  หาก 
บุรุษตั้งใจวา  เราจักนําไมสีไฟอันบนมาสีกับไมนั้นใหไฟเกิดปรากฏดังนี้,  ทานจัก 
เขาใจวาอยางไร  บุร ุษนั้นจักถือเอาไมสีไฟอันบนมาสีใหเกิดไฟปรากฏขึ ้นได 
หรือไม?  “พระองคผูเจริญ !  ไมไดเลย,  เพราะเหตุวาโนนเปนไมสดชุมดวยยาง  แมวางอยูบนบก 
ก็จริง  เขาจะสีไปตลอดกาลเพียงใด  ก็จะเหน็ดเหนื่อยคับแคนเปลา  ตลอดกาลเพียงนั้น”  ราชกุมาร !  
ฉันใดก็ฉันนั ้น  สมณะหรือพราหมณพวกใด  มีกายหลีกออกจากวัตถุกามแลว 
แตใจยังระคนดวยกิเลสกามอันทําความพอใจ  ความเยื ่อใย  ความเมาหมก 
ความกระหายความรุมรอน  ในวัตถุกามทั้งหลาย,  เขายังละไมได  ระงับไมได 
ซึ่งกิเลสกามนั้น,  สมณะหรือพราหมณเหลานั้นจะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแข็ง 
เผ็ดรอน  เพราะทําความเพียรก็ดี  หรือไมไดเสวยก็ดี  ก็ไมควรเพื่อจะเกิดปญญารู 
เห็นอันไมมีปญญาอื่นยิ่งไปกวาไดเลย.  ราชกุมาร !  นี่เปนอุปมาที่สอง  ที่เปน 
อัศจรรย  อันเราไมเคยไดยินมาแลวแตกอน  ไดมาแจมแจงแกเราแลว. 

 
(๓)  ราชกุมาร !  อุปมาขอสาม  ที่เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลว 

มาแจมแจงแกเรา.  ราชกุมาร !  อุปมาวาไมแหงสนิท  ทั้งวางไวบนบก 
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ไกลจากน้ํา,  หากบุรุษตั้งใจวาเราจักนําไมสีไฟอันบนมาสีกับไมนั้น  ใหไฟเกิด 
ปรากฏขึ้น  ดังนี้,  ราชกุมาร !  ทานจะเขาใจวาอยางไร  บุรุษนั้นจักนําไมสีไฟ 
อันบนมาสีกับไมนั้นใหไฟเกิดปรากฏขึ้นไดหรือไม?  “พระองคผูเจริญ !  ไดโดยแท, 
เพราะเหตุวาโนนเปนไมแหงเกราะ  ทั้งอยูบนบกไกลจากน้ําดวย”.ราชกุมาร !  ฉันใดก็ฉันนั้น 
สมณะหรือพราหมณพวกใด  มีกายละจากวัตถุกามแลว  ทั้งใจก็ไมระคนอยูดวย 
กิเลสกาม  อันทําความพอใจ  ความเยื่อใย  ความเมาหมก  ความกระหาย  ความ 
รุมรอน  ในวัตถุกามทั้งหลาย,  เขาเปนผูละได  ระงับไดซึ่งกิเลสกามนั้น.  สมณะ 
หรือพราหมณเหลานั้น  จะไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาแข็งเผ็ดรอนเพราะทําความเพียรก็ดี 
หรือไมไดเสวยก็ดี  ยอมควรเพื่อเกิดปญญารูเห็นอันไมมีปญญาอื่นยิ่งไปกวา  ได.  
ราชกุมาร !  นี่เปนอุปมาที่สาม  ที่เปนอัศจรรยอันเราไมเคยไดยินมาแลวแตกอน  ไดมา 
แจมแจงกะเราแลว. 
 

ทุกรกิริยา๑ 
 

(วาระที่  ๑)  ราชกุมาร !  ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงขบฟนดวยฟนอัดเพดานดวยลิ ้น  ขมจิตดวยจิต  บีบใหแนนจนรอนจัด 
ดูที.  ราชกุมาร !  ครั้นเราคิดดังนั้นแลว  จึงขบฟนดวยฟง  อัดเพดานดวยลิ้น 
ขมจิตดวยจิต   บีบใหแนนจนรอนจัดแลว   เหงื ่อไหลออกจากรักแรทั ้งสอง ,  
ราชกุมาร !เปรียบเหมือนคนที ่แข็งแรงจับคนกําลังนอยที ่ศีรษะหรือที่คอ  บีบ 
ใหแนนจนรอนจัดฉะนั้น.ราชกุมาร !  แตความเพียรที่เราปรารภแลว  จะได 
ยอหยอนก็หาไม  สติจะฟนเฟอนไปก็หาไม,เปนแตกายกระสับกระสายไมสงบ 
เพราะกําลังความเพียรที่ทนไดยากเสียดแทงเอา. 

                                                
๑.  บาลี โพธิราชกุมารสูตร ราช. ม.ม. ๑๓/๔๕๒/๔๙๕; สคารวสูตร ม.ม.  ความตอนนี้ ปาสราสิสูตร 
ไมมี. 
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(วาระที่  ๒)  ราชกุมาร !  ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงเพงฌานเอาการไมหายใจเปนอารมณเถิด.  ราชกุมาร !  ครั้นคิดดังนั้นแลว 
เราจึงกลั้นลมหายใจออกเขาทั้งทางจมูกและทางปาก.  ครั้นเรากลั้นลมหายใจ 
ทั้งทางจมูกและทางปาก  เสียงลมออกทางชองหูทั้งสองดังเหลือประมาณ  เหมือน 
เสียงลมในสูบแหงนายชองทองที่สูบไปสูบมาฉะนั้น.  ราชกุมาร !  แตความเพียร 
ที่เราปรารภแลว  จะไดยอหยอนก็หาไม  สติจะฟนเฟอนไปก็หาไม  เปนแตกาย 
กระสับกระสายไมสงบ  เพราะกําลังแหงความเพียรที่ทนไดยากเสียดแทงเอา. 

 
(วาระที่  ๓)  ราชกุมาร !  ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 

เราพึงเพงฌาน  มีการไมหายใจนั่นแหละ  (ใหยิ่งขึ้น)๑  เปนอารมณเถิด.  
ราชกุมาร !ครั้นคิดดังนั้นแลว  เราจึงกลั้นลมหายใจออกเขา  ทั้งทางจมูกทางปาก 
และทางชองหูทั้งสองแลว.  ราชกุมาร !  ครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเขาทั้งทางจมูก 
ทางปากและทางชองหูทั้งสองแลว  ลมกลาเหลือประมาณ  แทงเซาะขึ้นไปทางบน 
กระหมอมเหมือนถูกบุรุษแข็งแรง  เชือดเอาที่แสกกระหมอมดวยมีดโกนอันคม 
ฉะนั้น.  ราชกุมาร !  แตความเพียรที่เราปรารภแลวจะไดยอหยอนก็หาไม 
สติจะไดฟนเฟอนไปก็หาไม  เปนแตกายกระสับกระสายไมสงบ  เพราะความเพียร 
ที่ทนไดแสนยากเสียดแทงเอา. 
 

(วาระที่  ๔)  ราชกุมาร !  ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงเพงฌาน  มีการไมหายใจนั่นแหละ  (ใหยิ่งขึ้นไปอีก)  เปนอารมณเถิด.  
ราชกุมาร !  ครั้นคิดดังนั้นแลว  เราไดกลั้นลมหายใจออกเขา  ทั้งทางจมูก 
ทางปากและทางชองหูทั้งสองแลว.  ราชกุมาร !  ครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเขา 
ทั้งทางจมูกทางปากและทางชองหูทั้งสองแลว  รูสึกปวดศีรษะท่ัวไปทั้งศีรษะ 

                                                
๑.  แปลกจากวาระที่สองดวย เอว ศัพท ๆ ทีเดียว. 
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เหลือประมาณเปรียบปานถูกบุรุษแข็งแรง  รัดศีรษะเขาทั้งศรีษะดวยเชือก 
มีเกลียวอันเขม็งฉะนั้น.ราชกุมาร !  แตความเพียรที่เราปรารภแลว  จะได 
ยอหยอนก็หาไม  สติจะฟนเฟอนไปก็หาไม  เปนแตกายกระสับกระสายไมสงบ 
เพราะความเพียรที่ทนไดแสนยากเสียดแทงเอา. 

(วาระที่  ๕)  ราชกุมาร !  ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงเพงฌานมีการไมหายใจนั่นแหละ  (ใหยิ่งขึ้นไปอีก)  เปนอารมณเถิด.  
ราชกุมาร !  ครั้นคิดดังนั้นแลว  เราไดกลั้นลมหายใจออกเขา  ทั้งทางจมูกและทางปาก 
และทางชองหูทั้งสอง.  ราชกุมาร !  ครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเขาทั้งทางจมูก 
และทางปากและทางชองหูทั้งสองแลว  ลมกลาเหลือประมาณหวนกลับลงแทงเอา 
พื้นทอง  ดุจถูกคนฆาโคหรือลูกมือตัวขยันของเขา  เฉือนเน้ือพื้นทองดวยมีด 
สําหรับเฉือนเนื้อโคอันคมฉะนั้น.ราชกุมาร !  แตความเพียรของเราจะได 
ยอหยอนก็หาไม  สติจะไดฟนเฟอนไปก็หาไม  เปนแตกายกระสับกระสายไมสงบ 
เพราะกําลังแหงความเพียรที่ทนไดแสนยากเสียดแทงเอา. 

(วาระที่  ๖)  ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงเพงฌานมีการไมหายใจนั่นแหละ  (ใหยิ่งขึ้นไปอีก)  เปนอารมณเถิด.  
ราชกุมาร !  ครั้นคิดดังนั้นแลว  เราไดกลั้นลมหายใจออกเขาไวทั้งทางจมูกและทาง 
ปากและทางชองหูทั้งสอง.  ราชกุมาร !  ครั้นเรากลั้นลมหายใจออกเขาไว 
ทั้งทางจมูกทางปากและทางชองหูทั้งสอง  ก็เกิดความรอนกลาขึ้นทั่วกาย  ดุจถูก 
คนแข็งแรงสองคนชวยกันจับคนที ่กําลังนอยที ่แขนขางละคนแลว  ยางรมไว 
เหนือหลุมถานเพลิงอันระอุฉะนั้น.  ราชกุมาร !แตความเพียรที่เราปรารภแลว  
จะไดยอหยอนก็หาไม  สติจะฟนเฟอนไปก็หาไม  เปนแตกายกระวนกระวายไมสงบ 
เพราะกําลังแหงความเพียรที่ทนไดแสนยากเสียดแทงเอา. 

โอ  ราชกุมาร !  พวกเทวดาเห็นเราแลวพากันกลาววา  พระสมณโคดม 
ทํากาละเสียแลว,บางพวกกลาววา  พระสมณโคดมไมใชทํากาละแลว  เปนแต 
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กําลังทํากาละอยู,  บางพวกกลาววา  ไมใชเชนนั้น  จะวาพระสมณโคดม 
ทํากาละแลวหรือกําลังทํากาละอยู  ก็ไมชอบทั้งสองสถาน  พระสมณโคดมเปน 
พระอรหันต  นั่นเปนการอยูของทาน,  การอยูเชนนั้นเปนการอยูของพระอรหันต 
ดังนี้. 
 

(วาระที่  ๗)  ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถากระไร 
เราพึงปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงเสีย.  ราชกุมาร !  ครั้งนั้น 
พวกเทวดาเขามาหาเราแลวกลาววา  “ทานผูนิรทุกข !  ทานอยาปฏิบัติการอด 
อาหารโดยประการทั้งปวงเลย  ถาทานจักปฏิบัติการอดอาหารโดยประการทั้งปวงไซร 
พวกขาพเจาจักแทรกโอชาอันเปนทิพยลงตามขุมขนของทาน  ทานจักมีชีวิตอยูได 
ดวยโอชาทิพยนั้น”.  ราชกุมาร !  ความคิดนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  เราปฏิญญา 
การไมบริโภคอาหารดวยประการทั้งปวงดวยตนเอง  ถาเทวดาเหลานี้แทรกโอชา 
อันเปนทิพยลงตามขุมขนแหงเราแลว  ถาเราจะมีชีวิตอยู ดวยโอชานั ้น  ขอนั้น 
จักเปนมุสาแกเราไปดังนี้.  ราชกุมาร !  เราบอกหามกะเทวดาเหลานั้นวาอยาเลย. 
 

ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ไดเกิดมีแกเราวา  ถากระไรเราบริโภค 
อาหารผอนใหนอยลงวันละฟายมือบาง  เทาเยื่อถ่ัวเขียวบาง  เทาเยื่อถั่วพูบาง 
เทาเยื่อถั่วดําบาง  เทาเยื่อในเมล็ดบัวบางดังนี้.  ราชกุมาร !  เราไดบริโภค 
อาหารผอนนอยลง  วันละฟายมือบาง  เทาเยื ่อถั ่วเขียวบาง  เทาเยื ่อถั ่วพูบาง 
เทาเยื่อถั่วดําบาง  เทาเยื่อในเมล็ดบัวบาง  แลว.  ราชกุมาร !  เมื่อเปนเชนนั้น 
รางกายของเราไดถึงการซูบผอมลงยิ่งนัก.  เพราะโทษที่เรามีอาหารนอย  อวัยวะ 
ใหญนอยของเราเปนเหมือนเถาวัลยอาสีติกบรรพ  หรือเถากาฬบรรพ,  เนื้อ 
ที่ตะโพกที่นั่งทับของเรา  มีสัณฐานดังเทาอูฐ,  ขอกระดูกสันหลังของเรา 
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ผุดขึ้นระกะราวกะเถาวัลยวัฏฏนาวลี.  ซี่โครงของเราโหรงเหรงเหมือนกลอน 
ศาลาอันเกาคร่ําครา.  ดาวคือดวงตาของเรา  ถลมลึกอยูในกระบอกตา  ดุจเงา 
แหงดวงดาวที่ปรากฏอยูในบอนํ้าอันลึกฉะนั้น,  ผิวหนังศีรษะของเรา  เหี่ยวยน 
เหมือนน้ําเตาออนที่ตัดมาแตยังสด  ถูกแดดเผาเหี่ยวยนเชนเดียวกัน.  ราชกุมาร ! 
เราคิดวาจะจับพื้นทองครั้นจับเขาก็ถูกกึงกระดูกสันหลังตลอดไป,  คิดวาจะจับ 
กระดูกสันหลัง  ครั้นจับเขาก็ถูกถึงพื้นทองดวย.  ราชกุมาร !  ตถาคตคิดจะถาย 
ปสสาวะหรืออุจจาระ  ก็เซลมราบอยู  ณ  ที่นั้นเอง.  ราชกุมาร !  ตถาคตหวังจะ 
ใหกายมีความสุขบาง  จึงลูบไปตามตัวดวยฝามือ  ขนมีรากอันเนาหลุดตกลง 
จากกาย. 

โอ  ราชกุมาร !  มนุษยทั้งหลายเห็นเราแลวกลาววา  พระสมณโคดม 
ดูดําไป,  บางพวกกลาววา  พระสมณโคดมไมดํา  เปนแตคล้ําไป,  บางพวก 
กลาววา  จะดําก็ไมเชิง  จะคล้ําก็ไมเชิง  พระสมณโคดมมีผิวเผือดไปเทานั้น. 
ราชกุมาร !ผิวพรรณที่เคยบริสุทธิ ์ผุดผองของตถาคต  มากลายเปนถูกทําลาย 
ลงแลว  เพราะความที่ตนมีอาหารนอยนั้น. 
 

ทรงกลับพระทันฉันอาหารหยาบ๑  
ราชกุมาร !  ความคิดอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  ในอดีตกาลอันยาวยืดก็ดี  

…ในอนาคตกาลอันยาวยืดก็ดี...แมในปจจุบันนี้ก็ดี,  สมณะหรือพราหมณเหลาใด 
ที่ไดเสวยทุกขเวทนากลาแข็งเผ็ดรอนอันเกิดจากการทําความเพียร  อยางสูงสุด 
ก็เทาที่เราไดเสวยอยูนี้  ไมยิ่งไปกวานี้ได,  ก็แตวาเราหาอาจบรรลุธรรมอันยิ่ง 
ของมนุษย  หรืออลมริยญาณทัศนวิเศษ  ดวยทุกขเวทนาอันกลาแข็งแสบเผ็ดนี้ไม.  
ชะรอยหนทางแหงการตรัสรูจักพึงมีโดยประการอื่น. 

                                                
๑. โพธิราชกุมารสูตร ราช ม.ม. ๑๓/๔๕๘/๕๐๔, และสคารวสูตร พราหมณวรรค ม.ม.  มหาสัจจกสูตร 

มหายมกวรรค มู.ม.; ปาสราสิสูตร ไมมี. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๖๖

ราชกุมาร !  ความระลึกอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  เออก็เรายังจําไดอยู 
เมื ่องานแรกนาแหงบิดา   เรานั ่ง   ณ   รมไวหวามีเงาเย ็นสนิท   มีใจสงัดแลว 
จากกามและอกุศลธรรมทั ้งหลาย   บรรลุปฐมฌานมีว ิตกวิจาร   มีปติและสุข 
อันเก ิดแตว ิเวกแล วแลอยู   ชะรอยนั ่นจ ัก เป นทางแห งการตร ัส รู บ าง   ดังนี ้.  
ราชกุมาร !  วิญญาณอันแลนไปตามความระลึก  ไดมีแลวแกเราวา  นี่แล  แนแลว 
หนทางแหงการตรัสรูดังนี้. 

ราชกุมาร !  ความสงสัยอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  เราควรจะกลัวตอ 
ความสุขชนิดที่เวนจากกามและอกุศลธรรมหรือไมหนอ?  ราชกุมาร !  ความแนใจ 
อันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  เราไมควรกลัวตอสุขอันเวนจากกามและอกุศลทั้งหลาย.  
ราชกุมาร !  ความคิดไดมีแกเราสืบไปวา  ก็ความสุขชนิดนั้น  คนที่มีรางกาย 
หิวโหยเกินกวาเหตุเชนนี้  จะบรรลุไดโดยงายไมไดเลย  ถาไฉนเราพึงกลืนกิน 
อาหารหยาบคือขาวสุกและขนมสดเถิด.  ราชกุมาร !  เราไดกลืนกินอาหารหยาบ 
คือขาวสุกและขนมสดแลว. 
 

ภิกษุปญจวัคคียหลีก  ๑ 
 

ราชกุมาร !  เรานั้นไดกลืนกินอาหารหยาบ  คือขาวสุกและขนมสดแลว.  
ราชกุมาร !  ก็ครั้งนั้นมีภิกษุผูเปนพวกกัน  ๕  รูป  (ปญจวัคคีย)  เปนผูคอยบํารุงเรา 
ดวยหวังอยูวา  พระสมณโคดมไดบรรลุธรรมใด  จักบอกธรรมนั้นแกเราทั้งหลาย.  
ราชกุมาร !  ครั้นตถาคตกลืนกินอาหารหยาบ  คือขาวสุกและขนมสดแลว 
ภิกษุผูเปนพวกกัน ๕  รูปน้ัน  พากันหนายในเรา  หลีกไปเสีย  ดวยคิดวา 

                                                
๑. โพธิราชกุมารสูตร  ราช. ม.ม. ๑๓/๔๕๙/๕๐๕,และสคารวรสูตร  พราหมณวรรค  ม.ม. มหาสัจจกสูตร 
มหายมกวรรค มู.ม.   ปาสราสิสูตรไมมี. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๖๗

พระสมณโคดมเปนคนมักมาก  คลายความเพียรเวียนมาเปนคนมักมากเสียแลว 
ดังนี้. 
 

ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู  ๑ 
 

ภิกษุ  ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังเปน  โพธิสัตว  ยังไมได 
ตรัสรูนั ่นเทียว   ไดเกิดความปริวิตกขึ ้นวา   อะไรหนอเปนรสอรอยในโลก?  
อะไรเปนโทษในโลก?  อะไรเปนอุบายเครื่องออกไปจากโลก? 

ภิกษุ  ท. !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  สุขโสมนัสท่ีปรารภโลกเกิด 
ขึ้นนี่เอง  เปนรสอรอยในโลก.  โลกที่ไมเที่ยง  ทรมาน  มีการเปลี่ยนแปลง 
เปนธรรมดานี่เอง  เปนโทษในโลก.  การนําออกเสียสิ้นเชิงซึ่งความกําหนัด 
ดวยอํานาจความเพลินในโลกนี่เอง  เปนอุบายเครื่องออกไปจากโลกได. 

ภิกษุ  ท. !  ตลอดเวลาเพียงไร  ที่เรายังไมรูจักรสอรอยของโลกวาเปน 
รสอรอย,  ยังไมรูจักโทษของโลกวาเปนโทษ,  ยังไมรูจักอุบายเครื่องออกวา 
เปนอุบายเครื่องออก  ตามที่เปนจริง,  ตลอดเวลาเพียงนั้น  เรายังไมรูสึกวาไดตรัสรู 
พรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก  พรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา  พรอมท้ังมนุษย. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อใดแล  เราไดรูจักรสอรอยของโลกวาเปนรสอรอย 
รู จักโทษของโลกวาเปนโทษ  รู จ ักอุบายเครื ่องออกวาเปนอุบายเครื ่องออก 
ตามที่เปนจริงดวยอาการอยางนี้แลว  เมื่อน้ันเรารูสึกวาไดตรัสรูพรอมเฉพาะ  ซึ่งอนุตตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก  พรอมทั้งเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว  พรอมทั้ง 
สมณพราหมณ  เทวดา  พรอมท้ังมนุษย. 

                                                
๑. ปฐมสูตร สัมโพธิวรรค ตติยปณณาสก ติก. อํ. ๒๐/๓๓๒/๕๔๓. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๖๘

ก็แหละญาณทัศนะเครื่องรูเครื่องเห็นเกิดขึ้นแลวแกเราวา  ความหลุดพน 
ของเราไมกลับกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  บัดนี้ภพเปนที่เกิดใหมมิไดมีอีก  ดังนี้. 
 

ทรงเที่ยวแสวงเพื่อความตรัสรู๑ 
 

ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวไปแลวเพื่อแสวงหา  รสอรอย  (คือเคร่ืองลอ 
ใจสัตว)  ของโลก.  เราไดพบรสอรอยนั้นแลว.  รสอรอยในโลกมีประมาณเทาใด,  
เราเห็นมันอยางดีดวยปญญาของเรา  เทานั้น. 

 
ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวไปแลวเพื่อแสวงหา  (ใหพบ)  โทษ  (คือความ 

รายกาจ)  ของโลก.เราไดพบโทษของโลกนั้นแลว.  โทษในโลกมีเทาใด,  เรา 
เห็นมันอยางดีดวยปญญาของเรา  เทานั้น. 

ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวไปแลวเพื่อแสวงหาอุบายเครื่องออกจากโลก 
ของโลก.  เราไดพบอุบายเครื่องออกนั้นแลว.  อุบายเครื่องออกจากโลกมีอยูเทาใด 
เราเห็นมันอยางดีดวยปญญาของเรา  เทานั้น. 

ภิกษุ  ท. !  ตลอดเวลาเพียงไร  ที่เรายังไมรูเทารสอรอยของโลก 
วาเปนรสอรอย  (เครื่องลอใจสัตว),  ไมรูจักโทษของโลกโดยความเปนโทษ,  ไมรูจัก 
อุบายเครื่องออกวาเปนอุบายเครื่องออกตามที่เปนจริง,  ตลอดเวลาเพียง 
นั้นแหละ  เรายังไมเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะ  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
พรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา  พรอม 
ทั้งมนุษย. 

                                                
๑.  บาลี ทุติยสูตร สัมโพธิวรรค ป.๓ ติก. อํ.. ๒๐/๓๓๓/๕๕๔, บาลีนี้และบาลีตอไปที่ทรงเลา 
นี่เอง แสดงชัดเจนวาทําไมจึงออกผนวช.  คือทรงเห็นวาถาไมออก ก็ไมมีโอกาสแสวงสิ่งที่ทรงประสงค 
จะรู. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๖๙

ภิกษุ  ท !  เมื่อใดแล  เราไดรูยิ่งซึ่งรสอรอยของโลกวาเปนรสอรอย,  
รูโทษของโลกโดยความเปนโทษ,  รูอุบายเครื่องออกของโลก  วาเปนอุบาย 
เครื่องออก  ตามที่เปนจริง,  เมื่อน้ันแหละ  เรารูสึกวาเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่ง 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว  พรอม 
ทั้งสมณพราหมณ  เทวดา  พรอมท้ังมนุษย. 

ก็แหละญาณทัศนะเครื่องรูเครื่องเห็นเกิดขึ้นแกเราวา  ความหลุดพน 
ของเราไมกลับกําเริบ,ชาตินี้เปนชาติสุดทาย,  บัดนี้ภพเปนที่เกิดใหมไมมีอีก,  
ดังนี้. ฯ 
 

ทรงคอยควบคุมวิตก  กอนตรัสรู  ๑ 
ภิกษุ  ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวอยู,  ไดเกิดความรูสึกอันนี้ขึ้นวา  เราพึงทําวิตกทั้งหลายใหเปนสอง 
สวนเถิด.  ภิกษุ  ท. !  เราไดทํา  กามวิตก  พยาปาทวิตก  วิหิงสาวิตก  สามอยางนี้ 
ใหเปนสวนหนึ่ง,  ไดทํา  เนกขัมมวิตก  อัพยาปาทวิตก  อวิหิงสาวิตก 
สามอยางนี้ใหเปนอีกสวนหนึ่งแลว. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยูอยางนี้ 
กามวิตกเกิดขึ้น  เราก็รูชัดอยางนี้วา  กามวิตกเกิดแกเราแลว,  กามวิตกนั้น 
ยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง  เบียดเบียนผูอื่นบาง  เบียดเบียนทั้งสองฝาย 
 (คือท้ังตนและผูอื่น)  บาง,  เปนไปเพื่อความดับแหงปญญา  เปนฝกฝายแหง 
ความคับแคน  ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.  ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราพิจารณา 
เห็นอยู  ฯลฯ๒  อยางนี้  กามวิตกยอมถึงซึ่งอันตั้งอยูไมได.  ภิกษุ  ท. !  เราไดละ 
และบรรเทากามวิตกอันบังเกิดขึ้นแลวและบังเกิดแลว  กระทําใหสิ้นสุดไดแลว. 

                                                
๑. เทวธาวิตักกสูตร สีหนาทวรรค มู.ม. ๑๒/๒๓๒/๒๕๒, ตรัสที่เชตวัน. 
๒. เห็นอยางนี้ คือเห็นอยางวามาแลว เชนมีการเบียดเบียนตนเปนตน. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๗๐

ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยูอยางนี้  
พยาปาทวิตก  เกิดขึ้น  เราก็รูชัดอยางนี้วา  พยาปาทวิตกเกิดแกเราแลว,  
ก็พยาปาทวิตกนั้นยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง  เบียดเบียนผูอื่นบาง  เบียดเบียน 
ทั้งสองฝายบาง,  เปนไปเพื่อความดับแหงปญญา  เปนฝกฝายแหงความคับแคน 
ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.  ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู  ฯลฯ  อยาง 
นี้พยาปาทวิตกยอมถึงซึ่งอันตั้งอยูไมได.  ภิกษุ  ท. !  เราไดละและบรรเทาพยาปาท- 
วิตก  อันบังเกิดขึ้นแลวและบังเกิดแลว  กระทําใหสิ้นสุดไดแลว. 
 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยูอยางนี้ 
วิห ิงสาวิตกเกิดขึ ้น   เ ราก็รู ช ัดอยางนี ้ว า   วิห ิงสาวิตกเกิดขึ ้นแกเ ราแลว ,  
ก็วิหิงสาวิตกนั้นยอมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตนบาง  เบียดเบียนผูอื่นบาง  เบียดเบียน 
ทั้งสองฝายบาง,  เปนไปเพื่อความดับแหงปญญา  เปนฝกฝายแหงความคับแคน 
ไมเปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.  ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราพิจารณาเห็นอยู  ฯลฯ  อยางนี้ 
วิหิงสาวิตกยอมถึงซึ่งอันตั้งอยูไมได.  ภิกษุ  ท. !  เราไดละและบรรเทาวิหิงสาวิตก 
อันบังเกิดขึ้นแลวและบังเกิดแลวกระทําใหสิ้นสุดไดแลว. 
 

ภิกษุ  ท. !  ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณใด ๆ มาก  จิตยอมนอม 
ไปโดยอาการอยางนั ้น ๆ  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึงกามวิตกมาก  ก็เปน 
อันวาละเนกขัมมวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากซึ่งกามวิตก;  จิตของเธอนั้น 
ยอมนอมไปเพื่อความตรึกในกาม.  ถาภิกษุตรึกตรองตามถึงพยาปทวิตกมาก 
ก็เปนอันวาละอัพยาปาทวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากซึ่งพยาปาทวิตก,  จิตของ 
เธอนั้นยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการพยาบาท.  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึง 
วิหิงสาวิตกมาก  ก็เปนอันวาละอวิหิงสาวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากซึ่งวิหิงสาวิตก,  
จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการทําสัตวใหลําบาก. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๗๑

ภิกษุ  ท. !  เปรียบเหมือนในคราวฤดูสารท  คือเดือนสุดทายแหงฤดูฝน 
คนเลี้ยงโคตองเลี้ยงฝูงโคในที่แคบเพราะเต็มไปดวยขาวกลา  เขาตองตีตอนหามกัน 
ฝูงโคจากขาวกลานั้นดวยทอนไม  เพราะเขาเห็นโทษคือการถูกประหาร  การถูก 
จับกุม  การถูกปรับไหม  การติเตียน  เพราะมีขาวกลานั ้นเปนเหตุ  ขอนี้ฉันใด,  
ภิกษุ  ท. !  ถึงเราก็ฉันนั้น  ไดเห็นแลวซึ่งโทษความเลวทรามเศราหมองแหง 
อกุศลธรรมทั้งหลาย,  เห็นอานิสงสในการออกจากกาม  ความเปนฝกฝายของความ 
ผองแผวแหงกุศลธรรมทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อเราเปนผูไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยูอยางนี้ 
เนกขัมมวิตกยอมเกิดขึ้น.๑  อัพยาปาทวิตกยอมเกิดขึ้น....  อวิหิงสาวิตกยอม 
เกิดขึ้น.  เรายอมรูแจงชัดวา  อวิหิงสาวิตกเกิดขึ้นแกเราแลว,  ก็อวิหิงสาวิตกนั้น 
ไมเปนไปเพื่อเบียดเบียนตน  เบียดเบียนผูอื่น  หรือเบียดเบียนทั้งสองฝาย,  
แตเปนไปพรอมเพื่อความเจริญแหงปญญา  ไมเปนฝกฝายแหงความคับแคน 
เปนไปพรอมเพื่อนิพพาน.  แมเราจะตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้น 
ตลอดคืน  ก็มองไมเห็นภัยที่จะเกิดขึ้นเพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเปนเหตุ.  แมเราจะ 
ตรึกตามตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกนั้นตลอดวัน,  หรือตลอดทั้งกลางคืนกลางวัน 
ก็มองไมเห็นภัยอันจะเกิดขึ้นเพราะอวิหิงสาวิตกนั้นเปนเหตุ. 

ภิกษุ  ท. !  เพราะเราคิดเห็นวา  เมื่อเราตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก 
กายจะเมื่อยลา,  เมื่อกายเมื่อยลา  จิตก็ออนเพลีย,  เมื่อจิตออนเพลีย 
จิตก็หางจากสมาธิ,  เราจึงไดดํารงจิตใหหยุดอยูในภายใน  กระทําใหมีอารมณ 
อันเดียวตั้งมั่นไว  ดวยหวังอยูวา  จิตของเราอยาฟุงขึ้นเลย  ดังนี้. 

                                                
๑.  ที่ละดวยจุดนี้ หมายความวาตรัสทีละวิตก แตคําตรัสเหมือนกันหมด ผิดแตชื่อเทานั้น,  ทุก ๆ  วิตก 
มีเนื้อความอยางเดียวกัน. 
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ภิกษุ  ท. !  ภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอารมณใด ๆ มาก  จิตยอมนอมไป 
โดยอาการอยางนั้น ๆ.  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึงเนกขัมมวิตกมาก  ก็เปนอันวา 
ละกามวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากซึ่งเนกขัมมวิตก ;  จิตของเธอนั้นยอมนอมไป 
เพื่อความตรึกในการออกจากกาม. ฯ  ถาภิกษุตรึกตามตรองตามถึงอัพยาปาท- 
วิตกมาก  ก็เปนอันวาละพยาปาทวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากในอัพยาปาทวิตก 
จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการไมพยาบาท.  ถาภิกษุตรึกตาม 
ตรองตามถึงอวิหิงสาวิตกมาก  ก็เปนอันวาละวิหิงสาวิตกเสีย  กระทําแลวอยางมากใน  
อวิหิงสาวิตก.  จิตของเธอนั้นยอมนอมไปเพื่อความตรึกในการไมยังสัตวใหลําบาก. 
 

ภิกษุ  ท. !  เปรียบเหมือนในเดือนสุดทายแหงฤดูรอน  ขาวกลาทั้งหมด 
เขาขนนําไปในบานเสร็จแลว๑  คนเลี้ยงโคพึงเลี้ยงโคได.  เมื่อเขาไปพักใตรมไม 
หรือไปกลางทุงแจง ๆ  พึงทําแตความกําหนดวา  นั่นฝูงโคดังนี้  (ก็พอแลว)  ฉันใด,  
ภิกษุ  ท. !  ถึงภิกษุก็เพียงแตทําความระลึกวา  นั่นธรรมทั้งหลายดังนี้  (ก็พอแลว)  
ฉันนั้นเหมือนกัน. 

ภิกษุ  ท. !  ความเพียรเราไดปรารภแลวไมยอหยอน  สติเราไดดํารง 
ไ ว แ ล ว ไ ม ฟ น เ ฟ อนกายสงบระ ง ับ ไม ก ร ะส ับก ร ะส า ย   จ ิตตั ้ง มั ่นม ีอ า รมณ 
อันเดียวแลว.  ภิกษุ  ท. !  เรานั้น  เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  
ไ ด เ ข า ถ ึง ป ฐ มฌาน   ม ีว ิต ก ว ิจ า ร   ม ีป ต ิแ ล ะ ส ุข เ ก ิด แ ต ว ิเ ว ก แ ล ว แ ล อ ยู .  
(คําตอไปนี้เหมือนในตอนที่กลาวดวยการตรัสรู  ขางหนา  ).  ฯ 

                                                
๑. คําแปลตรงนี้ ขาพเจาถือเอาตามที่ไดสอบสวนสันนิษฐานแลว คือฉบับบาลีเปน สพฺพปสฺเสสุ  
คามนฺตสมฺภเวสุ มีผูแปลกันตาง ๆ ตามแตจะใหคลายรูปศัพทเพียงใด. ขาพเจาเห็นวาตองแกบาลี  
นั ้น เป น  สพ ฺพสส ฺเ สส ุ จ ึง จะ ได ค วาม  เพ ราะอร รถกถาแก คํ าหล ัง ไ ว ด ัง นี ้ คามน ฺตสม ฺภ เ วสติ  
คามนฺตอาหเฎสุ ฯ ปปญจ. ๒/๑๑๑. ขอจงใครครวญดวย. บาลีคือพระไตรปฎกเลม ๑๒ หนา ๒๓๖  
บรรทัด ๖ นับลง. 
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ทรงกําหนดสมาธินิมิต  กอนตรัสรู๑ 
อนุรุทธะ  ท. !  นิมิตนั้นแหละ  เธอพึงแทงตลอดเถิด.  แมเราเมื่อ 

ครั้งกอนแตการตรัสรูยังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู  ก็จําแสงสวางและการ 
เห็นรูปทั้งหลายได.  ตอมาไมนาน  แสงสวางและการเห็นรูปของเรานั้น ๆ ได 
หายไป.เกิดความสงสัยแกเราวา  อะไระเปนเหตุ  อะไรเปนปจจัย  ที่ทําใหแสงสวางและ 
การเห็นรูปน้ันหายไป?  อนุรุทธะ  ท. !  เมื่อคิดอยู  ก็เกิดความรู  (ดังตอไปนี้)  วา : - 
 

วิจิกิจฉา  (ความลังเล)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  สมาธิของเราเคลื่อนแลว,  
ก็เพราะมีวิจิกิจฉาเปนตนเหตุ.  ครั้นสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและการเห็นรูป 
ยอมหายไป.  เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉาจะไมบังเกิดขึ้นแกเราไดอีก…  ฯลฯ.  
 (มีคําระหวางนี้เหมือนทอนตน  ไมมีผิด  ทุกตอน  ตั้งแตคําวาอนุรุทธะ  ท !  มา  ) 
 

อมนสิการ  (ความไมทําไวในใจ  คือไมใสใจ)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแลว  ก็เพราะมีอมนสิการเปนตนเหตุ.  คร้ันสมาธิเคลื่อนแลว 
แสงสวางและการเห็นรูป  ยอมหายไป.เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉาและ  
อมนสิการจะไมเกิดขึ้นแกเราไดอีก. 

ถีนมิทธะ  (ความเคลิ้มและงวงงุน)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแลวเพราะมีถิ่นมิทธะเปนตนเหตุ.  ครั้นสมาธิเคลื่อนแลว 
แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.  เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉาและ  
อมนสิการ,  และถิ่นมิทธะ  จะไมบังเกิดขึ้นแกเราไดอีก. 

                                                
๑.  บาลี อุปกกิเลสสูตร สุญญตวรรค อุปริ. ม. ๑๔/๓๐๒/๔๕๒. ตรัสแกพระเถระ ๓ รูป คืออนุรุทธะ 
นันทิยะ กิมพิละ,  ทรงอาลปนะวา อนุรุทธทั้งหลาย ! พระบาลีตอนนี้ผูศึกษาควรใครครวญเปนพิเศษ,  
เฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักศึกษาสมาธิภาวนา. 
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ฉัมภิตัตตะ  (ความสะดุงหวาดเสียว)  แล  บังเกิดขึ้นแกเราแลว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแลวเพราะมีฉัมภิตัตตะเปนตนเหตุ.  ครั้นสมาธิเคลื่อนแลว 
แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.  เหมือนบุรุษเดินทางไกล  เกิดผูมุงหมาย 
เอาชีวิตขึ้นทั้งสองขางทาง  ความหวาดเสียวยอมเกิดแกเขาเพราะขอน้ันเปนเหตุ 
ฉะนั้น.  เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  และ 
ฉัมภิตัตตะ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 
 

อุพพิละ  (ความตื่นเตน)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  สมาธิของเรา 
เคลื่อนแลว  เพราะมีอุพพิละนั้นเปนตนเหตุ.  เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและ 
การเห็นรูปยอมหายไป.  เหมือนบุรุษแสวงหาอยูซึ่งขุมทรัพยขุมเดียว  เขาพบ 
พรอมกันคราวเดียวตั้งหาขุม  ความตื่นเตนเกิดขึ้นเพราะการพบนั้นเปนเหตุ  ฉะนั้น 
เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  ฉัมภิตัตตะ  และ 
อุพพิละ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 
 

ทุฏุลละ  (ความคะนองหยาบ)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  สมาธิของเรา 
เคลื่อนแลว  เพราะมีทุฏุลละนั้นเปนตนเหตุ.  เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวาง 
และการเห็นรูปยอมหายไป.  เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  
ถีนมิทธะ,  ฉัมภิตัตตะ,  อุพพิละ,  และทุฏุลละ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 

อัจจารัทธวิริยะ  (ความเพียรที่ปรารภจัดจนเกินไป)  แล   เกิดขึ้น 
แกเราแลว,  สมาธิของเราเคลื่อนแลว  เพราะมีอัจจารัทธวิริยะนั้นเปนตนเหตุ.  เมื่อ 
สมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.  เปรียบเหมือนบุรุษจับนก 
กระจาบดวยมือท้ังสองหนักเกินไป  นกนั้นยอมตายในมือ  ฉะนั้น.  เราจักกระทํา 
โดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  ฉัมภิตัตตะ,  อุพพิละ,  ทุฏุลละ,  
และอัจจารัทธวิริยะ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 
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อติลีนวิริยะ  (ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแลว  เพราะมีอติลีนวิริยะนั้นเปนตนเหตุ.  เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว 
แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.เปรียบเหมือนบุรุษจับนกกระจาบหลวมมือ 
เกินไป  นกหลุดขึ้นจากมือบินหนีเสียได  ฉะนั้น.  เราจักกระทําโดยประการที่ 
วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  ฉัมภิตัตตะ,  อุพพิละ,  ทุฏุลละ,  อัจจารัทธวิริยะ 
และอติลีนวิริยะ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 

อภิชัปปา  (ความกระสันอยาก)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  สมาธิของเรา 
เคลื่อนแลว  เพราะมีอภิชัปปาเปนตนเหตุ.  เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและ 
การเห็นรูปยอมหายไป.  เราจักกระทําโดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  
ฉัมภิตัตตะ,  อุพพิละ,  ทุฏุลละ,  อัจจารัทธวิริยะ,  อติลีนวิริยะและอภิชัปปาจะ 
ไมเกิดขึ้นแกเราไดอีก. 

นานัตตสัญญา  (ความใสใจไปในสิ่งตาง ๆ)  แล  เกิดขึ้นแกเราแลว,  
สมาธิของเราเคลื่อนแลว  เพราะมีนานัตตสัญญานั้นเปนตนเหตุ.  เมื่อสมาธิ 
เคลื่อนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.  เราจักกระทําโดยประการที่ 
วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ ,  ฉัมภิตัตตะ ,  อุพพิละ ,  ทุฏุลละ ,  
อัจจารัทธวิริยะ,  อติลีนวิริยะ,อภิชัปปา,  และนานัตตสัญญา  จะไมเกิดแกเรา 
ไดอีก. 

รูปานํ  อตินิชฌายิตัตตะ  (ความเพอตอรูปท้ังหลายจนเกินไป)  แล 
เกิดขึ้นแกเราแลว,  สมาธิของเราเคลื่อนแลว  เพราะมีอตินิชฌายิตัตตะเปนตนเหตุ.  
เมื่อสมาธิเคลื่อนแลว  แสงสวางและการเห็นรูปยอมหายไป.  เราจักกระทํา 
โดยประการที่วิจิกิจฉา,  อมนสิการ,  ถีนมิทธะ,  ฉัมภิตัตตะ,  อุพพิละ,  ทุฏุลละ,  
อัจจารัทธวิริยะ,  อติลีนวิริยะ,  อภิชัปปา,  นานัตตสัญญา,  และ  รูปานํ  
อตินิชฌายิตัตตะ  จะไมเกิดแกเราไดอีก. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๗๖

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  เรารูแจงชัดวิจิกิจฉา  (เปนตนเหลานั้น)  วาเปน 
อุปกิเลสแหงจิตแลว  จึงละแลวซึ่งวิจิกิจฉา  (เปนตนเหลานั้น)  อันเปนอุปกิเลส 
แหงจิต  เสีย. 

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  เรานั้นเมื่อไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยู 
ยอมจําแสงสวางได  แตไมเห็นรูป  (หรือ)  ยอมเห็นรูป  แตจําแสงสวางไมได 
เปนดังนี้ทั้งคืนบาง  ทั้งวันบาง  ทั้งคืนและทั้งวันบาง.ความสงสัยเกิดแกเราวา 
อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ที่เราจําแสงสวางได  แตไมเห็นรูป  (หรือ)  เห็นรูป 
แตจําแสงสวางไมได  ทั้งคืนบาง  ทั้งวันบาง  ทั้งคืนและทั้งวันบาง? 

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  ความรูไดเกิดแกเราวา  สมัยใดเราไมทํา  รูปนิมิต 
ไวในใจ  แตทําโอภาสนิมิต  ไวในใจ  สมัยนั ้นเรายอมจําแสงสวางได  แตไม 
เห็นรูป.สมัยใดเราไมทําโอภาสนิมิตไวในใจแตทํารูปนิมิตไวในใจ,  สมัยนั้น 
เรายอมเห็นรูปแตจําแสงสวางไมได  ตลอดทั้งคืนบาง  ตลอดทั้งวันบางตลอดทั้งคืน 
และทั้งวันบาง. 

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  เราเปนผูไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยู 
ยอมจําแสงสวางไดนิดเดียวเห็นรูปก็นิดเดียวบาง,  จําแสงสวางมากไมมีประมาณ 
เห็นรูปก็มากไมมีประมาณบาง  ความสงสัยเกิดแกเราวา  อะไรเปนเหตุเปนปจจัย  ที่ 
เราจําแสงสวางไดนิดเดียงเห็นรูปก็นิดเดียวบาง,  จําแสงสวางไดมากไมมีประมาณ 
เห ็นร ูปก ็มากไม ม ีประมาณตลอดทั ้งค ืนบ างตลอดทั ้งว ันบ าง   ตลอดทั ้งค ืน 
และทั้งวันบาง? 

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  ความรูไดเกิดแกเราวา  สมัยใดสมาธิของเรานอย 
สมัยนั้นจักขุก็มีนอย,  ดวยจักขุอันนอย  เราจึงจําแสงสวางไดนอย  เห็นรูปก็นอย.  
สมัยใดสมาธิของเรามากไมมีประมาณ  สมัยนั้นจักขุของเราก็มาก  ไมมีประมาณ,  
ดวยจักขุอันมากไมมีประมาณนั้น  เราจึงจําแสงสวางไดมากไมมีประมาณ  เห็นรูป 
ไดมากไมมีประมาณ,  ตลอดคืนบาง  ตลอดวันบาง  ตลอดทั้งคืนทั้งวันบาง. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๗๗

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  ในกาลที่เรารูแจงวา  (ธรรมมี)  วิจิกิจฉา 
 (เปนตนเหลานั้น)  เปนอุปกิเลสแหงจิตแลว  และละมันเสียไดแลว  กาลน้ันยอม 
เก ิดความรู ส ึก ขึ ้นแก เราว า   อ ุปก ิเลสแห งจ ิตของเราเหล าใด   อ ุปก ิเลสนั ้น  ๆ  
เราละไดแลว,  เดี๋ยวนี้  เราเจริญแลวซึ่ง  สมาธิโดยวิธีสามอยาง. 

ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  เราเจริญแลว  ซึ่งสมาธิอันมีวิตกวิจาร,  ซึ่งสมาธิ 
อันไมมีวิตก  แตมีวิจารพอประมาณ,  ซึ่งสมาธิอันไมมีวิตกไมมีวิจาร,  ซึ่งสมาธิ 
อันมีปติ,  ซึ่งสมาธิอันหาปติมิได,  ซึ่งสมาธิอันเปนไปกับดวยความยินดี,  
และสมาธิอันเปนไปกับดวยอุเบกขา.  ดูกอนอนุรุทธะ  ท. !  กาลใดสมาธิอันมีวิตก 
มีวิจาร  (เปนตนเหลานั้นทั้ง  ๗  อยาง)  เปนธรรมชาติอันเราเจริญแลว,  กาลนั้น 
ญาณเปนเครื่องรู เครื่องเห็นเกิดขึ้นแลวแก เราวา   “วิมุติของเราไมกลับกําเริบ ,  
ชาตินี้เปนชาติสุดทาย,  บัดนี้ภพเปนที่เกิดใหมไมมีอีก”  ดังนี้.๑  ฯ 

 
 

ทรงกั้นจิตจากกามคุณในอดีต  กอนตรัสรู๒ 
ภิกษุ  ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตว 

อยู  มีความรูสึกเกิดขึ้นวา  กามคุณหาที่เปนอดีต  ที่เราเคยสัมผัสมาแลวแตกอน 

                                                
๑.  สมาธิเจ็ดอยางในที่นี้ คงเปนของแปลกและยากที่จะเขาใจสําหรับนักศึกษาทั่ว ๆ ไป เพราะแมแตใน  
อรรถกถาของพระบาลีนี้ ก็แกไวไมละเอียด ทานแกไวดังนี้ :- (สมาธิที่มีทั้งวิตกและวิจารทานไมแก  
เพราะไดแกปฐมฌานนั้นเอง จะโดยจตุกกนัยหรือปญจกนัยก็ตาม).  สมาธิ ที่ไมมีวิตก แตมีวิจารพอประมาณ  
ไดแก ทุติยฌาน สมาธิในปญจกนัย.  สมาธิที่ไมมีวิตกไมมีวิจาร ไดแกฌานทั้งสามเบื้องปลายทั้งในจตุกกนัย 
และปญจกนัย.  สมาธิมีปติ ไดแกทุกติกฌานสมาธิ.  สมาธิไมมีปติ ไดแกทุกทุกฌานสมาธิ.  สมาธ ิ
เปนไปกับดวยความยินดีไดแกติกจตุกกฌานสมาธิ.  สมาธิเปนไปกับดวยอุเบกขา ไดแกจตุตถฌานแหง 
จตุกกนัย หรือปญจมฌานแหงปญจกนัย. --ปปญจ. ภ. ๓. น. ๖๑๔. 
          ผูปรารถนาทราบรายละเอียด พึงศึกษาจากตําราหรือผูรูสืบไป.  สมาธิเหลานี้ตามอรรถกถา 
กลาววาทรงเจริญในคืนวันตรัสรูที่มหาโพธิ. 
๒.  บาลี จตุตถสูตร โลกกามคุณวรรค สฬา, สํ. ๑๘/๑๒๑/๑๗๓. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๗๘

ไดดับไปแลวเพราะความแปรปรวนก็จริงแตโดยมากจิตของเราเมื่อจะแลน  ก็แลน 
ไปสูกามคุณเปนอดีตนั้น,  นอยนักที่จะแลนไปสูกามคุณในปจจุบันหรืออนาคต  ดังนี้.  
ภิกษุ  ท. !  ความตกลงใจไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ความไมประมาทและสติ  เปนสิ่ง 
ซึ ่งเราผู หวังประโยชนแกตนเองพึงกระทําใหเปน  เครื ่องปองกันจิต  ในเพราะ 
กามคุณหาอันเปนอดีต  ที่เราเคยสัมผัสมาและดับไปแลวเพราะความแปรปรวนนั้น. 
 

ภิกษุ  ท. !  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้,  แมจิตของพวกเธอทั้งหลาย 
เมื ่อจะแลน  ก็คงแลนไปในกามคุณหาอันเปนอดีต  ที่พวกเธอเคยสัมผัสมาและ 
ดับไปแลวเพราะความแปรปรวน  (เหมือนกัน)โดยมาก,  นอยนักที่จะแลนไป 
สูกามคุณในปจจุบันหรืออนาคต.  ภิกษุ  ท. !  เพราะเหตุนั้น  ในเรื่องนี้ 
ความไมประมาทและสติ  จึงเปนสิ่งที่พวกเธอผูหวังประโยชนแกตัวเอง  พึงกระทําให 
เปนเครื่องปองกันจิต  ในเพราะเหตุกามคุณหาอันเปนอดีต  ที่พวกเธอเคยสัมผัสมา 
และดับไปแลว  เพราะความแปรปรวนนั้น. 

 
ทรงคนวิธีแหงอิทธิบาท  กอนตรัสรู  ๑ 

 
ภิกษุ  ท. !  คร้ังกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวอยู   มีความสงสัยเกิดขึ ้นวา   อะไรหนอ   เปนหนทาง   เปนขอปฏิบัติ 
เพื่อความเจริญแหงอิทธิบาท? 

ภิกษุ  ท. !  ความรูขอน้ีเกิดขึ้นแกเราวา  ภิกษุ๒  นั้น ๆ ยอมเจริญ 

                                                
๑.   ปฐมสูตร อโยคุฬวรรค มหาวาร. สํ.๑๙/๓๖๒/๑๒๐๕. 
๒.   นักบวชชนิดภิกษุนั้น  มีอยูกอนพระองคอุบัติ. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๗๙

อิทธิบาท  อันประกอบพรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตงอันมี  สมาธิสัมประยุตตดวย 
ฉันทะเปนประธาน  วา  ดวยอาการอยางนี้ ๆ ฉันทะของเรายอมมี  ความ 
หดเหี่ยวจักไมมี  ความหยุดนิ่ง,  ความหดอยูในภายใน  และความฟุงไปในภายนอก 
ก็จักไมมี,  และเราเปนผูมีสัญญาในกาลกอนและเบื้องหนาอยูดวย  กอนนี้ 
เปนเชนใด  ตอไปก็เชนนั้น,  ตอไปเปนเชนใด  กอนนี้ก็เชนนั้น  เบื้องลาง 
เชนใด  เบ้ืองบนก็เชนนั้น,  เบื้องบนเชนใด  เบ้ืองลางเชนนั้น.  กลางคืนเหมือน 
กลางวัน  กลางวันเหมือนกลางคืน:  เธอยอมอบรมจิตอันมีแสงสวางดวยทั้งจิต 
อันเปดแลว  ไมมีอะไรพัวพัน  ใหเจริญอยูดวยอาการอยางนี้. 

(ขอตอไปอีก  ๓  ขอก็เหมือนกัน  แปลกแตชื่อแหงอิทธิบาท  เปนวิริยะ 
จิตตะ  วิมังสา,  เทานั้น  พระองคทรงพบการเจริญอิทธิบาท  ดวยวิธีคิดคน 
อยางนี้). 

 
ทรงคิดคนเรื่องเบญจขันธ  กอนตรัสรู๑ 

ภิกษุท  ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธ ิส ัตว อยู   ความสงสัยไดเก ิดขึ ้นแก เราว า   อะไรหนอ   เป นรสอรอยของร ูป ,  
อะไรเปนโทษของรูป,  อะไรเปนอุบายเครื่องพนไปไดจากรูป?  อะไรหนอเปน 
รสอรอยของเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ,  อะไรเปนโทษของเวทนา 
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ,  อะไรเปนอุบายเครื่องพนไปไดจากเวทนา...  
สัญญา...สังขาร...วิญญาณ? 

ภิกษุ  ท. !  ความรูขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  สุขโสมนัสใด ๆ ที่อาศัย 
รูปแลวเกิดขึ้น  สุขและโสมนัสน้ันแลเปน  รสอรอยของรูป;  รูปไมเที่ยงเปน 

                                                
๑.  บาลี ปญจมสูตร ภารวรรค ขนฺธ. สํ. ๑๗/๓๔/๕๙. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค ๒ ๘๐

ทุกข  มีการแปรปรวนเปนธรรมดา  ดวยอาการใด  อาการนั้นเปนโทษของรูป,  
การนําออกเสียได  ซึ่งความกําหนัดดวยอํานาจความพอใจ  การละความกําหนัด 
ดวยอํานาจความพอใจ  ในรูปเสียได  นั้นเปน  อุบายเครื่องออกไปพนจากรูปได. 

(ในเวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ  ก็นัยเดียวกัน). 
ภิกษุ  ท. !  ตลอดเวลาเพียงไร  ที่เรายังไมรูจักรสอรอยของอุปาทาน- 

ขันธทั ้งหาวาเปนรสอรอย  ไมรู จ ักโทษวาเปนโทษ  ไมรู จักอุบายเครื ่องออกวา 
เปนอุบายเครื่องออก  ตามที่เปนจริง,  ตลอดเวลาเพียงนั้น  เรายังไมรูสึกวาไดตรัสรู 
พรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกนี้พรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม 
หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา  พรอมท้ังมนุษย. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อใดแล  เรารูจักรสอรอยของอุปาทานขันธทั้งหาวาเปน 
รสอรอย  รู จ ักโทษวาเปนโทษ  รู จ ักอุบายเครื ่องออกวาเปนอุบายเครื ่องออก 
ตามเปนจริง,  เมื่อนั้น  เราก็ไดตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลกพรอมทั้งเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดา 
พรอมท้ังมนุษย. 

ก็แหละญาณทัศนะเครื่องรูเครื่องเห็น  เกิดขึ้นแลวแกเราวา  ความ 
หลุดพนของเราไมกลับกําเริบ,  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย,  บัดนี้ภพเปนที่เกิดใหม 
มิไดมีอีก,  ดังนี้. 

 
ทรงแสวงเนื่องดวยเบญจขันธ  กอนตรัสรู๑ 

ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวแสวงหาแลวซึ่ง  รสอรอยของรูป,  เราไดพบ 
รสอรอยของรูปนั้นแลว,  รสอรอยของรูปมีประมาณเทาใด  เราเห็นมันแลว 
เปนอยางดี  ดวยปญญาของเรา  มีประมาณเทานั้น. 

                                                
๑. บาลี ฉัฏฐสูตร ภารวรรค ขนฺธ. สํ.๑๗/๓๖/๖๑. 
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ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวแสวงหาใหพบ  โทษของรูป,  เราไดพบโทษ 
ของรูปน้ันแลว.  โทษของรูปมีประมาณเทาใด  เราเห็นมันแลวเปนอยางดีดวยปญญา 
ของเรา  เทานั้น. 

ภิกษุ  ท. !  เราไดเที่ยวแสวงหาแลว  ซึ่งอุบายเปนเครื่องออกจากรูป,  
เราไดพบอุบายเครื่องออกจากรูปน้ันแลว.  อุบายเครื่องออกจากรูปมีประมาณเทาใด 
เราเห็นมันแลวเปนอยางดี  ดวยปญญาของเรา  เทานั้น. 

(ในเวทนาและสัญญา  สังขาร  วิญญาณ  ก็มีนัยอยางเดียวกัน.  และ 
ตอนทายก็มีวา  ยังไมพบโทษของรูปเปนตนเพียงใด  ยังไมชื่อวาไดตรัสรูเพียงนั้น.  
ตอเมื่อทรงพบแลวจึงชื่อวาตรัสรู  และมีชาติสิ้นแลว  ภพใหมไมมีอีกตอไป 
เหมือนกันทุก ๆ  สิ่งที ่พระองคทรงคน  ซึ่งยังมีอีก  ๓  อยางคือเรื ่องธาตุ  ๔,  
เรื่อง  อายตนะ  ๖,  เห็นวาอาการเหมือนกันหมดตางกันแตเพียงชื่อจึงไมนํามาใสไว 
ในที่นี้ดวย). 

 
ทรงคนลูกโซแหงทุกข  กอนตรัสรู  ๑ 

ภิกษุ  ท. !  คร้ังกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธิสัตวอยู,  ไดเกิดความรูสึกอันนี้ขึ้นวา  “สัตวโลกนี้หนอ  ถึงทั่วแลวซึ่ง 
ความยากเข็ญ  ยอมเกิด  แก  ตาย  จุติ  และบังเกิดอีก,  ก็เมื่อสัตวโลกไมรูจัก 
อุบายเครื่องออกไปพนจากทุกขคือชรามรณะแลว  การออกจากทุกข  คือชรามรณะ 
นี้จักปรากฏขึ้นไดอยางไร”. 

  ภิกษุ  ท. !  ความฉงนนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  “เมื่ออะไรมีอยูหนอ 
ชรามรณะจึงไดมี :  ชรามรณะมีเพราะปจจัยอะไรหนอ”. 

                                                
๑.  ทสมสูตร พุทธวรรค อภิสมยสํยุตต นิทาน. สํ. ๑๖/๑๑/๒๖. 
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ภิกษุ  ท. !  ไดเกิดความรูสึกดวยปญญา,  เพราะการคิดโดยแยบคาย,  
แกเราวา  “เพราะชาติ  นี่เองมีอยู  ชรามรณะจึงไดมี :  ชรามรณะมีเพราะชาติ 
เปนปจจัย ; 

- เพราะ  ภพ  นี่เองมีอยู  ชาติจึงไดมี :  ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย; 
- เพราะ  อุปาทาน  นี่เอง  มีอยู  ภพจึงไดมี :  ภพมีเพราะอุปาทาน 

เปนปจจัย , 
- เพราะ  ตัณหา  นี่เองมีอยู  อุปาทานจึงไดมี :  อุปาทานมีเพราะตัณหา 

เปนปจจัย , 
- เพราะ  เวทนา  นี่เองมีอยู  ตัณหาจึงไดมี :  ตัณหามีเพราะเวทนา 

เปนปจจัย  , 
- เพราะ  ผัสสะ  นี่เองมีอยู  เวทนาจึงไดมี :  เวทนามีเพราะผัสสะ 

เปนปจจัย , 
- เพราะ  สฬายตนะ  นี่เองมีอยู  ผัสสะจึงไดมี :  ผัสสะมีเพราะสฬายตนะ 

เปนปจจัย , 
- เพราะ  นามรูป  นี่เองมีอยู  สฬายตนะจึงไดมี :  สฬายตนะมี 

เพราะนามรูปเปนปจจัย , 
-  เพราะ  วิญญาณ  นี่เองมีอยู  นามรูปจึงไดมี :  นามรูปมีเพราะ 

วิญญาณเปนปจจัย , 
-  เพราะ  สังขาร  นี่เองมีอยู  วิญญาณจึงไดมี :  วิญญาณมีเพราะ 

สังขารเปนปจจัย  , 
- เพราะ  อวิชชา  นี่เองมีอยู  สังขารจึงไดมี :  สังขารมีเพราะอวิชชา 

เปนปจจัย;  ดังนี้ :  เพราะอวิชชาเปนปจจัย  จึงเกิดสังขาร ,  เพราะสังขาร 
เปนปจจัย  จึงเกิดวิญญาณ,  เพราะวิญญาณเปนปจจัย  จึงเกิดนามรูป,  เพราะ 
นามรูปเปนปจจัย  จึงเกิดสฬายตนะ.  เพราะสฬายตนะเปนปจจัย  จึงเกิดผัสสะ, 
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เพราะผัสสะเปนปจจัย  จึงเกิดเวทนา,  เพราะเวทนาเปนปจจัย  จึงเกิดตัณหา.  
เพราะตัณหาเปนปจจัย  จึงเกิดอุปาทาน,  เพราะอุปาทานเปนปจจัย  จึงเกิดภพ,  
เพราะภพเปนปจจัย  จึงเกิดชาติ,  เพราะชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามารณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส.  ความเกิดขึ้นพรอมแหงกองทุกขทั้งสิ้น 
ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษุ  ท. !  ดวงตา  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ในสิ่งที่เรา 
ไมเคยฟงมาแตกอน   ไดเกิดขึ ้นแลวแกเราวา   ความเกิดขึ ้นพรอมแหงทุกข !  
ความเกิดขึ้นพรอม !  ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

....        ....        .... 
ภิกษุ  ท. !  ความฉงนไดมีแกเราอีกวา  “เมื่ออะไรไมมีหนอ  ชรามรณะ 

จึงไมมี  :  เพราะอะไรดับไปหนอ  ชรามรณะจึงดับไป”. 
ภิกษุ  ท. !  เพราะการคิดโดยแยบคาย,  ไดเกิดความรูสึกดวยปญญา 

แกเราวา  “เพราะชาตินี่เองไมมี  ชรามรณะจึงไมมี :  ชรามรณะดับ  เพราะ 
ชาติดับ, 

- เพราะภพ  นี่เองไมมี  ชาติจึงไมมี  :  ชาติดับเพราะภพดับ, 
- เพราะอุปาทาน  นี่เองไมมี  ภพจึงไมมี :  ภพดับเพราะอุปาทานดับ, 
- เพราะตัณหา  นี่เองไมมี  อุปาทานจึงไมมี :  อุปาทานดับ  เพราะ 

ตัณหาดับ, 
- เพราะเวทนา  นี่เองไมมี  ตัณหาจึงไมมี :  ตัณหาดับเพราะเวทนาดับ, 
- เพราะผัสสะ  นี่เองไมมี  เวทนาจึงไมมี :  เวทนาดับเพราะผัสสะดับ, 
- เพราะสฬายตนะ  นี่เองไมมี  ผัสสะจึงไมมี :  ผัสสะดับ  เพราะ  

สฬายตนะดับ, 
- เพราะนามรูป  นี่เองไมมี  สฬายตนะจึงไมมี :  สฬายตนะดับ  เพราะ 

นามรูปดับ, 
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- เพราะวิญญาณ  นี่เองไมมี  นามรูปจึงไมมี  :  นามรูปดับ  เพราะ 
วิญญาณดับ  , 

  - เพราะสังขาร  นี่เองไมมี  วิญญาณจึงไมมี :  วิญญาณดับ  เพราะ 
สังขารดับ, 

- เพราะอวิชชา  นี่เองไมมี  สังขาร  ท.  จึงไมมี :  สังขารดับเพราะอวิชชา 
ดับ;  ดังนี้  :เพราะอวิชชาดับ  สังขารจึงดับ,  เพราะสังขารดับ  วิญญาณจึงดับ,  
เพราะวิญญาณดับ  นามรูปจึงดับ,  เพราะนามรูปดับ  สฬายตนะจึงดับ,  
เพราะสฬายตนะดับ  ผัสสะจึงดับ,  เพราะผัสสะดับ  เวทนาจึงดับ,  เพราะ 
เวทนาดับ  ตัณหาจึงดับ,  เพราะตัณหาดับ  อุปาทานจึงดับ,  เพราะ 
อุปาทานดับ  ภพจึงดับ,  เพราะภพดับ  ชาติจึงดับ,  เพราะชาติดับ  ชรามรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาสจึงดับ,  ความดับไมเหลือแหงกองทุกขทั้งสิ้น 
ยอมมีไดดวยอาการอยางนี้. 

ภิกษุ  ท. !  ดวงตา  ญาณ  ปญญา  วิชชา  แสงสวาง  ในสิ่งที่เรา 
ไมเคยฟงมาแตกอน  ไดเกิดขึ้นแลวแกเราวา  ความดับไมเหลือแหงทุกข !  ความดับ 
ไมเหลือ !ยอมมีดวยอาการอยางนี้. 

 
ทรงพยายามในญาณทัศนะเปนขั้น ๆ 

กอนตรัสรู๑ 
ภิกษุ  ท !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตว  เรายอมจําแสงสวางได  แตไมเห็นรูปท้ังหลาย 

                                                
๑. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ตําลบคยาสีสะ,  บาลีจาลวรรค  อฏ.อํ. ๒๓/๓๑๑/๑๖๑ 
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ภิกษุ  ท. !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถาเราจะจําแสงสวางไดดวย 
เห็นรูปไดดวย  ขอนั้นจักเปนญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น  ของเรา.  ภิกษุ ท. ! 
โดยสมัยอื่นอีก  เราเปนผูไมประมาท  มีเพียรมีตนสงไปอยู  ก็จําแสงสวางไดดวย 
เห็นรูป  ท.ไดดวย,  แตไมไดตั้งอยูรวม  ไมไดเจรจารวม  ไมไดโตตอบรวม 
กับเทวดาทั้งหลายเหลานั้น ๆ. 

ภิกษุ  ท. !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถาเราจะจําแสงสวางเปนตน 
ก็ไดดวย  ตลอดถึงการโตตอบรวมกับเทวดา  ท.เหลานั้น ๆ  ก็ไดดวย.  ขอนั้น 
จักเปนญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ยิ่งของเรา.  ภิกษุ  ท. !  โดยสมัยอื่นอีก  เราเปนผู 
ไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยู  ก็...โตตอบกับเทวดา  ท.เหลานั้น ๆ ไดดวย 
แตไมรูไดวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  มาจากเทพนิกายไหน ๆ. 

ภิกษุ  ท. !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถาเราจะจําแสงสวางเปนตน 
ก็ไดดวย  ตลอดถึงการรูไดวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  มาจากเทพนิกายนั้น ๆ  ดวยแลว 
ขอนั้นจักเปนญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น  ของเราภิกษุ  ท. !  โดยสมัยอื่นอีก 
เราเปนผู ไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปอยู   ก็...รู ไดว าเทวดาเหลานี ้  มาจาก 
เทพนิกายนั้น ๆ  แตไมรูไดวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  เคลื่อนจากโลกนี้ไปอุบัติในโลก 
นั้น ๆ  ดวยวิบากแหงกรรมอยางไหน. 

ภิกษุ  ท. !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  ถาเราจะจําแสงสวางเปนตน 
ก็ไดดวย  ตลอดจนถึงรูไดดวยวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  เคลื่อนจากโลกนี้ไปอุบัติ 
ในโลกนั ้นไดดวยวิบากของกรรมอยางนี ้ ๆ  แลว   ขอนั ้น   จักเปนญาณทัศนะ 
ที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น  ของเรา.  ภิกษุ  ท. !  โดยสมัยอื่นอีก  เราเปนผูไมประมาท 
มีเพียร  มีตนสงไปแลวแลอยู  ก็...รูไดวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  เคลื่อนจากโลกนี้ 
ไปอุบัติในโลกนั้นไดดวยวิบากของกรรมอยางนี้ ๆ  แตไมรูไดวา  เทวดาเหลานี้ ๆ  
มีอาหารอยางนี้ ๆ  มีปรกติเสวยสุขและทุกขอยางนี้ ๆ  …เทวดาเหลานี้ ๆ  
มีอายุยืนเทานี้ ๆ  ตั้งอยูไดนานเทานี้ ๆ  ...เราเองเคยอยูรวมกับเทวดา  ท. 
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เหลานี้  หรือไมเคยอยูรวมหนอ.  ภิกษุ  ท. !  โดยสมัยอื่นอีก  เราเปนผู 
ไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปแลวแลอยูก็...รู ไดตลอดถึงขอวา  เราเคยอยู 
รวมกับเทวดา  ท.เหลานี้ ๆ  หรือไม  แลว. 

ภิกษุ  ท. !  ตลอดเวลาเพียงไร  ที่  ญาณทัศนะที่เปนไปทับซ่ึงเทวดา 
อันมีปริวัฏฏแปดอยางของเรา  ยังไมบริสุทธิ์หมดจดดวยดีแลว;  ตลอดเวลา 
เพียงนั้น  เรายังไมปฏิญญาวา  ตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ในโลกพรอมท้ังเทวดา  มาร  พรหม  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา 
พรอมท้ังมนุษย. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อใดแล  ญาณทัศนะที่เปนไปทับซ่ึงเทวดา  อันมีปริวัฏฏ 
แปดอยางของเรา  บริสุทธิ์หมดจดดวยดีแลว,  เมื่อนั้น  เราก็ปฏิญญาวา 
ตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมท้ังเทวดา  มาร 
พรหม  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดาพรอมท้ังมนุษย. 

ก็แหละ  ปญญาเครื่องรูเครื่องเห็นเกิดขึ้นแกเราวา  ความหลุดพน 
ของเราไมกลับกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย  บัดนี้ภพเปนที่เกิดใหมไมมีอีกตอไป 
ดังนี้. 

 
ทรงทําลายความขลาด  กอนตรัสรู๑ 

พราหมณ !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธิสัตวอยู  มีความรูสึกวา  เสนาสนะอันสงัด  คือปาและปาเปลี่ยว  เปนเสนาสนะ 
ยากที่จะเสพได  ความสงัดยากที่จะทําได  ยากที่จะยินดีในการอยูผูเดียว  ปาทั้งหลาย 
เปนประหนึ่งวานําไปเสียแลวซึ่งใจแหงภิกษุผูยังไมไดสมาธิ. 

                                                
๑.  ภยเภรวสูตร มูลปริยายวรรค มู.ม. ๑๒/๒๙/๓๐.  ทรงเลาแกชาณุสโสณีพราหมณ ที่เชตวัน. 
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พราหมณ !  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  มี  กรรมทางกายไมบริสุทธิ์ 
เสพเสนาสนะสงัดคือปาและปาเปลี่ยวอยู,  เพราะโทษคือกรรมทางกาย  อันไม 
บริสุทธิ์ของตนแล  สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้นยอมเรียกรองมาซึ่งความขลาด 
และความกลัวอยางอกุศล.  สวนเราเอง  หาไดเปนผูมีกรรมทางกายอันไมบริสุทธิ์ 
แลวเสพเสนาสนะสงัดคือปาและปาเปลี่ยวไม  :  เราเปนผูมีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์.  
ในบรรดาพระอริยเจาทั้งหลายผูมีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์  และเสพเสนาสนะ 
อันสงัดคือปาและปาเปลี่ยว  เราเปนอริยเจาองคหนึ่งในพระอริยเจาเหลานั้น.  
พราหมณ !  เรามองเห็นความเปนผูมีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์ในตนอยู  จึงถึง 
ความมีขนอันตกสนิทแลว  (ไมขนพอง)  อยูในปาได. 

พราหมณ !  สมณะหรือพราหมณเหลาใด  มี  วจีกรรม  ไมบริสุทธิ์,  
....มีมโนกรรม  ไมบริสุทธิ์,  ...มี  อาชีวะ  ไมบริสุทธิ์,  ...มี  อภิชฌามาก  มีความ 
กําหนัดแกกลาในกามทั้งหลาย,  ...มีจิตพยาบาท  มีดําริชั่วในใจ,  ...มีถีนมิทธะ 
กลุมรุมจิต , . . .มีจิตฟุงขึ้นไมสงบ ,   . . .มีความระแวงมีความสงสัย ,   
...เปนผูยกตนขมทาน ,  ...เปนผูมักหวาดเสียว   มีชาติแหงคนขลาด ,  
...มีความปรารถนาเต็มที่ในลาภสักการะและสรรเสริญ ,  ...เปนคน 
เกียจคราน  มีความเพียรเลวทราม,  ...เปนผูละสติปราศจาก  สัมปชัญญะ,  
...มีจิตไมตั้งมั่น   มีจิตหมุนไปผิด ,  ...มี  ปญญาเสื่อมทรามเปนคน 
พูดบาน้ําลาย,  .(อยางหนึ่ง ๆ)๑  ...เสพเสนาสนะสงัดคือปาและปาเปลี่ยวอยู 
เพราะโทษ  (อยางหนึ่ง ๆ)  นั้นของตนแล  สมณพราหมณผูเจริญเหลานั้น 
ยอมเรียกรองมาซึ่งความขลาด  และความกลัวอยางอกุศล.  สวนเราเอง 
หาไดเปนผู  (ประกอบดวยโทษนั้น ๆ  อยางใดอยางหนึ่ง)  มีวจีกรรมไมบริสุทธิ์ 
 (เปนตน)  ไม :  เราเปนผูมีวจีกรรมอันบริสุทธิ์  (และปราศจากโทษเหลานั้น 

                                                
๑.  บาลีกลาวทีละอยาง ๆ ซ้ํากันถึง ๑๖ ครั้ง ในที่นี้ใชละ  คราวเดียวกัน. 
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ทุกอยาง).  ในบรรดาพระอริยเจาทั้งหลายผูมีวจีกรรมอันบริสุทธิ์  (เปนตน)  และ 
เสพเสนาสนะสงัดคือปาและปาเปลี่ยวเราเปนอริยเจาองคหนึ่ง  ในพระอริยเจา 
เหลานั้น.  พราหมณ !  เรามองเห็นความเปนผูมีวจีกรรมอันบริสุทธิ์  (เปนตน)  
ในตนอยูจึงถึงความเปนผูมีขนตกสนิทแลว  แลอยูในปาได. 

พราหมณ !  ความตกลงใจอันนี้ไดมีแกเราวา  ถากระไรในราตรี 
อันกําหนดไดแลววา  เปนวัน  ๑๔,  ๑๕  และ  ๘  ค่ํา  แหงปกข  สวนอันถือกันวา 
ศักดิ ์ส ิทธิ ์  ปาอันถือกันวาศักดิ ์ส ิทธิ ์  ตนไมอันถือกันวาศักดิ ์ส ิทธิ ์  เหลาใดเปน 
ที่นาพึงกลัว  เปนที ่ชูชันแหงโลมชาติ  เราพึงอยู ในเสนาสนะเชนนั ้นเถิด  บางที 
เราอาจเห็นตัวความขลาดและความกลัวได.  พราหมณ !  เราไดอยูในเสนาสนะ 
เชนนั้น  ในวันอันกําหนดนั้นแลว. 

พราหมณ !  เมื่อเราอยูในเสนาสนะเชนนั้น  สัตวปาแอบเขามา 
หรือวานกยูงทํากิ่งไมแหงใหตกลงมา  หรือวาลมพัดหยากเยื่อใบไมใหตกลงมา :  
ความตกใจกลัวไดเกิดแกเราวา  นั่นความกลัวและความขลาดมาหาเราเปนแน.  
ความคิดคนไดมีแกเราวา  ทําไมหนอ  เราจึงเปนผู พะวงแตในความหวาดกลัว 
ถาอยางไร  เราจะหักหามความขลาดกลัวนั้น ๆ  เสีย  โดยอิริยาบถที่ความขลาด 
กลัวนั้น ๆ  มาสูเรา. 

พราหมณ !  เมื่อเราจงกรมอยู  ความกลัวเกิดมีมา  เราก็ขืน  จงกรม 
แกความขลาด  นั้น,ตลอดเวลานั้น  เราไมยืน  ไมนั่ง  ไมนอน.  เมื่อเรายืนอยู 
ความกลัวเกิดมีมา  เราก็ขืน  ยืนแกความขลาดนั้น,  ตลอดเวลานั้น  เราไมจงกรม 
ไมนั่ง  ไมนอน.  เมื่อเรานั่งอยู  ความกลัวเกิดมีมา  เราก็ขืน  นั่งแกความขลาด  นั้น,  
ตลอดเวลานั้น  เราไมจงกรม  ไมยืน  ไมนอน.  พราหมณ !  เมื่อเรานอนอยู 
ความขลาดเกิดมีมา  เราก็ขืน  นอนแกความขลาดนั้น.  ตลอดเวลานั้น 
เราไมจงกรม  ไมยืน  ไมนั่งเลย. 
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ธรรมที่ทรงอบรมอยางมาก  กอนตรัสรู๑ 
ภิกษุ  ท. !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 

โพธิสัตวิ์อยู,  เราไดอบรมทําใหมากแลวซึ่งธรรมหาอยาง.  ธรรมหาอยาง 
อะไรบาง  ธรรมหาอยางคือ  เราไดอบรม  อิทธิบาทอันประกอบพรอมดวยธรรม 
เ ค รื ่อ งปร ุง แต ง   ซึ ่ง ได แก ธ ร รมที ่ม ี สมาธ ิส ัมปย ุตต ด วย   ฉ ันทะ ...ว ิร ิย ะ ...  
จิตตะ...วิมังสา…เปนประธาน  และความเพียรมีประมาณโดยยิ่งเปนที่หา. 

 
ภิกษุ  ท. !  เพราะความที่เราไดอบรมทําใหมากในธรรม  มีความเพียร 

มีประมาณโดยยิ่งเปนที่หา,  เราไดนอมจิตไปเฉพาะตอธรรมใด ๆ  ซึ่งควรทํา 
ใหแจงโดยปญญาอันยิ่ง  เพื่อทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งแลว,  ในธรรมนั้น ๆ  
เราไดถึงแลวซึ่งความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน  ในขณะที่อายตนะยังมีอยู. 

 
ภิกษุ  ท. !  ถาเราหวังวา  เราพึงมี  อิทธิวิธีมีประการตาง ๆ :  ผูเดียว  

แปลงลงรูปเปนหลายคน,  หลายคนเปนคนเดียว,  ทําที่กําบังใหเปนที่แจง,  
ทําที่แจง,ใหเปนที่กําบัง,  ไปไดไมขัดของ  ผานทะลุฝาทะลุกําแพง  ทะลุภูเขา  
ดุจไปในอากาศวาง ๆ,  ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได  เหมือนในน้ํา,  เดินได 
เหนือนํ้าเหมือนเดินบนดิน,  ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยัง 
นั่งขัดสมาธิคูบัลลังก.  ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย  อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก 
อยางนี้ได  ดวยฝามือ,  และแสดงอํานาจทางกายเปนไปตลอดถึงพรหมโลกได 
ดังนี้ก็ตาม,  ในอิทธิวิธีนั้น ๆ เราก็ถึงแลวซึ่งความสามารถทําไดจนเปนสักขีพยาน 
ในขณะที่อายตนะยังมีอยู. 

                                                
๑.  บาลี อัฏฐมสูตร สัญญาวรรค ปฺจ. อํ. ๒๒/๙๔/๖๘. 
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ภิกษุ  ท. !  หรือถาเราหวังวา  เราพึงทําใหแจงซึ่ง...ฯลฯ...เจโตวิมุติ 
ปญญาวิมุติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะหมดอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู  ดังนี้ก็ตาม.  ในวิชชานั้น ๆเราก็ถึงแลวซึ่งความสามารถทําได 
จนเปนสักขีพยาน  ในขณะที่อายตนะยังมีอยู. 

 
วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด  กอนตรัสรู๑ 

ภิกษุ  ท. !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย  หรือความหวั่นไหว 
โยกโคลงของจิตก็ตาม  ยอมมีขึ้นไมไดดวยอํานาจแหงการเจริญทําใหมาก 
ซึ่งสมาธิใดสมาธินั้น  ภิกษุยอมจะไดโดยไมหนักใจ  ไดโดยไมยาก  โดยไม 
ลําบากเลย. 

ภิกษุ  ท. !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย  หรือความหวั่นไหวโยก 
โคลงของจิต  ก็ตาม  ยอมมีขึ้นไมได  ดวยอํานาจแหงการเจริญทําใหมากซึ่ง 
สมาธิไหนกันเลา?  ภิกษุ  ท. !  ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย  หรือความ 
หวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม  ยอมมีขึ้นไมได  ดวยอํานาจแหง  การเจริญทําใหมาก 
ซึ่งอานาปานสติสมาธิ. 

ภิกษุ  ท. !  เมื่อบุคคลเจริญอานาปานสติสมาธิอยูอยางไรเลา  ความ 
หวั่นไหวโยกโคลงของกาย  หรือความหวั่นไหวโยกโคลงของจิตก็ตาม  ยอมมีขึ้น 
ไมได? 

ภิกษุ  ท. !  ภิกษุในกรณีนี้  ไปสูปา  หรือโคนไม  หรือเรือนวางก็ตาม 
แลวนั่งคูขาเขามาโดยรอบ  ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา.  ภิกษุนั้นหายใจออกเขา 
ก็มีสติ  หายใจออก  ก็มีสติ. 

                                                
๑.  บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๓๙๙, /๑๓๒๔,. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน ปรารภพระมหากัปปนะ 
เขาสมาธินั่งนิ่งไมไหวติงจนเปนปรกตินิสัย. 
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เมื่อหายใจออกยาว  ก็รูชัดวาเราหายใจออกยาว,  เมื่อหายใจเขา 
ยาวก็รูชัดวาเราหายใจเขายาว. 

เมื่อหายใจออกสั้น  ก็รูชัดวาเราหายใจออกสั้น,  เมื่อหายใจเขาสั้น 
ก็รูชัดวาเราหายใจเขาสั้น. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผู รูพรอม 
เฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกาย 
ทั้งปวงหายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูทํากายสังขาร 
ใหสงบรํางับอยู  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูทํากายสังขารใหสงบรํางับอยู 
หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอม 
เฉพาะซึ่งปติ  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งปติหายใจ 
เขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอม 
เฉพาะซึ่งสุข  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูรู สึกพรอมเฉพาะซึ่งสุข 
หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอม 
เฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่ง 
จิตตสังขาร  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูทําจิตตสังขาร 
ใหสงบรํางับอยูหายใจเขาอยู”,  วา  “เราจักเปนผูทําจิตตสังขาร  ใหสงบรํางับอยู 
หายใจเขาอยู”. 
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เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอม 
เฉพาะซึ่งจิต  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งจิต  หายใจ 
เขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูทําจิตให 
ปราโมทยบันเทิงอยู  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูทําจิตใหปราโมทย 
บันเทิงอยู  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูดํารงจิตให 
ตั้งมั่นอยู  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูดํารงจิตใหตั้งมั่นอยู  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูทําจิตให 
ปลดปลอยอยู  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูทําจิตใหปลดปลอยอยู 
หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูมองเห็น 
ความไมเที่ยง  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูมองเห็นความไมเที่ยง  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูมองเห็น 
ธรรมเปนความจางคลาย  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูมองเห็นธรรม 
เปนเครื่องจางคลาย  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูมองเห็น 
ธรรมเปนความดับสนิท  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูมองเห็นธรรมเปน 
เครื่องดับสนิท  หายใจเขาอยู”. 

เธอยอมทําการสําเหนียกฝกฝน  โดยหลักวา  “เราจักเปนผูมองเห็นธรรม 
เปนเครื่องสลัดกลับหลัง  หายใจออกอยู”,  วา  “เราจักเปนผูมองเห็นธรรม 
เปนเครื่องสลัดกลับหลัง  หายใจเขาอยู”.  ดังนี้. 
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ภิกษุ  ท. !  เมื่อบุคคลเจริญทําใหมากซ่ึงอานาปานสติสมาธิ  อยูอยาง 
นี้แล  ความหวั่นไหวโยกโคลงแหงกาย  หรือความหวั่นไหวโยกโคลงแหงจิตก็ตาม 
ยอมมีขึ้นไมได.  ฯลฯ 

ภิกษุ  ท. !  แมเราเองก็เหมือนกัน  ในกาลกอนแตการ 
ตรัสรู  ยังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู  ยอมอยูดวยวิหาร-  
ธรรม  คืออานาปานสติสมาธินี้  เปนสวนมาก.  เมื่อเราอยูดวย  
วิหารธรรมนี้ เปนสวนมาก   กายก็ไม ลําบาก   ตาก็ไม ลําบาก  
และจิตของเราก็หลุดพนจากอาสวะ  เพราะไมมีอุปาทาน. 

ภิกษุ  ท. !  เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  ถาภิกษุหวังวา  กายของเรา 
ก็อยาลําบาก  ตาของเราก็อยาลําบาก  และจิตของเราก็จงหลุดพนจากอาสวะเพราะ 
ไมมีอุปาทานเถิด  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้นจงทําในใจ  ในอานาปานสติสมาธินี้ 
ใหเปนอยางดี. 

ภิกษุ  ท. !  ในเร่ืองนี้  ถาภิกษุหวังวา  ความครุนคิดอันเกี่ยวของไป 
ทางเหยาเรือนของเรา  จงหายไปอยางหมดสิ้น  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้นจงทําในใจ 
ในอานาปานสติสมาธินี้  ใหเปนอยางดี. 

ภิกษุ  ท. !  ในเร่ืองนี้  ถาภิกษุหวังวา  เราพึงเปนผูอยูดวยความรูสึก 
วาปฏิกูล  ตอสิ่งที่ไมปฏิกูล  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้นจงทําในใจ  ในอานาปานสติ- 
สมาธินี้  ใหเปนอยางดี. 

ภิกษุ  ท. !  ในเร่ืองนี้  ถาภิกษุหวังวา  เราพึงเปนผูอยูดวยความรูสึก 
วาไมปฏิกูล  ตอสิ่งที่ปฏิกูล  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้นจงทําในใจ  ในอานาปานสติ- 
สมาธินี้  ใหเปนอยางดี. 

ภิกษุ  ท. !  ในเร่ืองนี้  ถาภิกษุหวังวา  เราพึงเปนผูอยูดวยความรูสึก 
วาปฏิกูล  ทั้งตอสิ่งที่ปฏิกูล  และตอสิ่งที่ไมปฏิกูล  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้น 
จงทําในใจ  ในอานาปานสติสมาธินี้  ใหเปนอยางดี. 
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ภิกษุ  ท. !  ในเรื่องนี้  ถาภิกษุหวังวา  เราพึงเปนผูอยูดวยความรูสึก 
วาไมปฏิกูล  ทั้งตอสิ่งที่ปฏิกูล  และตอสิ่งที่ไมปฏิกูล  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้น 
จงทําในใจ  ในอานาปานสติสมาธินี้  ใหเปนอยางดี. 

ภิกษุ  ท. !  ในเรื่องนี้  ถาภิกษุหวังวา  เราพึงเปนผูไมใสใจเสียเลย 
ทั้งตอสิ่งที่ไมปฏิกูลและตอสิ่งที่ปฏิกูล  ทั้งสองอยาง  แลวเปนผูอยูอุเบกขามีสติ  
สัมปชัญญะเถิด  ดังนี้แลว;  ภิกษุนั้น  จงทําในใจ  ในอานาปานสติสมาธินี้ 
ใหเปนอยางดี. 

 
(ตอแตนี้  มีตรัสทํานองนี้เรื่อยไปจนถึง  ความหวังจะได  ปฐมฌาน  ทุติยฌาน  คติยฌาน 

จตุตถฌาน  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ  อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ 
และสัญญาเวทยิตนิโรธเปนที่สุด  วาผูตองการพึงทําในใจ  ในอานาปานสติสมาธินี้ใหเปนอยางดี). 
 

ทรงพยายามในเนกขัมมจิต 
และอนุปุพพวิหารสมาบัติ  กอนตรัสรู๑ 

อานนท !  ครั้งกอนแตการตรัสรู  เมื่อเรายังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธิสัตวอยู,  ความรูไดเกิดขึ้นแกเราวา  เนกขัมมะ  (ความหลีกออกจากกาม)  
เปนทางแหงความสําเร็จ,  ปวิเวก  (ความอยูสงัดจากกาม)  เปนทางแหง 
ความสําเร็จ  ดังนี้,  แตแมกระนั้น  จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส 
ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไป  ในเนกขัมมะ  ทั้งที่เราเห็นอยู  วานั่นสงบ. 

                                                
๑. บาลี นวก. อํ. ๒๓/๔๕๗/๒๔๕. ตรัสแกพระอานนท ที่อุรุเวลกัสสปนิคม ของชาวมัลละ 
ในมัลลกรัฐ. เนื่องจาก  ตปุสสคหบดี  ไดเขาเผาและกราบทูลถึงขอที่พวกฆราวาสยอมมัวเมาติดในกาม 
อยูเปนปรกติ,  เนกขัมมะคือการหลีกออกมาเสียจากกามนั้น  ปรากฏแกพวกเขาดุจถํ้าหรือเหวลึก 
ที่มืดยิ่ง เปนที่นาหวาดกลัวยิ่ง. 
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อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเรา  เปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในกามทั้งหลาย  เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามา 
ทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงการออกจากาม  เราก็ยังไมเคยไดรับเลย 
ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้น 
แกเราสืบไปวา  ถากระไร  เราไดเห็นโทษในกามทั้งหลาย  แลวนํามาทําการคิดนึก 
ในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในการหลีกออกจากกามแลว  พึงเสพในอานิสงส 
นั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป 
พึงเลื่อมใส   ตั้งอยู ได   หลุดออกไป   ในเนกขัมมะ   โดยที่ เห็นอยูวานั่น   สงบ .  
อานนท !  โดยกาลตอมา  เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป 
จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในเนกขัมมะ  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  
เมื่อเปนเชนนั้น,  เราแล  เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึง 
บรรลุฌานที่  ๑  อันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู.  
อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรม  คือฌานที่  ๑  นี้  การทําในใจตามอํานาจ 
แหงสัญญาที่เปนไปในทางกามก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอนั้นยังเปนอาพาธ 
 (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะ 
อาพาธฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธ 

ขอนั ้นเสีย   ถากระไรเรา   เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  พึงบรรลุฌานที ่  ๒  
เปนเครื ่องผองใสแหงจ ิตในภายใน   นําใหเก ิดสมาธิมีอารมณอันเดียว 
ไมมีวิตกวิจารมีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยูเถิด  ดังนี้. 
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อานนท !  แมกระนั้น  จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมตั้งอยูได 
ไมหลุดออกไป  ในอวิตกธรรม  (คือฌานที่  ๒)  นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยู  วานั่น  สงบ. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนจัจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในวิตกธรรม  เปนสิ ่งที ่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํา 
มาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงอวิตกธรรม  เราก็ยังไมเคยไดรับเลย 
ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้น 
แกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในวิตก  แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ัน 
ใหมาก  ไดรับอานิสงสในอวิตกธรรมแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  
ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป  พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได 
หลุดออกไป  ในอวิตกธรรม  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมา 
เราไดทําเชนนั ้นแลวอยางทั ่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื ่อมใส  ตั ้งอยู ได 
หลุดออกไป  ในอวิตกธรรม  (คือฌานที่  ๒)  นั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  
อานนท !  เมื่อเปนเชนนั้น,  เราแล  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึง  บรรลุฌานที่  
๒  เปนเครื่องผองใสแหงจิตในภายใน  นําใหเกิดสมาธิมีอารมณอันเดียว  
ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยู.  อานนท !  แมเมื่อเรา 
อยูดวยวิหารธรรม  คือ  ฌานที่  ๒  นี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไป 
ในวิตกก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ัน  ยังเปนอาพาธ  (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือน 
ผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอน้ันเสีย 
ถากระ ไ ร เ ร า   เพราะความจางไปแห งป ต ิ  พึงอยู อ ุเบกขา   มีสต ิแล 
สัมปชัญญะ  และพึงเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌานที่ 
พระอริยเจากลาววา  ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุขแลวแล 
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อยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !แมกระนั้น  จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส 
ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไปในนิปปติกฌาน(คือฌานที่  ๓)นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยู 
วานั่น  สงบ. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้น 
แกเราวา  เพราะวาโทษในปติเปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามาทําการคิดนึก 
ใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงนิปปตกฌาน  เรายังไมเคยไดรับเลย  ยังไมเคยรูรสเลย;  
จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหาก 
เราไดเห็นโทษในปติ  แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้นใหมาก  ไดรับอานิสงส 
ในนิปปติกฌานแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอนั้นแหละ 
จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป  พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป 
ในนิปปติกฌาน  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมาเราไดทํา 
เชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป 
ในนิปปติกฌาน  (คือฌานที่  ๓)  นั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  
เมื่อเปนเชนนั้น,  เราแล  เพราะความจางไปแหงปติ  จึงเกิดอุเบกขา  มีสติแล 
สัมปชัญญะ  และยอมเสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌานที่ 
พระอริยเจากลาววา  ผูไดฌานนี้เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุขแลวแลอยู.  
อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมคือฌานที่  ๓  การทําในใจตามอํานาจแหง 
สัญญา  ที่เปนไปในปติก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนอาพาธ  (ในทางจิต)  
แกเรา,  เหมือนผูมีสุขแลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอนั้น 

เสีย  ถากระไรเรา  เพราะละสุขและทุกขเสียได  เพราะความดับหายไป 
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แหงโสมนัสแลโทมนัสในกาลกอน  พึงบรรลุฌานที่  ๔  อันไมมีทุกขและสุข 
มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  
อานนท !  แมกระนั้น  จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมตั้งอยู  ไมหลุดพน 
ออกไป  ในอทุกขมสุข  (คือญาณที่  ๔  )  นั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 
 

อานนท !  ความคิดไดเกิดแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดแกเราวา 
เพราะวาโทษในอุเบกขาสุข  เปนสิ ่งที ่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามาทําการ 
คิดนึกใหมาก  และอานิสงสแหงอทุกขมสุข  เรายังไมเคยไดรับเลย  ยังไมเคย 
รูรสเลย ;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเรา 
สืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอุเปกขาสุข  แลวนํามาทําการคิดนึกในขอนั้น 
ใหมาก  ไดรับอานิสงสในอทุกขมสุขแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  
ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป  พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได 
หลุดออกไป  ในอทุกขมสุขโดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมา 
เราไดทําเชนนั ้นแลวอยางทั ่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื ่อมใส  ตั ้งอยู ได 
หลุดออกไป  ในอทุกขมสุข  (คือฌานที่  ๔)  นั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  
อานนท !  เมื่อเปนเชนนั้น,  เราแล  เพราะละสุขและทุกขเสียได  เพราะความ 
ดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  จึง  บรรลุฌานที่  ๔  อันไมทุกข 
ไมสุข  มีแตความที่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  อานนท !  
แมเมื่อ  เราอยูดวยวิหารธรรมคือฌานที่  ๔  นี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญา 
ที่เปนไปในอุเบกขา   ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอนั้น  ยังเปนการอาพาธ 
 (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 
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อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอน้ัน 
เส ีย   ถากระไรเรา   เพราะผานพนร ูปสัญญา  (ความกําหนดหมายในรูป)  
โดยประการทั้งปวงได,  เพราะความตั้งอยูไมไดแหงปฏิฆสัญญา  (ความ 
กําหนดหมายอารมณที่กระทบใจ),  เพราะไมไดทําในใจซึ่งความกําหนดหมาย 
ในภาวะตาง ๆ  (นานัตตสัญญา)  พึงบรรลุอากาสานัญจายตนะ  อันมีการ 
ทําในใจวา  “อากาศไมมีที่สิ้นสุด”  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  
แมกระ นั้น   จิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไป 
ในอากาสานัญจายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา 
เพราะวาโทษในรูปทั้งหลาย  เปนสิ ่งที ่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามาทําการ 
คิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงอากาสนัญจายตนะ  เราก็ยังไมเคยไดรับเลย 
ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้น 
แกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในรูปทั้งหลาย  แลวนํามาทําการคิดนึก 
ในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในอากาสนัญจายตนะแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้น 
อยางทั่วถึงไซร,  ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป 
พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในอากาสานัญจายตนะ  โดยที่เห็นอยูวานั่น 
สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมา  เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเรา 
จึงแลนไป   จึงเลื ่อมใส   ตั ้งอยู ได  หลุดออกไป   ในอากาสนัญจายตนะนั ้น 
โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !เมื่อเปนเชนนั้น  เราแล  เพราะผานพน 
รูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเสียได  เพราะความตั้งอยูไมไดแหงปฏิฆสัญญา 
เพราะไมไดทําในใจซึ ่งนานัตตสัญญา   จึง   บรรลุอากาสานัญจายตนะ  
อันมีการทําในใจวา  “อากาศไมมีที่สิ้นสุด”  แลวแลอยู.  อานนท !  แมเมื่อเรา 
อยูดวยวิหารธรรม  คืออากาสานัญจายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญา 
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ที่เปนไปในรูปทั้งหลายก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอนั้น  ยังเปนการอาพาธ 
 (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ 
ฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอน้ันเสีย 
ถากระไรเรา  เพราะผานพนอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว 
พึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด”  
แลวแลอยูเถิดดังนี้.  อานนท !  แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส 
ไมตั้งอยูไดไมหลุดออกไป  ในวัญญาณัญจายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 
เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา 
เพราะวาโทษในอากาสานัญจายตนะ  เปนสิ ่งที ่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํา 
มาทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงวิญญาณัญจายตนะ  เราก็ยังไมเคย 
ไดรับเลย  ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิด 
ไดเกิดขึ ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอากาสานัญจายตนะ  แลว 
นํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในวิญญาณัญจายตนะแลว 
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอน้ันแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต 
ของเราพึงแลนไป  พึงเลื ่อมใส  ตั ้งอยู ได  หลุดออกไป  ในวิญญาณัญจายตนะ 
โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมา  เราไดทําเชนนั้นแลว 
อยางทั ่วถึง   จิตของเราจึงแลนไป   จึงเลื ่อมใส   ตั ้งอยู ได  หลุดออกไป   ใน 
วิญญาณัญจายตนะนั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  เราแล  ผานพน 
อากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง  บรรลุวิญญาณัญจายตนะ 
อันมีการทําในใจวา”  “วิญญาณไมมีที่สิ้นสุด"  แลวแลอยู.  อานนท !  แมเมื่อเรา 
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อยูดวยวิหารธรรมคือวิญญาณัญจายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจ  แหงสัญญา 
ที่เปนไปในอากาสานัญจายตนะ  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนการอาพาธ 
 (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะ 
อาพาธฉันใดก็ฉันนั้น. 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอ 
นั้นเสีย  ถากระไร  เพราะผานพนวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวง 
เสียแลว  พึงบรรลุอากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “อะไร ๆ  ไมมี”  
แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส 
ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไป  ในอากิญจัญญายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 

เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา 
เพราะวาโทษในวิญญญาณัญจายตนะ  เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามา 
ทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงอากิญจัญญายตนะ  เราก็ยังไมเคยไดรับเลย 
ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้น 
แกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในวิญญาณัญจายตนะ  แลวนํามาทําการคิดนึก 
ในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในอากิญจัญญายตนะแลว  พึงเสพในอานิสงสนั้น 
อยางทั่วถึงไซร,  ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป 
พึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในอากิญจัญญายตนะ  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  
อานนท !  โดยกาลตอมา  เราไดทําเชนนั้นแลวอยางทั่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป 
จึงเลื่อมใส  ตั้งอยูได  หลุดออกไป  ในอากิญจัญญายตนะนั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น 
สงบ.  อานนท !  เราแล  ผานพนวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว 
จึง  บรรลุอากิญจัญญายตนะ  อันมีการทําในใจวา  “อะไร ๆ  ไมมี"  แลวแลอยู. 
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อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหารธรรมอากิญจัญญายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจ 
แหงสัญญาที่เปนไปในวิญญาณัญจายตนะ  ก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปน 
การอาพาธ  (ในทางจิต)  แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง 
เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอน้ัน 

เสีย  ถากระไรเรา  เพราะผานพนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว 
พึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ๑  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  
แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื่อมใส  ไมตั้งอยูได  ไมหลุดออกไป 
ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 

เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา 
เพราะวาโทษในอากิญจัญญายตนะ  เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํามา 
ทําการคิดนึกใหมาก  และทั้งอานิสงสแหงเนวสัญญานสัญญายตนะ  เราก็ยัง 
ไมเคยไดรับเลย  ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  
ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในอากิญจัญญายตนะ 
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
แลว  พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอนั้นแหละ  จะเปนฐานะ 
ที่จะทําใหจิตของเราพึงแลนไป   พึงเลื่อมใส   ตั้งอยูได  หลุดออกไป   ใน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !โดยกาลตอมา   

                                                
๑.  เนวสัญญานาสัญญายตนะ คืออรูปฌานขั้นที่สงบ ถึงขนาดที่เรียกวา มีความรูสึก ก็ไมใชไมมีความ  
รูสึก ก็ไมใช เปนความสงบในขั้นที่ยากที่คนธรรมดาจะเขาใจไดขึ้นไปแลว. 
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เราไดทําเชนนั ้นแลวอยางทั ่วถึง  จิตของเราจึงแลนไป  จึงเลื ่อมใส  ตั ้งอยู ได 
หลุดออกไป  ในเนวสัญญานาสัญญายตนะนั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  
เราแล  ผานพนอากิญจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง  บรรลุ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  แลวแลอยู.  อานนท !  แมเมื่อเราอยูดวยวิหาร- 
ธรรมคือเนวสัญานาสัญญายตนะนี้  การทําในใจตามอํานาจแหงสัญญาที่เปนไปใน 
อากิญจัญญายตนะก็ยังเกิดแทรกแซงอยู.  ขอน้ันยังเปนการอาพาธ  (ในทางจิต)  
แกเรา,  เหมือนผูมีสุข  แลวยังมีทุกขเกิดขึ้นขัดขวาง  เพราะอาพาธ  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
 

อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  เพื่อกําจัดอาพาธขอ 
นั้นเสีย  ถากระไรเรา  ผานพนเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวง 
เสียแลว  พึงบรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยูเถิด  ดังนี้.  อานนท !  
แมกระนั้นจิตของเราก็ยังไมแลนไป  ไมเลื ่อมใส  ไมตั ้งอยู ได  ไมหลุดออกไป 
ในสัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  ทั้งที่เราเห็นอยูวานั่น  สงบ. 

 
อานนท !  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  อะไรหนอ  เปนเหตุ 

เปนปจจัย  ที่ทําใหจิตของเราเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา 
เพราะวาโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ  เปนสิ่งที่เรายังมองไมเห็น  ยังไมไดนํา 
มาทําการคิดนึกใหมาก  และท้ังอานิสงสแหงสัญญาเวทยิตนิโรธ  เราก็ยังไมเคย 
ไดรับเลย  ยังไมเคยรูรสเลย;  จิตของเราจึงเปนเชนนั้น.  อานนท !  ความ 
คิดไดเกิดขึ้นแกเราสืบไปวา  ถาหากเราไดเห็นโทษในเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
แลวนํามาทําการคิดนึกในขอน้ันใหมาก  ไดรับอานิสงสในสัญญาเวทยิตนิโรธแลว 
พึงเสพในอานิสงสนั้นอยางทั่วถึงไซร,  ขอน้ันแหละ  จะเปนฐานะที่จะทําใหจิต 
ของเราพึงแลนไป  พึงเลื ่อมใส  ตั้งอยู ได  หลุดออกไป  ในสัญญาเวทยิตนิโรธ 
โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท !  โดยกาลตอมา  เราไดทําเชนนั้นแลว 
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อยางทั ่วถ ึง   จิตของเราจึงแลนไป   จึง เลื ่อมใส   ตั ้งอยู ได  หลุดออกไปใน 
สัญญาเวทยิตนิโรธนั้น  โดยที่เห็นอยูวานั่น  สงบ.  อานนท  เราแล  ผานพน 
เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเสียแลว  จึง  บรรลุสัญญาเวท- 
ยิตนิโรธ  แลวแลอยู  (ไมมีอาพาธอะไร ๆ  อีกตอไป).  อนึ่ง  อาสวะทั้งหลาย 
ไดถึงความสิ้นไปรอบ  เพราะเราเห็น  (อริยสัจจสี่)  ไดดวยปญญา. 

 
ทรงอธิษฐานความเพียร  ๑ 

ภิกษุ  ท. !  เราไดรูถึงธรรมสองอยาง  คือ  ความไมรูจักพอ  ในกุศลธรรม 
ทั้งหลาย  และความเปนผูไมถอยหลัง  ในการตั้งความเพียร. 

เราตั้งความเพียรคือความไมถอยหลังวา  “หลัง  เอ็น  กระดูก  จักเหลืออยู 
เนื้อและเลือดในสรีระจักเหือดแหงไปก็ตามที  เมื่อยังไมลุถึงประโยชนอันบุคคล 
จะลุไดดวยกําลังบุรุษ  ดวยความเพียรของบุรุษ  ดวยความบากบั่นของบุรุษแลว 
จักหยุดความเพียรนั้นเสีย  เปนไมมีเลย"  ดังนี้.  ภิกษุ  ท. !  เรานั้นไดบรรลุ 
ความตรัสรูเพราะความไมประมาท  ไดบรรลุโยคักเขมธรรมอันไมมีอื่นยิ่งไปกวา 
เพราะความไมประมาทแลว. 

 
ความฝนครั้งสําคัญ  กอนตรัสรู ๒  

ภิกษุ  ท. !  ความฝนครั้งสําคัญ  (มหาสุบิน)  ๕  อยางไดปรากฏแก 
ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาครั้งเมื่อกอนแตการตรัสรู  ยังไมไดตรัสรู  ยังเปน 
โพธิสัตวอยู.  ๕  อยาง  คืออะไรบางเลา?  คือ:- 

                                                
๑.  บาลี ปญจมสูตร กัมมกรณวรรค ทุก. อํ. ๒๐/๖๔/๒๕๑.. 
๒.  บาลี ฉัฎฐสูตร พราหมณวรรค ปฺจก. อํ. ๒๒/๒๖๗/๑๙๖. 
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มหาปฐพีนี้ เปนที่นอนอันใหญของตถาคต  จอมเขาหิมวันตเปนหมอน 
มือขางซายพาดลงที่สมุทรดานตะวันออก  มือขางขวาพาดลงที่สมุทรดานตะวันตก 
เทาทั้งสองหยอนลงที่สมุทรดานทักษิณ.  ภิกษุ  ท. !  นี้เปนมหาสุบินขอที่  ๑  
ไดมีแลวแกตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ครั้งเมื่อกอนแตการตรัสรู  ยังไมได 
ตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู. 

ขออื่นอีก.  หญาคา๑  งอกขึ้นจากสะดือ  ขึ้นไปสูงจดฟา.  ภิกษุ  ท. !  
นี้เปนมหาสุบินขอท่ี  ๒  ไดมีแลวแกตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ครั้งเมื่อ 
กอนแตการตรัสรู  ยังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู. 

ขออื่นอีก.  หนอนทั้งหลาย  มีสีขาวหัวดํา  คลานขึ้นมาตามเทา 
จนถึงเขา.  ภิกษุ  ท. !  นี้เปนมหาสุบินขอที่  ๓  ไดมีแลวแกตถาคตผูอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  เมื่อครั้งกอนแตการตรัสรู  ยังไมไดตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู. 

ขออื่นอีก.  นกทั้งหลาย  สี่จําพวก  มีสีตาง ๆ กัน  มาแลวจากทิศทั้งสี่ 
หมอบลงที่ใกลเทาแลวกลายเปนสีขาวหมด.  ภิกษุ  ท. !  นี้เปนมหาสุบินขอท่ี ๔  
ไดมีแลวแกตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ครั้งกอนแตการตรัสรู  ยังไมไดตรัสรู 
ยังเปนโพธิสัตวอยู. 

ขออื่นอีก.  ตถาคตได  เดินไปบนอุจจาระกองใหญ  เหมือนภูเขา  อุจจาระ 
มิไดเปอนเลย.  ภิกษุ  ท. !  นี้เปนมหาสุบินขอท่ี  ๕  ไดมีแลวแกตถาคตผูอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา  ครั้งกอนแตการตรัสรู  ยังไมตรัสรู  ยังเปนโพธิสัตวอยู. 

ภิกษุ  ท. !  ขอวามหาปฐพีนี้เปนที่นอนใหญของตถาคต  จอมเขา 
หิมวันตเปนหมอน  มือขางซายพาดลงที่สมุทรดานตะวันออก  มือขางขวาพาด 

                                                
๑. ศัพทนี้ บาลีเปน ติริยา นาม ติณชาติ แปลวาหญาแพรกก็เคยแปลกัน. 
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ลงที่สมุทรดานตะวันตก  เทาทั้งสองหยอนลงในสมุทรดานทักษิณนั้น  เปนมหาสุบิน 
ขอท่ี  ๑  เพื่อใหรูขอท่ีตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูอนุตตรสัมมา 
สัมโพธิญาณ.  ขอวาหญาคางอกจากสะดือ  ขึ้นไปสูงจดฟา  เปน  มหาสุบินขอท่ี ๒  
เพื่อใหรูขอท่ีตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอริยอัฏฐัง- 
คิกมรรค  แลวประกาศเพียงไร  แกมนุษยและเทวดา  (ขึ้นไปถึงพรหม).  ขอวา 
หนอนทั้งหลายมีสีขาวหัวดําคลานขึ้นมาตามเทาจนถึงเขานั้น  เปน  มหาสุบินขอท่ี  ๓  
เพื่อใหรูขอท่ีคฤหัสถผูนุงขาวเปนอันมาก  ถึงตถาคตเปนที่พึ่งตลอดชีวิต.  ขอวา  
นกสี่จําพวกมีสีตาง ๆ  กัน  มาจากทิศทั้งสี่  หมอบลงที่เทาแลวกลายเปนสีขาวหมด 
นั้น  เปนมหาสุบินขอท่ี  ๔  เพื่อใหรูขอท่ี  วรรณะสี่จําพวก  เหลานี้คือ  กษัตริย 
พราหมณ  เวสส  ศูทร  ไดออกจากเรือนมาบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว 
อยางไมเกี่ยวของดวยเรือน  ยอมทําใหแจงซึ่งวิมุตติอันไมมีอื่นยิ่งไปกวา  ได.  ขอวา 
ตถาคตเดินไปบนกองอุจจาระใหญเหมือนภูเขา  อุจจาระไมเปอนเลยนั้น  เปน 
มหาสุบินขอท่ี  ๕  เพื่อใหรูขอท่ีตถาคตเปนผูมีลาภในบริกขาร  คือจีวรบิณฑบาต 
เสนาสนะ  และคิลานปจจยเภสัชท้ังหลาย  แตตถาคตไมติดจมไมหมกใจในลาภนั้น,  
เมื่อบริโภค  ก็บริโภคดวยความเห็นโทษ  มีปญญาเปนเครื่องออกไปพนจากทุกขได ฯ. 

 
อาการแหงการตรัสรู  ๑ 

ราชกุมาร !  ครั้นเรากลืนกินอาหารหยาบ  ทํากายใหมีกําลังไดแลว,  
เพราะสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  จึงบรรลุ  ฌานที่  ๑  มีวิตกวิจาร 

                                                
๑.  โพธิราชกุมารสูตร ราชวรรค ม.ม.๑๓/๔๕๗/๕๐๕, สคารวสูตร พราหมณวรรค ม.ม.๑๓/๖๘๕๖/  
๗๕๔,. ตอนนี้ปาสราสิสูตร ไมมี, ตอไปในสคารวสูตรสูตรก็ไมมี. 
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มีปติและสุขอันเกิดแตวิเวกแลวแลอยู.  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึงบรรลุ 
ฌานที่  ๒  เปนเครื ่องผองใสในภายใน  เปนที ่เกิดสมาธิแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยู.  เพราะความจางไปแหงปติ  ยอมอยู 
อุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย  บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌาน 
ที่พระอริยเจากลาววาผูไดฌานนี้  เปนผูอยูอุเบกขา  มีสติอยูเปนสุข.  และเพราะ 
ละสุขและทุกขเสียไดเพราะความดับหายไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน 
จึงไดบรรลุ  ฌานที ่ ๔  อันไมทุกขไมสุข  มีแตความที ่สติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์ 
เพราะอุเบกขาแลวแลอยู. 
 

เรานั้น  ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส  ปราศจากกิเลสเปน 
ธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ถึงความไมหวั่นไหวตั้งอยูเชนนี้แลว  ไดนอมจิต 
ไปเฉพาะตอบุพเพสิวาสานุสสติญาณ.  เรานั้นระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยใน 
ภพกอนไดหลายประการ  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติ  สามชาติ  สี่ชาติ  หาชาติ,  
สิบชาติ  ยี่สิบชาติ  สามสิบชาติ  สี่สิบชาติ  หาสิบชาติ,  รอยชาติ  พันชาติ  แสน 
ชาติบาง,  ตลอดหลายสังวัฏฏกัปป  หลายวิวัฏฏกัปป  หลายสังวัฏฏกัปปและวิวัฏฏกัปป 
บาง,  วาเมื่อเราอยูในภพโนน  มีชื่ออยางนั้น  มีโคตร  มีวรรณะ  มีอาหาร  อยางนั้น, ๆ  
เสวยสุและทุกขเชนนั้น ๆ  มีอายุสุดลงเทานั้น;  ครั้นจุติจากภพนั้นแลว 
ไดเกิดในภพโนน  มีชื่อ  โคตร  วรรณะ  อาหาร  อยางนั้น ๆ,  ไดเสวยสุข 
และทุกขเชนนั้น ๆ  มีอายุสุดลงเทานั้น;  ครั้นจุติจากภพนั้น ๆ ๆ ๆ  แลว  มาเกิด 
ในภพนี้. ฯ  เรานั้นระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอนไดหลายประการ  พรอม 
ทั้งอาการและลักขณะดังนี้.  ราชกุมาร !  นี่เปน  วิชชาที่  ๑  ที่เราไดบรรลุแลว 
ในยามแรกแหงราตรี.  อวิชชาถูกทําลายแลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว,  ความมืด 
ถูกทําลายแลว  ความสวางเกิดขึ้นแทนแลว,  เชนเดียวกับท่ีเกิดแกผูไมประมาท 
มีเพียรเผาบาป  มีตนสงไปแลวแลอยู,  โดยควร. ฯ 
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เรานั้น  ครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส  ปราศจากกิเลส 
เปนธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ถึงความไมหวั่นไหวตั้งอยูเชนนี้แลว  ได 
นอมจิตไปเฉพาะตอ  จุตูปปาตญาณ.  เรามีจักขุทิพย  บริสุทธิ์กวาจักขุของ 
สามัญมนุษย,  ยอมแลเห็นสัตวทั้งหลายจุติอยู  บังเกิดอยู,  เลวทรามประณีต,  
มีวรรณะดี  มีวรรณะเลว,  มีทุกข  มีสุข.  เรารูแจงชัด  หมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมวา 
 “ผูเจริญทั้งหลาย !  สัตวเหลานี้หนอ  ประกอบกายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต 
พูดติเตียนพระอริยเจาทั้งหลาย  เปนมิจฉาทิฏฐิ  ประกอบการงานดวยอํานาจ 
มิจฉาทิฏฐิ,  เบื้องหนาแตกายแตกตายไป  ลวนพากันเขาสูอบายทุคติวินิบาตนรก. ฯ  
ทานผูเจริญทั้งหลาย !  สวนสัตวเหลานี้หนอ  ประกอบกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต 
ไมติเตียนพระอริยเจา,  เปนสัมมาทิฏฐิ  ประกอบการงานดวยอํานาจสัมมาทิฏฐิ,  
เบ้ืองหนาแตกายแตกตายไป  ยอมพากันเขาสูสุคติโลกสวรรค.  เรามีจักขุทิพย 
บริสุทธิ์ลวงจักขุสามัญมนุษย  เห็นเหลาสัตวผู จุติอยู   บังเกิดอยู  เลว  ประณีต 
มีวรรณะดี  วรรณะทราม  มีทุกข  มีสุข.  รูชัดหมูสัตวผูเขาถึงตามกรรมไดฉะนี้. ฯ  
ราชกุมาร !  นี้เปน  วิชชาที่  ๒  ที่เราไดบรรลุแลวในยามกลางแหงราตรี.  อวิชชา 
ถูกทําลายแลว  วิชชาเกิดขึ้นแลว,  ความมืดถูกทําลายแลว  ความสวางเกิดขึ้น 
แทนแลว,  เชนเดียวกับท่ีเกิดแกผูไมประมาท  มีเพียรเผาบาป  มีตนสงไปแลวแลอยู,  
โดยควร. 

เรานั้น  ครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผองใสไมมีกิเลส  ปราศจากกิเลสเปน 
ธรรมชาติออนโยนควรแกการงาน  ถึงความไมหวั่นไหวตั้งอยูเชนนี้แลว  ก็นอม 
จิตไปเฉพาะตอ  อาสวักขยญาณ,  เรายอมรูชัดตามเปนจริงวา  “นี่ทุกข,  
นี่เหตุแหงทุกข,  นี่ความดับไมเหลือแหงทุกข,  นี่ทางใหถึงความดับไมมีเหลือ 
แหงทุกข;  และเหลานี้เปนอาสวะทั้งหลาย,  นี้เหตุแหงอาสวะทั้งหลาย,  นี้ความ 
ดับไมมีเหลือแหงอาสวะทั้งหลาย,  นี้เปนทางใหถึงความดับไมมีเหลือแหงอาสวะ 
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ทั้งหลาย.  เมื่อเรารูอยูอยางนี้  เห็นอยูอยางนี้  จิตก็พนจากกามาสวะ  ภวาสวะ 
และอวิชชาสวะ.  ครั้นจิตพนวิเศษแลวก็เกิดญาณหยั่งรูวา  จิตพนแลว,  วิชชา 
เกิดขึ้นแลว,  ความมืดถูกทําลายแลว  ความสวางเกิดขึ้นแทนแลว,  เรารูชัด 
วาชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยจบแลว  กิจท่ีตองทําไดทําสําเร็จแลว  กิจอื่นที่จะตองทํา 
เพื่อความ(หลุดพน)เปนอยางนี้  มิไดมีอีก.  ราชกุมาร !  นี่เปน  วิชชาที่  ๓  
ที่เราไดบรรลุแลวในยามปลายแหงราตรี.  อวิชชาถูกทําลายแลว  เชนเดียวกับท่ี 
เกิดแกบุคคลผูไมประมาท  มีเพียรเผาบาป  มีตนสงไปแลวแลอยู,  โดยควร. ฯ 

 
ส่ิงที่ตรัสรู๑ 

ภิกษุ  ท. !  มีสิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตงอยูสองอยาง  ที่บรรพชิตไมควร 
ของแวะดวย.  สิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตงนั้นคืออะไร?  คือ  การประกอบตนพัวพัน 
อยู ดวยความใครในกามทั้งหลาย  อันเปนการกระทําที่ยังต่ํา  เปนของชาวบาน 
เปนของคนชั้นบุถุชน  ไมใชของพระอริยเจา  ไมประกอบดวยประโยชน,  และการ 
ประกอบความเพียรในการทรมานตนใหลําบาก  อันนํามาซึ่งความทุกข  ไมใชของ 
พระอริยเจา  ไมประกอบดวยประโยชน,  สองอยางนี้แล. 

ภิกษุ  ท. !  ขอปฏิบัติเปนทางสายกลาง  ที่ไมไปหาสิ่งสุดโตงสอง 
อยางนั้น  เปนขอปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรูเฉพาะแลว  เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดจักษุ 
เปนขอปฏิบัติทําใหเกิดญาณ  เปนไปเพื่อความสงบ  เพื่อความรูอันยิ่ง  เพื่อความ 
ตรัสรูพรอม  เพื่อนิพพาน. 

                                                
๑. บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๕๒๘/๑๖๖๔. ตรัสแกภิกษุทั้งหา ทิ่อิสิปตนมฤคทายวัน. 
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ภิกษุ  ท. !  ขอปฏิบัติที่เปนทางสายกลาง  ที่ไมดิ่งไปหาที่สุดโตง  สอง 
อยางนั้น  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท. !  ขอปฏิบัติอันเปนทางสายกลางนั้น 
คือขอปฏิบัติอ ันเสมือนหนทางอันประเสริฐ  ประกอบอยู ด วยองคแปดประการ 
นี่เอง.  แปดประการคืออะไรเลา?  คือความเห็นที่ถูกตอง  ความดําริที่ถูกตอง  
การพูดจาที่ถูกตอง  การทําการงานที่ถูกตอง  การอาชีพที่ถูกตอง  ความพากเพียร 
ที่ถูกตอง  ความรําลึกที่ถูกตองความตั้งใจมั่นคงที่ถูกตอง  ภิกษุ  ท. !  นี้แล 
คือขอปฏิบัต ิที ่เป นทางสายกลาง   ที ่ตถาคตไดตร ัสรู เฉพาะแลวเปนขอปฏิบ ัติ 
ทําใหเก ิดจ ักษุ  ทําใหเก ิดญาณ   เป นไปเพื ่อความสงบ   เพื ่อความรู อ ันยิ ่ง 
เพื่อความตรัสรูพรอม  เพื่อนิพพาน. 

ภิกษุ  ท. !  นี้แลคือความจิรงอันประเสริฐ  เรื่องความทุกข  คือ 
ความเกิดก็เปนทุกข  ความแกก็เปนทุกข  ความเจ็บไขก็เปนทุกข๑  ความตาย 
ก็เปนทุกข,  ความประจวบกับสิ่งที่ไมรัก  เปนทุกข  ความพรากจากสิ่งที่รัก 
เปนทุกข  ความปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้น  เปนทุกข,กลาวโดยยอ  ขันธหา 
ที่ประกอบดวยอุปาทาน  เปนทุกข. 

ภิกษุ  ท. !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ  เรื่องแดนเกิดของความทุกข 
คือตัณหา  อันเปนเครื่องทําใหมีการเกิดอีก  อันประกอบอยูดวยความกําหนัด 
ดวยอํานาจความเพลิน  อันเปนเครื่องใหเพลิดเพลินอยางยิ่งในอารมณนั้น ๆ,  ไดแก 
ตัณหาในกาม  ตัณหาในความมีความเปน  ตัณหาในความไมมีไมเปน. 

ภิกษุ  ท. !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ  เรื่องความดับไมเหลือของ 
ความทุกข  คือ  ความดับสนิทเพราะจางไปโดยไมมีเหลือของตัณหานั้นนั่นเอง 

                                                
๑. ในบาลีพระไตรปฎกสยามรัฐ  มีคําวา  พฺยาธิป ทุกฺขา ดวย, ซึ่งฉบับสวดมนต ไมมี, แตไปมี 
บทวา โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาสาป ทุกฺขา, ซึ่งในพระไตรปฏกไมมี. 
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คือความสลัดทิ้ง  ความสละคืน  ความปลอย  ความทําไมใหมีที่อาศัย  ซึ่งตัณหานั้น. 
ภิกษุ  ท. !  นี้แลคือความจริงอันประเสริฐ  เร่ืองขอปฏิบัติอันทําสัตว 

ใหลุถึงความดับไมเหลือของความทุกข  คือขอปฏิบัติอันเปนหนทางอันประเสริฐ 
อันประกอบดวยองคแปดประการนี้  ไดแกความเห็นที่ถูกตอง  ความดําริที่ถูกตอง  
การพูดจาที่ถูกตอง  การทําการงานที่ถูกตอง  การอาชีพที่ถูกตอง  ความพากเพียร 
ที่ถูกตอง  ความรําลึกที่ถูกตอง  ความตั้งใจมั่นคงที่ถูกตอง. 

ภิกษุ  ท. !  จักษุเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้นแลว 
วิชชาเกิดขึ ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ ้นแลว  เกิดขึ ้นในสิ ่งที ่เราไมเคยไดยินไดฟง 
มาแตกอน  เกิดขึ้นแกเราวา  นี้คือความจริงอันประเสริฐคือความทุกข,  เกิดขึ้น 
แกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกขนี้  เปนสิ่งที่ควรกําหนดรู,  เกิดขึ้น 
แกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐคือความทุกขนี้  เราตถาคตกําหนดรูรอบแลว. 

ภิกษุ  ท. !  จักษุเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้นแลว 
วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไมเคยไดยินไดฟงมา 
แตกอน  เกิดขึ ้นแกเราวา  นี ้ค ือความจริงอันประเสริฐ  คือแดนเกิดของทุกข,  
เกิดขึ ้นแกเราวา  ก็ความจิรงอันประเสริฐ  คือแดนเกิดของทุกขนี ้  เปนสิ ่งที ่ควร 
ละเสีย,  เกิดขึ้นแกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐ  คือแดนเกิดของความทุกขนี้ 
เราตถาคตละไดแลว. 

ภิกษุ  ท. !  จักษุเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้นแลว 
วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไมเคยไดยินไดฟงมา 
แตกอน  เกิดขึ้นแกเราวา  นี้คือความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือของ 
ความทุกข,  เกิดขึ้นแกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐคือความดับไมเหลือของ 
ความทุกขนี้  เปนสิ่งที่ควรทําใหแจง,  เกิดขึ้นแกเรา  ก็ความจริงอันประเสริฐ 
คือความดับไมเหลือของความทุกขนี้  เราตถาคตไดทําใหแจงแลว. 
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ภิกษุ  ท. !  จักษุเกิดขึ้นแลว  ญาณเกิดขึ้นแลว  ปญญาเกิดขึ้นแลว 
วิชชาเกิดขึ้นแลว  แสงสวางเกิดขึ้นแลว  เกิดขึ้นในสิ่งที่เราไมเคยไดยินไดฟงมา 
แตกอน  เกิดขึ ้นแกเราวา  นี้คือความจริงอันประเสริฐคือขอปฏิบัติที ่ทําสัตว 
ใหลุถึงความดับไมเหลือของความทุกข,  เกิดขึ้นแกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐ 
คือขอปฏิบัติที่ทําสัตวใหลุถึงความดับไมเหลือของความทุกขนี้  เปนสิ่งที่ควรทําให 
เกิดมี,  เกิดขึ้นแกเราวา  ก็ความจริงอันประเสริฐ  คือขอปฏิบัติที่ทําสัตวใหลุถึง 
ความดับไมเหลือของความทุกขนี้  เราตถาคตไดทําใหเกิดมีแลว. 

ภิกษุ  ท. !  ตลอดกาลเพียงไร  ที่ญาณทัศนะเครื่องรูเห็นตามเปนจริง 
ของเรา  อันมีปริวัฏฏสาม  มีอาการสิบสอง  ในอริยสัจจทั้งสี่  เหลานี้ยังไมเปน 
ญาณทัศนะที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดี;  ตลอดกาลเพียงนั้น  เรายังไมปฏิญญาวา 
ไดตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมท้ังเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  พรอมทั้งเทวดาแลมนุษย. 

ภิกษุ  ท. !เมื่อใด  ญาณทัศนะเครื่องรูเห็นตามเปนจริงของเรา  อันมี 
ปริวัฏฏสาม  มีอาการสิบสอง  ในอริยสัจจทั้งสี่  เหลานี้เปนญาณทัศนะที่บริสุทธิ์ 
สะอาดดวยดี;  เมื่อน้ัน  เราก็ปฏิญญาวาเปนผูไดตรัสรูพรอมเฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตร 
สัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  ในหมูสัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาแลมนุษย. 

 
เกิดแสงสวางเนื่องดวยการตรัสรู๑ 

 
ภิกษุ  ท. !  เมื่อใด  ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ,  ใน   

                                                
๑.  บาลี สัตตมสูตร ภยวรรค จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗. 
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ออกผนวช  -  จนไดตรัสรู ๑๑๓

ขณะนั้น  แสงสวางอันโอฬารจนหาประมาณมิได  ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดา 
ทั้งหลายจะบันดาลได,  ไดปรากฏขึ้นในโลกพรอมทั้งเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก   ในหมู ส ัตว   พรอมทั ้งสมณพราหมณ  พรอมทั ้งเทวดาและมนุษย.  
ถึงแมใน  โลกันตริกนรก  อันโลงโถงไมมีอะไรปดกั ้น  แตมืดมนหาการเกิดแหง 
จักขุวิญญาณมิได  อันแสงสวางแหงพระจันทรและพระอาทิตย  อันมีฤทิธิ์อานุภาพ 
อยางนี ้  สองไปไมถึงนั ้น  แมในที ่นั ้น  แสงสวางอันโอฬารหาประมาณมิได 
ยิ่งใหญกวาอานุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบันดาลได  ก็ไดปรากฏขึ้นเหมือนกัน.  
สัตวที่เกิดอยู  ณ  ที่นั้น  รูจักกันไดดวยแสงสวางนั้น  พากันรองวา  “ทานผูเจริญ 
ทั้งหลายเอย !  ผูอื่นอันเกิดอยูในที่นี้นอกจากเราก็มีอยูเหมือนกัน”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท. !  นี้แลเปน  อัศจรรยครั้งที่สาม  ที่ยังไมเคยมี  ไดบังเกิดมีขึ้น 
เพราะการบังเกิดแหง  ตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 

 
แผนดินไหว  เนื่องดวยการตรัสรู๑ 

ดูกอนอานนท !  เหตุปจจัยที่ทําใหปรากฏการไหวแหงแผนดินอันใหญ 
หลวง  มีอยูแปดประการ.   

ดูกอนอานนท !  เมื่อใด  ตถาคตไดตรัสรูพรอมเฉพาะ  ซึ่งอนุตตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ;  เมื่อนั้น  แผนดินยอมหวั่นไหว  ยอมสั่นสะเทือน  ยอมสั่น 
สะทาน.  อานนท !  นี้เปนเหตุปจจัยที่คํารบหา  แหงการปรากฏการไหวของแผนดิน 
อันใหญหลวง. 

                                                
๑. บาลี อัฏ. อํ. ๒๓/๓๒๓/๑๖๗. ตรัสแกพระอานนท ที่ปาวาลเจดีย เมืองเวสาลี. 
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การรูสึกพระองควาไดตรัสรูแลว๑ 
 

ภิกษุ  ท. !  ก็เมื่อเราเปนผูมีความเกิด  ความแก  ความเจ็บ  ความตาย 
เปนธรรมดา  มีความโศกเปนธรรมดา  มีความเศราหมองเปนธรรมดา  ดวยตน,  
ก็รูจักสิ่งที่มีความเกิด  แก  เจ็บ  ตาย  โศก  เศราหมองเปนธรรมดา.  ครั้นรูแลว 
จึงไดแสวงหานิพพาน  อันไมเกิด  ไมแก  ไมเจ็บ  ไมตาย  ไมโศก  ไมเศราหมอง 
เปนธรรมดา  อันไมมีสิ่งอื่นยิ่งไปกวา  อันเกษมจากโยคธรรม.  เราก็ไดบรรลุ 
พระนิพพานนั้น.  อน่ึง  ปญญาเครื่องรูเครื่องเห็นไดเกิดแกเราวา  “ความหลุดพน 
ของเราไมกลับกําเริบ  การเกิดครั้งนี้ เปนครั้งสุดทาย  ภพเปนที่ เกิดใหมมิไดมีอีก”  
ดังนี้. ฯ 

 
 

จบภาค  ๒. 
 
 

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

                                                
๑.  ปาสราสิสูตร โอปมมวรรค ม.ม. ๑๒/๓๒๓/๓๒๐. 
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เริ่มแตตรัสรูแลวทรงประกอบดวยพระคุณธรรมตาง  ๆ 
จนเสด็จไปโปรดปญจวัคคยบรรลุผล. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๑๕ 
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ภาค  ๓ 
มีเรื่อง  :-  ทรงเปนลูกไกตัวพี่ที่สุด  -  ทรงเปนผูขมอินทรียได-  ทรงมี 

ตถาคตพลญาณสิบ  --ทรงมีเวสารัชชญาณ-ทรงมีวิธี  “รุก”  ขาศึกใหแพภัยตัว  
-ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทําเทวโลกใหสั่นสะเทือน  – ทรงมีธรรมสีหนาทอยางองอาจ  
-สิ่งที่ใคร  ๆ  ไมอาจทวงติงได  -ไมทรงมีความลับท่ีตองชวยกันปกปด-ทรงเปน 
อัจฉริย-มนุษยในโลก  -ทรงตางจากมนุษยธรรมดา  – ทรงบังคับใจไดเด็ดขาด  
-ไมทรงติด  แมในนิพพาน  – ทรงมีความคงที่  ไมมีใครยิ่งกวา  --ทรงยืนยัน 
ในคุณธรรมของพระองคได  -ทรงยืนยันพรหมจรรยของพระองควาบริสุทธิ์เต็มที่  
-สิ่งที่ไมตองทรงรักษาอีกตอไป  -ทรงฉลาดในเรื่องที่พนวิสัยโลก  -ทรงทราบทิฏฐิ  
วัตถุอันลึกซึ้งหกสิบสอง  -ทรงทราบสวนสุดและมัชฌิมาปฏิปทา  – ทรงทราบ   
พราหมณสัจจ  -ทรงทราบพรหมโลก  -ทรงทราบคติหา  และนิพพาน  - ทรง 
แสดงฤทธิ์ไดเพราะอิทธิบาท  -ทรงมีอิทธิบาทเพื่อยูไดถึงกัปป  - ทรงเปลงเสียง 
คราวเดียวไดตลอดทุกโลกธาตุ - ทรงมีปาฎิหาริยสาม - เหตุที่ใหไดนามวา  ตถาคต  
-เปนสัมมาสัมพุทธะเมื่อคลองแคลวในอนุปุพพวิหารสมาบัติ  - เปนสัมมา 
สัมมาสัมพุทธะเมื่อทราบอริยสัจจสิ้นเชิง  – ไมทรงเปนสัพพัญูทุกอิริยาบถ  -  ทรงยืนยัน 
ความเปนมหาบุรุษ - ไมมีใครเปรียบเสมอ – ไมทรงอภิวาทใคร - ทรงเปน 
ธรรมราชา - ทรงเปนธรรมราชาที่เคารพธรรม - ทรงคิดหาที่พึ่งสําหรับ 
พระองคเอง - ถูกพวกพราหมณตัดพอ - มารทูลใหนิพพาน – ทรงทอพระทัย 
ในการแสดงธรรม – พรหมอาราธนา - ทรงเห็นปวงสัตวเปรียบดวยบัวสามเหลา  
- ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจําเปนของสัตวบางพวก - ทรงเห็นลูทางที่จะ 
ชวย เหล ือปวงส ัต ว -ทรง ระล ึกหาผู ค ว ร ร ับปฐม เทศนา   -เ สด ็จพา ราณสี 
พบอุปกาชีวก-การแสดงปฐมเทศนา  – การประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน  
-แผ นด ินไหว เนื ่อ งด วยการแสดงธรรมจ ักร   -เก ิดแสงสว าง เนื ่อ งด วยการ 
แสดงธรรมจ ักร  -จักรของพระองค ไม ม ีใครต อต านได   -ทรงหมุนแตจ ักรที ่มี 
ธรรมราชา  (เปนเจาของ)  -  การปรากฏของพระองคคือการปรากฏแหงดวงตา 
ของโลกอันใหญหลวง   

๑๑๖ 
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ภาค  ๓ 
 

เริ่มแตตรัสรูแลวทรงประกอบดวยพระคุณธรรมตาง  ๆ 
จนเสด็จไปโปรดปญจวัคคียบรรลุผล. 

 
 

ทรงเปนลูกไกตัวพ่ีที่สุด  ๑ 
พราหมณ !  เปรียบเหมือนฟองไขของแมไกอันมีอยู  ๘  ฟอง  หรือ  

๑๐  ฟอง  หรือ๑๒  ฟอง,  เมื่อไมไกนอนทับ  กก  ฟกดวยดีแลว,  บรรดาลูกไก 
ในไขเหลานั้น  ตัวใดเจาะแทงทําลายเปลือกไขดวยจะงอยเล็บเทา  หรือจะงอยปาก 
ออกมาไดกอนตัวอื่นโดยปลอดภัย  เราควรเรียกลูกไกตัวนั้นวาอยางไร  คือจะ 
เรียกวาตัวพี่ผูแกที่สุด  หรือตัวนองผูนอยที่สุด ? 

“พระโคดมผูเจริญ!  ใคร ๆ ก็ควรเรียกมันวา  ตัวพี่ผูเจริญที่สุด  เพราะมันเปนตัวที่แกที่สุด 
ในบรรดาลูกไกเหลานั้น"  พราหมณทูลตอบ. 

พราหมณ !  ฉันใดก็ฉันนั้น  :  เรานี้,  ขณะเมื่อหมูสัตวกําลังถูก 
อวิชชาซึ่งเปนประดุจเปลือกฟองไขหอหุมอยูแลว,  ก็ทําลายเปลือกหุม  คือ 

                                                
๑.  บาลี  มหาวิภังค  วินัยปฎก ๑/๕/๓ .  ตรัสแกเวรัญชพราหมณ. 

๑๑๗ 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๓ ๑๑๘

อวิชชาออกมาไดกอนใคร ๆ เปนบุคคลแตผู เดียวในโลกไดรู พรอมเฉพาะแลว 
ซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณ  อันไมมีญาณอะไรยิ่งไปกวา.  พราหมณ ! เรานั้น,  
เปนผูเจริญท่ีสุดประเสริฐท่ีสุดของโลก.  ความเพียรเราไดปรารภแลว  ไมยอ 
หยอน,  สติเราไดกําหนดมั่นแลวไมลืมหลง,  กายก็รํางับแลวไมกระสับกระสาย,  
จิตตั้งมั่นแลวเปนหนึ่ง ,  เราไดบรรลุปฐมฌาน  ฯลฯ๑  ทุติยฌาน  ฯลฯ 
ตติยฌาน  ฯลฯ  จตุตถฌานแลว  ก็นอมจิตไปเฉพาะตอปุพเพนิวาสานุสสติ - 
ญาณ  ฯลฯ  เปนการทําลายเปลือกฟองไขของลูกไกออกจากฟองไข  ครั้งแรก,  
ก็นอมจิตไปเฉพาะตอจุตูปปาตญาณ  ฯลฯ  เปนการทําลายเปลือกฟองไขของ 
ลูกไกออกจากฟองไขครั้งที่สอง,  ก็นอมจิตไปเฉพาะตออาสวักขยญาณ  ฯลฯ 
เปนการทําลายเปลือกฟองไขของลูกไกออกจากฟองไขคร้ังที่สาม,  ดังนี้. 
 

ทรงเปนผูขมอินทรียได  ๒ 
มาคัณฑิยะ ! จักขุเปนสิ่งซึ่งมีรูปเปนที่ยินดี  กําหนัดแลวในรูป  อันรูป 

ทําใหบันเทิงพรอมแลว,  จักขุนั้น  อันตถาคตทรมาน  ควบคุม  รักษา  สํารวม 
ไวไดแลว  และตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อการสํารวมจักขุนั้นดวย. 

 
มาคัณฑิยะ ! โสตะเปนสิ่งซึ่งมีเสียงเปนที่ยินดี  ฯลฯ  ๓,  ฆานะ  เปนสิ่ง 

ซึ่งมีกลิ่นเปนที่ยินดี  ฯลฯ,  ชิวหาเปนสิ่งซึ่งมีรสเปนที่ยินดี  ฯลฯ,กายะเปนสิ่งซึ่ง 

                                                
๑.  คําที่ละดวย  ฯลฯ   ดังนี้  ดูเนื้อความเต็มที่ไดจากในภาค ๒  ตอนวาดวยการตรัสรู คือฌาน ๔  
และวิชชา๓  เหมือนกันไมมีแปลก,  ในที่นี้จึงยกมาแตชื่อ ใหสะดวกแกผูศึกษา, ไมตองอานคําซ้ํา ๆ  
กันอีกตั้งยาว ๆ ใหยืดยาด. 
๒. บาลี มาคัณฑิยสูตร ม.ม. ๑๓/๒๗๒/๒๗๙. ตรัสแกมาคัณฑิยปริพพาชก  ที่โรงบูชาไฟแหงหนึ่ง. 
๓. ที่ละ  ฯลฯ  เชนนี้  เติมใหเต็มเหมือนในขอจักขุเอาเองได. 
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มีโผฎฐัพพะเปนที่ยินดี  ฯลฯ,  ใจเปนสิ่งซึ่งมีธรรมารมณเปนที่ยินดี  กําหนัดแลว 
ในธรรมารมณ  อันธรรมารมณทําใหบันเทิงพรอมแลว,  ใจนั้นอันตถาคต 
ทรมาน  ควบคุม  รักษา  สํารวม  ไวไดแลว  และ  ตถาคตยอมแสดงธรรมเพื่อ 
สํารวมใจนั้นดวย. 
 

ทรงมีตถาคตพลญาณสิบอยาง 
ภิกษุ  ท.!  ตถาคตเปนผูประกอบดวยพลญาณ  ๑๐  อยาง  และ 

ประกอบดวยเวสารัชชญาณ  ๔  อยาง  จึง  ปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาท 
ประกาศพรหมจักร  ในทามกลางบริษัททั้งหลาย.๑ 

 
สารีบุตร ! เหลานี้เปนตถาคตพล  ๑๐  อยาง  ของตถาคต  ที่ตถาคต 

ประกอบพรอมแลวปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร 
ในทามกลางบริษัททั้งหลายได,  สิบอยางคือ:-๒ 

 
(๑)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งสิ่งเปนฐานะ  (คือมีไดเปนได)  

โดยความเปนสิ่งมีฐานะ,ซึ่งสิ่งไมเปนฐานะ  (คือไมมีไดไมเปนได)  โดยความ 
เปนสิ่งใชฐานะ  :  นี้เปนตถาคตพลของตถาคต. 

 
(๒)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งวิบาก  (คือผล)  ของการทํากรรม 

ที่เปนอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ไดทั้งโดยฐานะและโดยเหตุ  :  นี่ก็เปนตถาคตพล 
ของตถาคต. 

 
(๓)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งปฏิปทาเครื่องทําผูปฏิบัติใหไปสู 

ภูมิทั้งปวงได  :  นี่ก็เปนตถาคตพลของตถาคต. 
 

                                                
๑ บาลี นิทาน. สํ. ๑๖/๓๓/๖๕. ตถาคตพลสิบ เรียกกันวา ทสพลญาณ. 
๒ บาลี มหาสีหนาทสูตร มู.ม. ๑๒/๑๔๐/๑๖๖. ตรัสแกพระสารีบุตร ที่ชัฎปา นอกนครเวสาลี. 
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 (๔)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งโลกนี้อันประกอบดวยธาตุมิใช 
อยางเดียว  ดวยธาตุตาง ๆ กัน๑  :  นี่ก็เปนตถาคตพลของตถาคต. 

 
(๕)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งอธิมุติ  (คือฉันทะและอัธยาศัย)  

อันตาง ๆ กัน  ของสัตวทั้งหลาย  :  นี่ก็เปนตถาคตพลของตถาคต. 
 
(๖)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งความยิ่งและหยอน  แหงอินทรีย 

ของสัตวเหลาอื่น  ของบุคคลเหลาอื่น  :  นี่ก็เปนตถาคตพลของตถาคต. 
 
(๗)  ตถาคต  ยอมรูตามเปนจริง  ซึ่งความเศราหมอง  ความผองแผว 

ความออก  แหงฌานวิโมกข  สมาธิ  และสมาบัติทั้งหลาย  :  นี่ก็เปนตถาคตพล 
ของตถาคต. 

(๘)  ตถาคต  ยอมระลึกได  ซึ่งขันธอันตนเคยอยูอาศัยในภพกอน 
มีชนิดตาง ๆ กัน  คือระลึกไดชาติหนึ่งบาง  สองชาติบาง๒…ฯลฯ, : นี่ก็เปน 
ตถาคตพลของตถาคต. 

(๙)  ตถาคต  ยอมเห็นสัตว  ท.  ดวยทิพยจักขุอันหมดจด  กาวลวง 
จักขุมนุษย  :  เห็นสัตวทั้งหลายผูเคลื่อนอยูบังเกิดอยู๓…ฯลฯ, : นี่ก็เปน 
ตถาคตพลของตถาคต. 

(๑๐)  ตถาคต  ยอมทําใหแจง  เจโตวิมุติ  ปญญาวิมุติ  อันไมมีอาสวะ 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ  ท.  ได๔…ฯลฯ  :  นี่ก็เปนตถาคตพลของตถาคต. 

สารีบุตร!  เหลานี้แล  เปนตถาคตพลสิบอยาง  ของตถาคต  ที่ตถาคต 
ประกอบแลว  ยอมปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักรให
เปนไปในทามกลางบริษัททั้งหลาย. 

                                                
๑ เชนรูปธาตุ นามธาตุ เปนตน ซึ่งแยกกระจายออกไดอีกมาก. 
๒  ดูที่จําแนกพิสดารในภาค ๒ ตอนการตรัสรู วาดวยวิชชาที่หนึ่ง. 
๓ ดูที่จําแนกพิสดารในภาค ๒ ตอนการตรัสรู วาดวยวิชชาที่สอง. 
๔  ดูที่จําแนกพิสดารในภาค ๒ ตอนการตรัสรู วาดวยวิชชาที่สาม. 
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ทรงมีเวสารัชชญาณสี่อยาง๑ 
ภิกษุ  ท. ! เหลานี้เปนเวสารัชชญาณสี่อยางของตถาคต  ที่ตถาคต 

ประกอบพรอมแลว  ปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาทประกาศพรหมจักร 
ในทามกลางบริษัท  ท.ได,  สี่อยางคือ  :- 

(๑).  ตถาคตไมมองเห็นวี่แวชองทางที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  
เทพ,  มาร,  พรหม,  หรือใคร ๆ ในโลก  จักโจททวงเราไดดวยทั้งเหตุผลวา 
 “ธรรมเหลานี ้ ๆ  อันทานผู ปฏิญญาตนเปนสัมมาสัมพุทธะอยู   ไมได รู 
พรอมเฉพาะแลว”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท. ! ตถาคตเมื่อมองหาไมเห็นวี่แววอันนั้น 
จึงเปนผูถึงความเกษม  ถึงความไมกลัว  ถึงความเปนผูกลาหาญอยูได. 

(๒).  ตถาคต  ไมมองเห็นวี่แวชองทางที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  
เทพ,  มาร,  พรหม,หรือใคร ๆ ในโลก  จักโจททวงเราไดดวยทั้งเหตุผลวา 
 “อาสวะเหลานี้ ๆ อันทานผูปฏิญญาตนเปนขีณาสพผูสิ้นอาสวะอยู  ยังไม 
สิ้นรอบแลว”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  เมื่อมองหาไมเห็นวี่แววอันนั้น 
จึงเปนผูถึงความเกษม  ถึงความไมกลัว  ถึงความเปนผูกลาหาญอยูได. 

(๓).  ตถาคตไมมองเห็นวี่แวชองทางที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  
เทพ,  มาร,  พรหม,หรือใคร ๆ ในโลก  จักโจททวงเราไดดวยทั้งเหตุผลวา 
 “ธรรมเหลาใด  ที่ทานกลาววาเปนธรรมทําอันตรายแกผูเสพ,  ธรรมเหลานั้น 
ถึงเมื่อบุคคลเสพอยู  ก็หาอาจทําอันตรายไม”  ดังนี้.  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต 
เมื่อมองหาไมเห็นวี่แววอันนั้น  จึงเปนผูถึงความเกษม  ถึงความไมกลัว  ถึงความ 
เปนผูกลาหาญอยูได. 

(๔).  ตถาคตไมมองเห็นวี่แววชองทางที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  
เทพ,  มาร,  พรหม,หรือใคร ๆ  ในโลก  จักโจททวงเราไดดวยทั้งเหตุผลวา 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๐/๘  และ  มหาสีหนาทสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๔๔/๑๖๗. 
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“ทานแสดงธรรมเพื ่อประโยชนอยางใด  ประโยชนนั ้นไมเปนทางสิ ้นทุกข 
โดยชอบแกทําอันตรายแกผูประพฤติธรรมเหลานั้น  “ดังนี้.  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต 
เมื่อมองหาไมเห็นวี่แววอันนั้น  จึงเปนผูถึงความเกษม  ถึงความไมกลัว  ถึงความ 
เปนผูกลาหาญอยูได. 
 

ภิกษุ  ท. ! เหลานี้แล  เปนเวสารัชชญาณสี่อยางของตถาคต  อัน 
ตถาคตประกอบพรอมแลว  ปฏิญญาตําแหนงจอมโลก  บันลือสีหนาทประกาศ 
พรหมจักรใหเปนไปในทามกลางบริษัททั้งหลาย. 

 
ทรงมีวิธี  "รุก"  ขาศึกใหแพภัยตัว๑ 

  (เรื่องในชั้นแรกมีอยูวา  ปริพพาชกชื่อสรภะ  เคยบวชอยูในธรรมวินัยนี้  แลวละทิ้งไปบวช 
เปนปริพพาชก  เที่ยวรองประกาศอยูวา  คนรูถึงธรรมวินัยของพวกสมณสากยบุตรทั่วถึงแลว  ไมเห็นดีอะไร 
จึงหลีกมาเสีย.  ครั้นความนี้ทราบถึงพระผูมีพระภาคเจา  ไดเสด็จไปสูอารามของปริพพาชกพวกนั้น  และ 
สนทนากันในกลางที่ประชุมปริพพาชก.  ทรงถามเฉพาะสรภะปริพพาชก  ใหบรรยายออกไปวา  ธรรมวินัย 
ของพวกสมณสากยบุตรนั้นเปนอยางไร).  ตรัสวา:- 

 
ดูกอนสรภะ ! ไดยินวาทานกลาวดังนี้จริงหรือวา  “ธรรมของพวก 

สมณสากยบุตรนั้น  ทานรูทั่วถึงแลว  เพราะรูทั่วถึงนั่นเอง  จึงหลีกมาเสียจาก 
ธรรมวินัยนั้น”  ดังนี้.  (ไมมีคําตอบ,  จึงตรัสถามเปนครั้งที่สอง  :-) 

 
ดูกอนสรภะ ! ทานจงพูดไปเถิดวา  เรารูทั่วถึงธรรม – วินัยของพวก 

สมณสากยบุตรอยางไร.  ถาทานพูดไดครบถวน  เราจะชวยพูดเติมใหครบถวน.   
ถาคําของทานครบถวนถูกตองดีแลว  เราจักอนุโมทนา  (นิ่งไมมีคําตอบอีก  จึงตรัสถาม 
เปนครั้งที่สาม   :  -) 

 
ดูกอนสรภะ ! ทานจงพูดเถิด.  ธรรมวินัยของพวกสมณสากยบุตรนั้น 

เราเปนผูบัญญัติเอง  เรายอมรูดี.  ถาทานพูดไมบริบูรณ  เราจะชวยพูดเติม 

                                                
๑.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๓๘/๕๐๔.  ตรัสแกปริพพาชกทั้งหลาย  ริมฝงแมน้ําสัปปนี. 
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ใหบริบูรณ,  ถาทานพูดไดบริบูรณ  เราก็จักอนุโมทนา.  (นิ่งไมมีคําตอบ,  ในที่สุด 
พวกปริพพาชกดวยกัน  ชวยกันรุมขอรองใหสรภะปริพพาชกพูด.  สรภะก็ยังคงนิ่งตามเดิม.  พระผู 
มีพระภาคเจาจึงตรัสขอความนี้  :-) 

ดูกอนปริพพาชกทั้งหลาย   ! ถาผูใดกลาวหาเราวา  “ทานอวดวาทาน 
เปนสัมมาสัมพุทธะ  แตธรรมเหลานั้น  ทานยังไมรูเลย"  ดังนี้.  เราก็จักซักไซ 
สอบถามไลเลียงเขาใหเปนอยางดี  (ถึงขอธรรมที่เขาวาเราไมรู  แตเขารู).  เขานั้น 
ครั ้นถูกเราซักไซสอบถามไลเลียงเปนอยางดีแลว  ยอมหมดหนทาง  ยอมเปน 
อยางอื่นไมได  นอกจากจะตกอยูในฐานะลําบาก  ๓  ประการอยางใดอยางหนึ่ง  คือ 
ตอบถลากไถลนอกลูนอกทางบาง,  แสดงความขุนเคืองโกรธแคน  นอยอกนอยใจ 
ออกมาใหปรากฏบาง,  หรือตองนิ่งอั้น  หมดเสียง  เกอเขิน  คอตก  กมหนา 
ซบเซา  ไมมีคําพูดหลุดออกมาได  เหมือนอยางสรภะปริพพาชกนี้บาง. 

 
ดูกอนปริพพาชกทั้งหลาย   ! ถาผูใดกลาวหาเราวา  "ทานอวดวาทาน 

สิ้นอาสวะ.แตอาสวะเหลานี้ ๆ ของทานยังมีอยู"  ดังนี้.  เราก็จักซักไซสอบถาม 
ไลเลียงเขาใหเปนอยางดี  (ถึงอาสวะที่เขาวายังไมสิ้น).  เขานั้น  ครั้นถูกเราซักไซ 
สอบถามไลเลียงเปนอยางดีแลว  ยอมหมดหนทาง  ยอมเปนอยางอื่นไมไดนอกจาก 
จะตกอยูในฐานะลําบาก  ๓  ประการอยางใดอยางหนึ่ง  คือตอบถลากไถลนอกลู 
นอกทางบาง,  แสดงความขุนเคือง  โกรธแคน  นอยอกนอยใจ  ออกมาใหปรากฏ 
บาง,  หรือตองนิ่งอั้น  หมดเสียง  เกอเขิน  คอตก  กมหนา  ซบเซา  ไมมีคําพูด 
หลุดออกมาได  เหมือนอยางสรภะปริพพาชกนี้บาง. 

 
ดูกอนปริพพาชกทั้งหลาย ! ถาผูใดกลาวหาเราวา  “ทานแสดงธรรม 

เพื ่อประโยชนอันใด   ประโยชนอันนั ้น  ไมเปนทางสิ ้นทุกขโดยชอบแกบุคคล 
ผูประพฤติตาม”  ดังนี้.  เราก็จักซักไซสอบถามไลเลียงเขาใหเปนอยางดี  (ถึงประโยชน 
ที่เขาวาจะเปนทางสิ้นทุกขโดยชอบแกบุคคลผูประพฤติตาม).  เขานั้น  ครั้นถูกเราซักไซ 
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สอบถามไลเล ียงเปนอยางดีแลว  ยอมหมดหนทาง   ยอมเปนอยางอื ่นไมได 
นอกจากจะตกอยูในฐานะลําบาก  ๓  ประการอยางใดอยางหนึ่ง  คือตอบถลากไถล 
นอกลูนอกทางบาง,  แสดงความขุนเคือง  โกรธแคน  นอยอกนอยใจ  ออกมาให 
ปรากฏบาง,  หรือตองนิ่งอั้น  หมดเสียง  เกอเขิน  คอตก  กมหนา  ซบเซาไม 
มีคําพูดหลุดออกมาได  เหมือนอยางสรภะปริพพาชกนี้บาง. 
 

ทรงมีธรรมสีหนาทที่ทําเทวโลกใหส่ันสะเทือน๑ 
ภิกษุ  ท. ! พญาสัตวชื่อสีหะ  ออกจากถ้ําที่อาศัยในเวลาเย็น  เหยียดกาย 

แลวเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบ  บันลือสีหนาทสามครั้งแลวก็เที่ยวไปเพื่อหาอาหาร.  
บรรดาสัตวเดรัจฉานเหลาใดที่ไดยินสีหนาท  สัตวเหลานั้นก็สะดุงกลัวเหี่ยวแหงใจ,  
พวกที่อาศัยโพรงก็เขาโพรง  ที่อาศัยน้ําก็ลงน้ํา  พวกอยูปาก็เขาปา  ฝูงนกก็โผขึ้น 
สูอากาศ,  เหลาชางของพระราชาในหมูบาน  นิคมและเมืองหลวง  ที่เขาผูกลามไว 
ดวยเชือกอันเหนียว  ก็พากันกลัว  กระชากเชือกใหขาด  แลวถายมูตรและกรีสพลาง 
แลนหนีไปพลางทั้งขางโนนและขางนี้.  ภิกษุ  ท. ! พญาสัตวชื่อสีหะ  เปน 
สัตวมีฤทธิ์มาก  มีศักดิ์มาก  มีอานุภาพมากกวาบรรดาสัตวเดรัจฉาน  ดวยอาการอยาง
นี้แล. 

 
ภิกษุ  ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น   :  ในกาลใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลก  เปนพระ 

อรหันตตรัสรูชอบโดยตนเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ไปดี  รูแจงโลกเปนผู 
ฝกบุร ุษที ่พอฝกได ไม ม ีใครยิ ่งไปกว า   เป นคร ูสอนเทวดาและมนุษย  เป นผู 
ปลุกสัตวใหตื่น  เปนผูจําแนกธรรม.  ตถาคตนั้นแสดงธรรมวา  สักกายะ 
 (คือทุกข)  เปนเชนนี้  เหตุใหเกิดสักกายะเปนเชนนี้  ความดับไมเหลือแหง 
สักกายะเปนเชนนี้  ทางใหถึงความดับไมเหลือแหงสักกายะเปนเชนนี้.พวกเทพ 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จุตกฺก.  อํ.  ๒๑/๔๒/๓๓. 
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เหลาใดเปนผูมีอายุยืนนาน  มีวรรณะ  มากไปดวยความสุข  ดํารงอยูนมนานมาแลว 
ในวิมานชั้นสูง,  พวกเทพนั้น ๆ  โดยมาก  ไดฟงธรรมเทศนาของตถาคตแลว 
ก็สะดุงกลัว  เหี่ยวแหงใจ  สํานึกไดวา  “ทานผูเจริญเอย ! พวกเราเมื่อเปนผู  
ไมเที่ยง  ก็มาสําคัญวาเปนผูเที่ยง  เมื่อไมยั่งยืน  ก็มาสําคัญวายั่งยืน  เมื่อไมมั่นคง 
ก็มาสําคัญวาเราเปนผูมั่นคง.  พวกเราทั้งหลายเปนผูไมเที่ยง  ไมยั่งยืนไมมั่นคง 
และถึงทั่วแลวซึ่งสักกายะ  คือความทุกข”  ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท. ! ตถาคตเปนผูมีฤทธิ์มาก  ศักดิ์มาก  อานุภาพมาก  กวา 
สัตวโลก  พรอมท้ังเทวโลก  ดวยอาการอยางนี้แล. 

ทรงมีธรรมสีหนาทอยางองอาจ๑ 

กัสสปะ ! นี้เปนเรื่องที่อาจมีไดเปนได  คือเหลาปริพพาชกผูเปน 
เดียรถียเหลาอื่นจะพึงกลาววา  "พระสมณโคดม  บันลือสีหนาทก็จริงแล  แตบันลือ 
ในที่วางเปลา  หาใชบันลือในทามกลางบริษัทไม"  ดังนี้สวนทานอยาพึงกลาว 
เชนนั้นแตพึงกลาว  (ตามที่เปนจริง)  อยางนี้วา  “พระสมณโคดมยอมบันลือสีหนาท 
ในทามกลางบริษัท  ท.  หาใชบันลือในที่วางเปลาไม”. 

 
กัสสปะ ! นี้ก็เปนเรื่องที่อาจมีได  เปนได  คือเหลาปริพพาชกผูเปน 

เดียรถียเหลาอื่นจะพึงกลาววา  “พระสมณโคดม  บันลือสีหนาทในทามกลางบริษัท 
ก็จริง  แตหาไดบันลืออยางองอาจไม”  ดังนี้.  สวนทานอยาพึงกลาวเชนนั้น 
แตพึงกลาว(ตามท่ีเปนจริง)  อยางนี้วา  “พระสมณโคดมยอมบันลือสีหนาทใน 
ทามกลางบริษัท  และบันลืออยางองอาจดวย”. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  สี.ที.  ๙/๒๑๙/๒๗๒.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่อุชุญญา.เรื่องตอนนี้ที่จริงควรนําไป 
จัดไว  ในตอนที่ไดประกาศพระศาสาแลว,  แตเปนเพราะเห็นวา  เปนจําพวกคุณสมบัติของพระ 
พุทธเจาสวนหนึ่ง  จึงกลาวเสียในตอนนี้ดวยกัน  ทั้งมีเนื้อความเนื่องกันอยูดวย....  – 

  ผูรวบรวม. 
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กัสสปะ ! นี้ก็เปนเรื่องที่อาจมีไดเปนได  คือ  เหลาปริพพาชกผูเปน 
เดียรถียเหลาอื่นจะพึงกลาววา  “พระสมณโคดม  บันลือสีหนาทในทามกลางบริษัท 
อยางองอาจก็จริงแล  แตวาหาไดมีใครถามปญหาอะไรกะเธอ  (ในที่นั้น)  ไม,  และ 
ถึงจะถูกถาม  เธอก็หาพยากรณไดไม,  และถึงจะพยากรณก็ไมทําความชอบใจ 
ใหแกผูฟงได,  และถึงจะทําความชอบใจใหแกผูฟงได  เขาก็ไมสําคัญถอยคํานั้น ๆ  
วาเปนสิ่งควรฟง,และถึงจะสําคัญวาเปนสิ่งควรฟง  ก็ไมเลื่อมใส,  และถึงจะ 
เลื่อมใส  ก็ไมแสดงอาการของผูเลื่อมใส,  และถึงจะแสดงอาการของผูเลื่อมใส 
ก็ไมปฏิบัติตามคําสอนนั้น,  และถึงจะปฏิบัติตามคําสอนนั้น  ก็ไมปฏิบัติอยาง 
อิ่มอกอิ่มใจ”  ดังนี้.  สวนทานอยาพึงกลาวเชนนั้น  แตพึงกลาวอยางนี้วา 
“พระสมณโคดมบันลือสีหนาททามกลางบริษัทอยางแกลวกลา  มีผูถามปญหา,ถูกถาม
แลวก็พยากรณ,  ดวยการพยากรณ  ยอมทําจิตของผูฟงใหชอบใจ,  ผูฟง 
ยอมสําคัญถอยคํานั้น ๆ วาเปนสิ่งควรฟง  ฟงแลวก็เลื่อมใส,  เลื่อมใสแลว 
ก็แสดงอาการของผูเลื่อมใส,  และปฏิบัติตามคําสอนนั้น,  ปฏิบัติแลว  ก็เปนผูอิ่มอกอิ่ม
ใจได”  ดังนี้. 

 
กัสสปะ ! ครั้งหนึ่งเราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฎใกลกรุงราชคฤห.  ปริพพาชก 

ผูเปนสพรหมจารีของทานคนหนึ่ง  ชื่อวา  นิโครธะ  ไดถามปญหาเรื่องการเกียดกัน 
บาปอยางยิ่งกะเรา  ณ  ที่นั้น.  เราไดพยากรณแกเขา.  ในการพยากรณนั้น 
เขาไดรับความพอใจยิ่งกวาประมาณ(  คือยิ่งกวาที่เขาคาดไวกอน). 

 
ส่ิงที่ใคร ๆ ไมอาจทวงติงได๑ 

ภิกษุ  ท. ! ตถาคตเปนผูที่ใคร ๆ  ไมอาจทวงติงไดดวยธรรม  ๓  อยางคือ :- 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๘๔/๕๕. 
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ภิกษุ  ท. ! (๑)  ตถาคตมีธรรมอันตนกลาวไวดีแลว,  ในธรรมนั้น ๆ  
ตถาคตไมมองเห็นวี่แววชองทางที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  เทพ,  มาร,  พรหม,  
หรือใคร ๆ ในโลก  จักทวงติงเราไดดวยทั ้งเหตุผลวา  “ทานไมใชเปนผู มีธรรม 
อันตนกลาวไวดีแลว  เพราะเหตุเชนนี้ ๆ ”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท. ! (๒)  ปฏิปทาเครื่องทําผูปฏิบัติใหถึงพระนิพพาน  เปนสิ่งที่ 

เราบัญญัติไวดีแลว  แกสาวกทั้งหลาย,  -โดยอาการที่สาวกทั้งหลายของเราปฏิบัติ 
แลวยอมกระทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะความ 
สิ้นไปแหงอาสวะ  ท.  ไดดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในธรรมอันตนเห็นแลวนี่เอง 
เขาถึงวิมุตตินั้นแลวแลอยู.  ในปฏิปทานั้น ๆ ตถาคตไมมองเห็นวี่แววชองทางที่จะ 
มีวาสมณะหรือพราหมณ,  เทพ,  มาร,  พรหม,  หรือใคร ๆ ในโลก  จักทวงติงเรา 
ไดดวยทั้งเหตุผลวา  “ปฏิปทาเครื่องทําผูปฏิบัติใหถึงพระนิพพาน  เปนสิ่งที่ทาน 
บัญญัติไวดีแลว  แกสาวกทั้งหลาย,  โดยอาการที่  ฯลฯ  แลวแลอยู  ก็หาไม”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท. ! (๓)  สาวกบริษัทของเรา  นับดวยรอยเปนอเนก  ที่ไดทํา 

ใหแจง  เจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ๑  ฯลฯ.  ในขอน้ัน  เราไมมองเห็นวี่แววชองทาง 
ที่จะมีวา  สมณะหรือพราหมณ,  เทพ,  มาร,พรหม,  หรือใคร ๆ ในโลก 
จักทวงติงเราไดดวยทั้งเหตุผลวา  “สาวกบริษัทของทาน  มีนับดวยรอยเปนเอนก 
ก็หามิได  ที่ไดทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ฯลฯ”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท. ! เมื่อเรามองไมเห็นวี่แววชองทางนั้น ๆ   ก็เปนผูถึงความเกษม 

ถึงความไมกลัว  ถึงความเปนผูกลาหาญอยูได.  นี้แล  เปนสิ่งที่ใครไมทวงติง 
ตถาคตได  ๓  อยาง. 

 
 

                                                
๑.  คือเปนพระอรหันต. 
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ไมทรงมีความลับ  ที่ตองใหใครชวยปกปด๑ 
 

โมคคัลลานะ   ! ตถาคตเปนผูที่มี  ศีลบริสุทธิ์  อยูเสมอ  จึงปฏิญญาวา 
เราเปนผูมีศีลบริสุทธิ์แลว.  ศีลของเรา  บริสุทธิ์  ขาวผอง  ไมเศราหมองเลย,  
สาวกทั้งหลาย  จึงไมตองชวยกันทําการปองกันใหตถาคต  ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีล,  
ทั้งตถาคตก็ไมหวังการปองกันจากสาวกทั้งหลาย  ในเรื่องอันเกี่ยวกับศีลเลย. 

 
โมคคัลลานะ ! ตถาคตเปนผูที่มี  อาชีวะบริสุทธิ์  ดีอยูเสมอ  จึงปฏิญญาวา 

เราเปนผูมีอาชีวะบริสุทธิ์แลว.  อาชีวะของเราบริสุทธิ์  ขาวผอง  ไมเศราหมองเลย,  
สาวกทั้งหลาย  จึงไมตองชวยการทําการปองกันใหตถาคต  ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะ,  
ทั้งตถาคตก็ไมหวังการปองกันจากสาวกทั้งหลาย  ในเรื่องอันเกี่ยวกับอาชีวะเลย. 

 
โมคคัลลานะ ! ตถาคตเปนผูที่มี  การแสดงธรรมบริสุทธิ์  ดีอยูเสมอ 

จึงปฏิญญาวา  เราเปนผูมีการแสดงธรรมบริสุทธิ์.  การแสดงธรรมของเราบริสุทธิ์ 
ขาวผอง  ไมเศราหมองเลย,  สาวกทั้งหลายจึงไมตองชวยการทําการปองกันใหตถาคต 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรม,  ทั้งตถาคตก็ไมหวังการปองกันจากสาวก 
ทั้งหลาย  ในเรื่องอันเกี่ยวกับการแสดงธรรมเลย. 

 
โมคคัลลานะ ! ตถาคตเปนผูที่มี  การตอบคําถามบริสุทธิ์  ดีอยูเสมอ 

จึงปฏิญญาวา  เราเปนผูมีการตอบคําถามบริสุทธิ์.  การตอบคําถามของเราบริสุทธิ์ 
ขาวผอง  ไมเศราหมองเลย,  สาวกทั้งหลายจึงไมตองชวยการทําการปองกันใหตถาคต 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคําถาม,  ทั้งตถาคตก็ไมหวังการปองกันจากสาวก 
ทั้งหลาย  ในเรื่องอันเกี่ยวกับการตอบคําถามเลย. 

                                                
๑  บาลี  ปฺจก.  อํ.  ๒๒/๑๔๒/๑๐๐.  ตรัสแกพระมหาโมคคัลลานะ  ที่โฆสิตาราม  ใกลเมืองโกสัมพี 
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โมคคัลลานะ ! ตถาคตเปนผูมี  ญาณทัสสนะบริสุทธิ์  ดีอยูเสมอ  จึง 
ปฏิญญาวา  เราเปนผูมีญาณทัสสนะบริสุทธิ์แลว.  ญาณทัสสนะของเราบริสุทธิ์ 
ขาวผอง  ไมเศราหมองเลย,  สาวกทั้งหลายจึงไมตองชวยการทําการปองกันใหแกตถาคต 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับญาณทัสสนะ,  ทั้งตถาคตก็ไมหวังการปองกันจากสาวกทั้งหลาย 
ในเรื่องอันเกี่ยวกับณาณทัสสนะเลย,  ดังนี้. 
 

ทรงเปนอัจฉริยมนุษยในโลก๑ 
ภิกษุ  ท. ! บุคคลเอก  เมื่อเกิดขึ้นมาในโลก  ยอมเกิดขึ้น  เปนอัจฉริย -  

มนุษย.  ใครกันเลาเปนบุคคลเอก?  ตถาคต  ผูเปนอรหันตตรัสรูชอบเอง 
นี้แลเปนบุคคลเอก. 

 
  ภิกษุ  ท. ! นี่แล  บุคคลเอก  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาในโลก  ยอมเกิดขึ้น 

เปนอัจฉริยมนุษย  ดังนี้. 
 

ทรงตางจากมนุษยธรรมดา๒ 
ภิกษุ  ท. ! เทวดาแลมนุษยทั้งหลาย  มีรูปเปนทียินดี  กําหนัดแลว 

ในรูป  บันเทิงดวยรูป.เทวดาแลมนุษย  ท.  ยอมทนทุกขอยู  เพราะความแปรปรวน 
ความกระจัดกระจาย  ความแตกทําลาย  ของรูป.  ภิกษุ  ท. ! เทวดาแลมนุษย 
ทั้งหลาย  มีเสียง๓  ฯลฯ,  มีกลิ่น  ฯลฯ,  มีรส  ฯลฯ,  มีโผฏฐัพพะ  ฯลฯ,   
มีธรรมารมณเปนที่ยินดี   กําหนัดแลวในธรรมารมณ   บันเทิงดวยธรรมารมณ .  
เทวดาแลมนุษย  ท.  ยอมทนทุกขอยู  เพราะความแปรปรวน  ความกระจัดกระจาย 
ความแตกทําลาย  ของธรรมารมณ. 

 

                                                
๑.  บาลี  เอก.  อํ.  ๒๐/๒๙/๑๔๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒.  บาลี  สฬา.  สํ.  ๑๘/๑๕๙/๒๑๖. 
๓.  มีขอความเต็มเหมือนในขอตนที่วาดวยรูปเปนที่ยินดีจนตลอด,  แตในที่นี้ยอไวใหสะดวกแกการอาน 
ไมรกตา. 
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ภิกษุ  ท. ! สวนตถาคตผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  รูแจงตามเปนจริง 
ซึ ่งเหตุเปนเครื ่องเกิดขึ ้น  ซึ ่งความตั ้งอยู ไมได  ซึ ่งรสอรอย  ซึ ่งโทษคือความ 
ต่ําทราม  และอุบายเครื่องหลุดพนออกไปได  แหงรูปท้ังหลายแลว ; ไมเปนผูมีรูป 
เปนที่ยินดี  ไมกําหนัดในรูป  ไมบันเทิงดวยรูป.  ภิกษุ  ท. ! ตถาคตยอมอยูเปนสุข 
เพราะความแปรปรวน   ความกระจัดกระจาย   ความแตกทําลาย   ของรูป ,  
ภิกษุ  ท. ! ตถาคตรูแจงตามเปนจริง  ซึ่งเหตุเปนเครื่องเกิดขึ้น  ซึ่งความตั้งอยูไมได 
ซึ ่งรสอรอย  ซึ ่งโทษคือความต่ําทราม  และอุบายเครื ่องหลุดพนออกไปไดแหง 
เสียง  ท.  แหงกลิ่น  ท.  แหงรส  ท.  แหงโผฏฐัพพะ  ท.  และแหงธรรมารมณ  ท.  
แลว;  ไมเปนผูมีเสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  ธรรมารมณเปนที่ยินดี  ไมกําหนัดไม 
บันเทิงดวยเสียงเปนตนภิกษุ  ท. ! ตถาคตยอมอยูเปนสุข  เพราะความแปรปรวน 
ความกระจัดกระจาย  ความแตกทําลาย  แหงธรรมมีเสียงเปนตนนั้นๆ.  (พระผูมีพระภาค 
ไดทรงกลาวคํานี้แลว,  พระสุคตครั้นตรัสคํานี้แลว  พระศาสดาไดภาษิตคําอื่นอีกที่ผูกเปนคาถาดังนี้วา  :-) 

 
  รูป  ท.  เสียง  ท.  กลิ่น  ท.  รส  ท.  ผัสสะ  ท.  ธรรม  ท.  ทั้งสิ้น 
อันนาปรารถนา  นารักใคร  นาชอบใจ  ยังเปนสิ่งกลาวไดวามีอยูเพียงใด 
มนุษยโลกพรอมดวยเทวโลก  ก็ยังสมมติวา  “นั่นสุข”อยูเพียงนั้น.  ถาเมื่อ 
สิ่งเหลานั้นแตกดับลงในที่ใด,  สัตวเหลานั้น  ก็สมมติวา  “นั่นทุกข”  
ในที่นั้น.  สิ่งที่พระอริยเจา  ท.เห็นวาเปนความสุข  ก็คือความดับสนิทแหง 
สักกายะทั้งหลาย,แตสิ่งนี้กลับปรากฏเปนขาศึกตัวรายกาจ  แกสัตว  ท.  
ผูเห็นอยูโดยความเปนโลกทั้งปวง.  สิ่งใด  ที่สัตวอื่นกลาวแลวโดยความ 
เปนสุข,  พระอริยเจา  ท.  กลาวสิ่งนั้น  โดยความเปนทุกข.  สิ่งใดที่สัตวอื่น 
กลาวแลว  โดยความเปนทุกข,  พระอริยะผูรู  กลาวสิ่งนั้นโดยความเปน
สุข,  ดังนี้. 
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ทรงบังคับใจไดเด็ดขาด๑ 
 

พราหมณ ! เราเปนผูปฏิบัติแลวเพื่อความเกื้อกูลแกชนมาก  เพื่อความ 
สุขแกชนมาก.เราไดประดิษฐานมหาชนไวแลวในอริยญายธรรม  คือในความ 
เปนผูมีธรรมอันงดงาม  มีธรรมเปนกุศล.พราหมณ   ! เราอยากตริตรึก  (วิตก)  
ไปในวิตกเรื่องใด  ก็ตริตรึกในวิตกนั้นได,  เราไมอยากตริตรึกไปในวิตกเรื่องใด 
ก็ไมตริตรึกไปในวิตกนั้นได๒.  เราอยากดําริ  (สังกัปปะ)  ไปในความดําริอยางใด 
ก็ดําริในความดํารินั้นได,  เราไมอยากดําริในความดําริอยางใด  ก็ไมดําริไปใน 
ความดําริอยางนั้นได.  พราหมณ   ! เราเปนผูบรรลุแลวซึ่งความมีอํานาจเหนือ 
จิตในคลองแหงวิตกทั้งหลาย,  เราจึงมีธรรมดาไดฌานทั้งสี่  อันเปนการอยูอยาง 
ผาสุกยิ่ง  ในชาตินี้,  เราไดโดยงายดาย  ไมยาก  ไมลําบาก.  พราหมณ !  
เราแล,  เพราะความสิ้นอาสวะ  ท.,  ไดทําใหแจงแลวซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันปราศจากอาสวะเขาถึงวิมุตตินั้นแลว  แลอยู. 

ไมทรงติดแมในนิพพาน๓ 

ภิกษุ  ท. ! แมตถาคต  ผูเปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง  ก็รูชัดซึ่ง 
นิพพานตามความเปนนิพพาน.  ครั้นรูนิพพานตามความเปนนิพพานชัดแจงแลว 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จุตกฺก.  อํ.  ๒๑/๔๗/๓๕.  ตรัสแกวัสสการพราหมณ  สวนไผ,  ราชคฤห. 
๒.  คือทรงบังคับจิตใหคิดหรือไมใหคิดก็ได  หรือใหคิดเฉพาะเรื่องใดก็ได. 
๓ . บาลี  มูลปริยายสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๐/๘๙.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคนตนสาละ  ในปาสุภวัน  ใกลเมือง 
อุกกัฏฐะ. 
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ก็ไมทําความมั่นหมายซึ่งนิพพาน  ไมทําความมั่นหมายในนิพพาน  ไมทํา 
ความมั่นหมายโดยความเปนนิพพานไมทําความมั่นหมายวา  “นิพพาน 
เปนของเรา”,  ไมเพลิดเพลินลุมหลงในนิพพาน.  ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ?  
เพราะเหตุวา  นิพพานนั้นเปนสิ่งที่ตถาคตกําหนดรูทั่วถึงแลว. 
 

ภิกษุ  ท. ! แมตถาคต  ผูเปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง  ก็รูชัดซึ่ง 
นิพพานตามความเปนนิพพาน.ครั้นรูนิพพานตามความเปนนิพพานชัดแจงแลว 
ก็ไมทําความมั่นหมายซึ่งนิพพาน  ไมทําความมั่นหมายในนิพพานไมทํา 
ความมั่นหมายโดยความเปนนิพพาน  ไมทําความมั่นหมายวา  “นิพพาน 
เปนของเรา”,  ไมเพลิดเพลินลุมหลงในนิพพาน.  ขอนี้เพราะเหตุไรเลา ?  
เรากลาววา  เพราะรูวาความเพลิดเพลินเปนมูลแหงทุกขและเพราะมีภพจึง 
มีชาติ,  เมื่อเกิดเปนสัตวแลวตองมีแกและตาย.  เพราะเหตุนั้นตถาคตจึงตรัสรู 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เพราะตัณหาทั้งหลายสิ้นไป  ปราศไป  ดับไป  สละไป 
ไถถอนไป  โดยประการทั้งปวงดังนี้. 

 
ทรงมีความคงที่ตอวิสัยโลก 

ไมมีใครยิ่งกวา๑ 
ภิกษุ  ท. ! สิ่งใด ๆ ที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว 

พรอมทั้งสมณพราหมณเทวดารวมกับมนุษย  ไดพากันเห็นแลว  ไดยินแลว 
รูรสแลว  รูสึกแลว  รูแจงแลว  พบปะแลว  แสวงหากันแลว  คิดคนกันแลว,  สิ่งนั้น ๆ  
เราก็รูจัก. 

 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.อํ.๒๑/๓๑/๒๔.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่กาฬการาม  ใกลเมืองสาเกต. 
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ภิกษุ  ท . ! สิ่งใด ๆ ที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว 
พรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดารวมกับมนุษย  ไดพากันเห็นแลว  ไดยินแลว 
รูรสแลว  รูสึกแลว  รูแจงแลว  พบปะแลว  แสวงหากันแลว  คิดคนกันแลว,  สิ่งนั้น ๆ  
เราไดรูแจงแลวดวยปญญาอันยิ่ง.สิ่งนั้น ๆ เปนที่แจมแจงแกตถาคต,  
สิ่งนั้น ๆ ไมอาจเขาไป  (ติดอยูในใจของ)  ตถาคต. 

 
ภิกษุ  ท. ! สิ่งอันเปนวิสัยโลกตางๆ  ที่ชาวโลกรวมทั้งเทวดา  มาร 

พรหม  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดารวมกับมนุษย  ไดพากันเห็นแลว 
ไดยินแลว  รูรสแลว  รูสึกแลว  รูแจงแลว  พบปะแลว  แสวงหากันแลว  คิดคนกันแลว 
นั้นๆ  เราพึงกลาวไดวา  เรารูจักมันดี.  มันจะเปนการมุสาแกเรา  ถาเราจะพึง 
กลาววา  เรารูจักบาง  ไมรูจักบาง.  และมันจะเปนการมุสาแกเราเหมือนกัน 
ถาเราจะพึงกลาววา  เรารูจักก็หามิได,  ไมรูจักก็หามิได,  ขอนั้นมันเปนความ 
เสียหายแกเรา, 

 
ภิกษุ  ท. ! เพราะเหตุนี้แล  ตถาคตเห็นสิ่งที่ตองเห็นแลว  ก็ไมทํา 

ความมั่นหมายวา  เห็นแลว,ไมทําความมั่นหมายวา  ไมไดเห็น,  ไมทําความ 
มั่นหมายวา  เปนสิ่งที่ตองเห็น,  ไมทําความมั่นหมายวาตนเปนผูหนึ่งที่ไดเห็น,  
 (ในสิ่งที่ไดฟง,  ไดรูสึก,  ไดรูแจง  ก็มีนัยอยางเดียวกัน). 

 
ภิกษุ  ท. ! ดวยเหตุนี้แล  ตถาคตชื่อวาเปนผูคงที่เปนปรกติอยูเชนนั้น 

ไดในสิ่งทั้งหลาย  ที่ไดเห็น  ไดยิน  ไดรูรส  และไดรูสึกแลว,  และเรายัง 
กลาววา  จะหาบุคคลอื่นที่เปนผูคงที่  ซึ่งยิ่งไปกวาประณีตกวาตถาคตผูคงที่นั้น 
เปนไมมีเลย. 

ทรงยืนยันในคุณธรรมของพระองคเองได๑ 

(๑)  กัสสปะ ! สมณพราหมณบางพวกเปน  สีลวาที,  เขากลาว 

                                                
๑.  บาลี  สี.  ที.  ๙/๒๑๘/๒๗๑.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่สวนกัณณกถล  อุชุญญา 
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พรรณาคุณแหงศีลโดยอเนกปริยาย.  กัสสปะ ! ปรมศีลอันประเสริฐ  (อริยะ)  
มีไดดวยเหตุมีประมาณเทาใด  เราไมมองเห็นใครจะเสมอดวยเรา  ในสวนปรมศีล 
อันประเสริฐนั้น  :ผูที่ยิ่งไปกวาเรา  จะมีมาแตไหนเลา.  เราแล,  ที่แทเปน 
ผูยิ่งใน  อธิศีล. 

(๒)  กัสสปะ ! สมณพราหมณบางพวกเปน  ตโปชิคุจฉวาที,  เขา 
กลาวพรรณนาคุณแหงการเกลียดกั้นกิเลสดวยตบะโดยอเนกปริยาย.  กัสสปะ !  
การเกลียดกั้นกิเลสดวยตบะ  อันอยางยิ่งและประเสริฐมีไดดวยเหตุมีประมาณเทาใด 
เราไมมองเห็นใครจะเสมอดวยเรา  ในสวนการเกียดกั้นกิเลสดวยตบะอันอยางยิ่ง 
และประเสริฐนั้น :  ผูที่ยิ่งไปกวาเรา  จะมีมาแตไหนเลา.  เราแล,  ที่แทเปน 
ผูยิ่งใน  อธิเชคุจฉะ(คืออธิจิต). 

(๓)  กัสสปะ ! สมณพราหมณบางพวกเปน  ปญญาวาที,  เขากลาว 
พรรณาคุณแหงปญญาโดยอเนกปริยาย.  กัสสปะ ! ปรมปญญาอันประเสริฐ 
มีไดดวยเหตุมีประมาณเทาใด  เราไมมองเห็นใครจะเสมอดวยเรา  ในสวนปรมปญญา 
อันประเสริฐนั้น  :  ผูที่ยิ่งไปกวาเรา  จะมีมาแตไหนเลา.  เราแล,  ที่แทเปน 
ผูยิ่งใน  อธิปญญา. 

(๔)  กัสสปะ ! สมณพราหมณบางพวกเปน  วิมุตติวาที,  เขากลาว 
พรรณาคุณแหงวิมุตติโดยอเนกปริยาย.  กัสสปะ ! ปรมวิมุตติอันประเสริฐ  มีได 
ดวยเหตุมีประมาณเทาใด  เราไมมองเห็นใครจะเสมอดวยเรา  ในสวนปรมวิมุตติ 
อันประเสริฐนั้น  :  ผูที่ยิ่งไปกวาเรา  จะมีมาแตไหน  ?.  เราแล,  ที่แทเปน 
ผูยิ่งใน  อธิวิมุตติ. 

ทรงยืนยันพรหมจรรยของพระองควาบริสุทธิ์เต็มที่๑ 
พราหมณ ! เมื่อผูใดจะกลาวใหถูกตอง  วาใครประพฤติพรหมจรรย 

บริสุทธิ์  บริบูรณ  ไมขาดไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอยแลว  เขาควรกลาวเจาะ  
 

                                                
๑.  บาลี  สัตตัพพิธเมถุนสํโยคสูตร  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๕๕/๔๗.  ตรัสแกชานุสโสณ ี

พราหมณ. 
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จงเอาเราตถาคต.  พราหมณ !  เรานี่แหละ  ยอมประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์ 
บริบูรณ  ไมขาด  ไมทะลุ  ไมดาง  ไมพรอยแลว. 
 

“ขาแตพระโคดม   ! ความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของพรหมจรรย  นั้น 
เปนอยางไรเลา?” 

 
  พราหมณ ! มีสมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววาเปน 

พรหมจาร ีโดยชอบ   เขาไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคามก็จร ิงแล   แตว า 
เขายินดีการลูบคลํา  การประคบ  การอาบ  การนวดฟน  ที่ไดรับ  
จากมาตุคาม.  เขาปลาบปลื้มยินดีดวยการบําเรอเชนนั้นจากมาตุคาม.  
ดูกอนพราหมณ ! นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอยของ 
พรหมจรรย   เรากล าวว าผู นี ้ประพฤติพรหมจรรย ไม บร ิส ุทธิ ์ย ังประกอบดวย 
การเกี่ยวพันดวยเมถุน,  ไมพนจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะปริเทวะ  ทุกขโทมนัส 
และอุปายาส  ไปได,  ยังไมพนจากทุกข. 

 
พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา  เปน 

พรหมจารีโดยชอบ  ไมเสพเมถุนธรรมกับมาตุคาม  และไมยินดีการลูบคลํา  การ 
ประคบ   การอาบ   การนวดฟ น   จากมาตุคามก็จริงแตเขายังพูดจาซิกซี้ 
เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม,  เขาปลาบปลื้มยินดี  ดวยการบําเรอเชนนั้น 
จากมาตุคาม.ดูกอนพราหมณ ! นี่แลคือความขาด  ความทะลุ  ความดาง 
ความพรอย  ของพรหมจรรย.  เรากลาววาผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์ 
ยังประกอบดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน,  ไมพนจากชาติ  ชรา  มรณะโสกะปริเทวะ 
ทุกขโทมนัสและอุปายาส  ไปได,  ยังไมพนจากทุกข. 

 
พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา 

เปนพรหมจารีโดยชอบ  ไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม  ไมยินดีการลูบคลํา 
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การประคบ  การอาบ  การนวดฟน  จากมาตุคาม  ทั้งไมยินดีในการพูดจาซิกซี้เลน 
ห ัว ส ัพ ยอกก ับม าต ุค ามก ็จ ร ิง   แต เ ขาย ังชอบสบตาด วยตาของ 
มาตุคาม,  แลวปลาบปลื้มยินดีดวยการทําเชนนั้น.  ดูกอนพราหมณ ! นี่ก็คือ 
ความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของพรหมจรรย.  เรากลาววา 
ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบการเกี่ยวพันดวยเมถุน,  ยังไมพน 
จากชาติ  ชรา  มรณะโสกะปริเทวะ  ทุกขโทมนัส  และอุปายาส  ไปได,  ยังไมพนจากทุกข. 
 

พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ  แลวไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม  ไมยินดีการลูบคลํา 
การประคบ  การอาบ  การนวดฟน  จากมาตุคาม  ไมยินดีในการพูดจากซิกซี้ 
เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ทั้งไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคามก็จริง  แต 
เขายังชอบฟงเสียงของมาตุคาม  ที่หัวเราะอยูก็ดี  พูดจาอยูก็ดี 
ขับรองอยูก็ดี  รองไหอยูก็ดี  ขางนอกฝาก็ตาม  นอกกําแพงก็ตาม,  
แลวปลาบปลื้มยินดีดวยการไดฟงเสียงนั้น.  ดูกอนพราหมณ ! นี่คือความขาด 
ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของพรหมจรรย.  เรากลาววาผูนี้ประพฤติ 
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบการเกี่ยวพันดวยเมถุน,  เขายังไมพนจากชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกะปริเทวะทุกขโทมนัส  และอุปายาส  ไปได,ยังไมพนจากทุกข. 
 

พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา 
เปนพรหมจารีโดยชอบ  แลวไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม  ไมยินดีการ 
ลูบคลํา  การประคบ  การอาบ  การนวดฟน  จากมาตุคาม  ไมยินดีในการพูดจาซิกซี้ 
เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ไมยินดีในการสบตาตอตากับมาตุคาม  ทั้งไมยินดี 
ในการฟงเสียงมาตุคามก็จริง  แตเขาชอบตามระลึกถึงเรื่องเกา  ที่เคย 
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หัวเราะเลาโลมเลนหัวกันกับมาตุคาม  แลวก็ปลาบปลื้มยินดีดวยการ 
เฝาระลึกเชนนั้น.  ดูกอนพราหมณ ! นี่แล  คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง 
ความพรอย  ของพรหมจรรย.เรากลาววาผู นี ้ประพฤติพรหมจรรยไมบริส ุทธิ์ 
ยังประกอบดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน,  ยังไมพนจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะ 
ปริเทวะ  ทุกขโทมนัส  และอุปายาส  ไปได,  ยังไมพนจากทุกข. 
 

พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา 
เปนพรหมจารี  โดยชอบ  แลวไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม  ไมยินดีการ 
ลูบคลํา   การประคบ   การอาบ   การนวดฟ น   จากมาตุคาม   ไมยินดีการ 
พูดจาซิกซี้เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ไมยินดีการสบตาตอตากับมาตุคาม  ไมยินดีการฟง 
เสียงมาตุคาม  และทั้งไมชอบตามระลึกถึงเรื่องเกาที่เคยหัวเราะเลาโลมเลนหัว 
กับมาตุคามก็จริง  แต  เขาเพียงแตเห็นพวกคฤหบดี  หรือลูกคฤหบดี 
อิ่มเอิบดวยกามคุณไดรับการบําเรออยูดวยกามคุณ  ก็ปลาบปลื้ม 
ยินดีดวยการไดเห็นการกระทําเชนนั้น .   ดูกอนพราหมณ  !  นี่แล  
คือความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของพรหมจรรย.  เรากลาววา 
ผู นี ้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ ์  ยังประกอบดวยการเกี ่ยวกันดวยเมถุน ,  
ยังไมพนจากชาติ  ชรา  มรณะ  โสกะปริเทวะ  ทุกขโทมนัสและอุปายาส  ไปได,  ยังไม 
พนจากทุกข. 

 
พราหมณ ! สมณะหรือพราหมณบางคนในโลกนี้  ปฏิญาณตัววา 

เปนพรหมจารี  โดยชอบ  แลวไมเสพเมถุนธรรมกับดวยมาตุคาม  ไมยินดีการลูบคลํา 
การประคบ  การอาบ  การนวดฟน  จากมาตุคาม  ไมยินดีการฟงการพูดจาซิกซี้เลนหวัว 
สัพยอกกับมาตุคาม  ไมยินดีการสบตา  ตอตากับมาตุคาม  ไมยินดีการฟงเสียงมาตุคาม 
ไมยินดีตามระลึกถึงเรื่องเกาที่ตนเคยหัวเราะเลาโลมเลนหวัวกับมาตุคาม  และทั้งไม 
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ยินดีที่จะเห็นพวกคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดี  อิ่มเอิบดวยกามคุณ  แลวตนพลอย 
นึกปลื ้มใจดวยก็ตาม  แต  เขาประพฤติพรหมจรรยโดยตั้งความปราถนา 
เพื่อไปเปนเทพยาดาพวกใดพวกหนึ่ง.  ดูกอนพราหมณ ! นี่แล  คือ 
ความขาด  ความทะลุ  ความดาง  ความพรอย  ของพรหมจรรย.  เรากลาววา 
ผูนี้ประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ยังประกอบดวยการเกี่ยวพันดวยเมถุน,  ยังไม 
พนจากชาติ  ชรา  มรณะโสกะปริเทวะ  ทุกขโทมนัสและอุปายาส  ไปได,  ยังไม 
พนจากทุกข. 
 

พราหมณเอย ! ตลอดกาลเพียงใด  ที่เรายังเห็นการเกี่ยวพันดวยเมถุน 
อยางใดอยางหนึ่งใน  ๗  อยางนั้น  ที่เรายังละมันไมได,  ตลอดกาลเพียงนั้น 
เรายังไมปฏิญญาตัวเอง  วาเปนผูตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมท้ัง 
เทวดา  มาร  พรหม  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ  เทวดาแลมนุษย 

 
พราหมณเอย ! เมื่อใด  เราไมมองเห็นการเกี่ยวพันดวยเมถุนอยางใด 

อยางหนึ่ง  ใน  ๗  อยางนั้น  ที่เรายังละมันไมได,  เมื่อน้ัน  เรายอมปฏิญญาตัวเอง 
วาเปนผู ตรัสรู อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกพรอมทั้งเทวดา   มาร  พรหม 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณะและพราหมณ  เทวดาแลมนุษย,  ญาณและทัสสนะไดเกิด 
ขึ้นแกเราแลว.  ความหลุดพนของเรา  ไมกลับกําเริบ.  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย.  
บัดนี้การเกิดใหมไมมีอีกอีกตอไป. 

 
ส่ิงที่ ไมตองทรงรักษาอีกตอไป๑ 

ภิกษุ  ท. ! ธรรมสี่อยางเหลานี้  เปนสิ่งที่ตถาคตไมตองสํารวมรักษา 
 (ดวยเจตนางดเวนอีกตอไป).  สี่อยางเหลาไหนเลา ? 

 
 

                                                
๑.  บาลี  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๘๔/๕๕. 
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(๑)  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  มีมรรยาททางกาย  บริสุทธิ์สะอาด,  กาย -  
ทุจริตที่ตถาคตตองรักษา(คือปดบัง)  วา  “ใคร  ๆ  อื่น  อยาลวงรูถึงกายทุจริตขอน้ี 
ของเรา”  ดังนี้  ยอมไมมีแกตถาคต. 

 
(๒)  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  มีมรรยาททางวาจา  บริสุทธิ์สะอาด,  

วจีทุจริตที่ตถาคตตองรักษาวา  “ใคร  ๆ  อื่นอยาลวงรูถึงวจีทุจริตขอน้ีของเรา”  ดัง 
นี้ยอมไมมีแกตถาคต. 

(๓)  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  มีมรรยาททางใจ  บริสุทธิ์สะอาด,  มโน - 
ทุจริตที่ตถาคตตองรักษาวา  “ใคร ๆ อื่นอยาลวงรูถึงมโนทุจริตขอน้ีของเรา”  ดังนี้ 
ยอมไมมีแกตถาคต. 

 
(๔)  ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  มีการเลี้ยงชีพ  บริสุทธิ์สะอาด,  มิจาฉาชีพที่ 

ตถาคตตองรักษาวา  “ใคร  ๆ  อื่น  อยาลวงรูถึงมิจฉาชีพขอน้ีของเรา”  ดังนี้  ยอม 
ไมมีแกตถาคตเลย. 

 
ทรงฉลาดในเรื่องซึ่งพนวิสัยโลก๑ 

ภิกษุ  ท. ! เราแล  เปนผูฉลาดในเรื่อง  โลกนี้  ฉลาดในเรื่อง  โลกอื่น,  
เปนผูฉลาดตอวัฏฏะอันเปนที่อยูของมาร  ฉลาดตอ  วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร.  
เปนผูฉลาดตอวัฏฏะอันเปนที่อยูของมฤตยูฉลาดตอ  วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของ 
มฤตยู.ชนเหลาใดถือวาเรื่องนี้ควรฟงควรเชื่อ  ขอนั้น  จักเปนไปเพื่อประโยชน 
เกื้อกูลเพื่อความสุข  แกชนทั้งหลายเหลานั้นสิ้นกาลนาน. 

ทั้งโลกนี้และโลกอื่น  ตถาคตผูทราบดีอยู  ไดประกาศไวชัดแจงแลว 
ทั้งที่ที่มารไปไมถึง  และที่ที่มฤตยูไปไมถึง  ตถาคตผูรูชัดเขาใจชัด 
 

                                                
๑. บาลี  จูฬโคลปาลสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๒๑/๓๘๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ฝงน้ําคงคา  ใกลเมืองอุกกเวลา 
  (เฉพาะสูตรนี้  มีอยูในภาคนําดวยแลว). 
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ได ป ร ะ ก า ศ ไ ว ชั ด แ จ ง แ ล ว  เ พ ร า ะ ค ว า ม รู โ ล ก ทั้ ง ป ว ง .  ป ร ะ ตู นค ร  
แ ห  ง ค ว า ม ไ ม ต า ย  ต ถ า ค ต เ ป ด โ ล  ง ไ ว แ ล  ว  เ พื ่ อ ส ัต ว ทั ้ ง ห ล า ย เ ข า ถ ึง 
ถิ่นอัน เกษม . กระแสแหงมารผูมีบาป  ตถาคตปดกั้น เสียแลว  กํา จั ด  
เ สี ย แ ล ว  ทํา ใ ห ห ม ดพิษ ส ง แ ล ว .  ภิ กษุ  ท . !  เ ธ อ ทั้ ง ห ล า ยจงเปนผู 
มากมูนดวยปราโมทย ปรารถนาธรรมอันเกษมจากโยคะเถิด. 

 
ทรงทราบทิฏฐิวัตถุที่ลึกซึ้ง๑ 

(ทิฏฐิ ๖๒)๒ 
ภิกษุ ท .! มีธรรมที่ลึก ที่สัตวอื่นเห็นไดยาก ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม 

เปนธรรมเงียบสงบ  ประณีต ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงงายแหงความตรึก เปน 
ของละเอียด รูไดเฉพาะบัณฑิตวิสัย, ซึ่งเราตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่ง 
เองแลวสอนผูอื่นใหรูแจง,เปนคุณวุฒิเครื่องนําไปสรรเสริญ ของผูที่ เมื่อจะพูด 
สรรเสริญเราตถาคตใหถูกตองตรงตามที่เปนจริง.  ภิกษุ  ท.! ธรรมเหลานั้นเปน 
อยางไรเลา? 

ภิกษุ ท.! ฯลฯ สมณะหรือพราหมณบางพวกในโลกนี้ ฯลฯ (ตาง 
ก็บัญญัติ): 

๑.  เพราะระลึกชาติของตนเองไดหลายแสนชาติ จึงบัญญัติตนและโลกวา เที่ยงทุกอยาง. 
๒.  เพราะ  ,,   ,,  ๑๐ สังวัฏฏกัปป-วิวัฏฏกัปป (เปนอยางสูง)   ,,       ,,   เที่ยงทุกอยาง. 
๓.  เพราะ  ,,   ,,  ๔๐       ,,         ,,       (      ,,         )       ,,        ,,   เที่ยงทุกอยาง. 
๔.  เพราะอาศัยความตริตรึกเสมอ แลวคะเนเอา                     ,,         ,,  เที่ยงทุกอยาง 
                (๔ อยางขางบนนี้ เปน พวกสัสสตวาม - เที่ยงทุกอยาง) 

 
 

                                                
๑. บาลี สี.ที. ๙/๑๖/๒๖. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่สวนอัมพลัฏฐิกา. 
๒. ทิฏฐิวัตถุ คือตนเหตุเดิมอันจะใหเกิดทิฏฐิตาง ๆ ขึ้น มีอยู ๖๒ วัตถุ. แตเรา 
    เรียกกันวาทิฏฐิ  ๖๒ เฉย ๆ. ในที่นี้ยอเอามาแตใจความ    จากพรหมชาลสูตร สี.ที. 
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๕.  เพราะระลึกไดเพียงชาติที่ตนเคยจุติไปจากหัวหนา จึงบัญญัตตินและโลกวา  เที่ยงแตบางอยาง.  
๖.  เพราะ    “         “      เคยเปนเทพพวกขิฑฑาปโทสิกา   “            “     เที่ยงแตบางอยาง.  
๗.  เพราะ    “            “                         มโนปโทสิกา    “             “             เที่ยงแตบางอยาง.  
๘.  เพราะอาศัยความตริตรึกอยูเสมอ แลวคะเนเอาเอง                           “            “             เที่ยงแตบางอยาง.  

(๔ อยางขางบนนี้ เปน พวกเอกัจจสัสสตวาท - เที่ยงแตบางอยาง) 
๙.  เพราะอาศัยความเพียรบางอยางบรรลุเจโตสมาธิ ทําความมั่นใจแลวบัญญัติตนและโลกวามีที่สุด. 
๑๐. เพราะ            “                          “                       “       ไมมีที่สุด. 
๑๑. เพราะ            “                          “                       “  มีที่สุดบางดาน, ไมมีบางดาน. 
๑๒. เพราะอาศัยความหลงใหลของตนเองแลวบัญญัติสายวาจาวา โลกมีที่สุดก็ไมใช ไมมีก็ไมเชิง. 

(๔ อยางขางบนนี้ เปน พวกอันตานันติกวาท - เกี่ยวดวยมีที่สุดและไมมีที่สุด) 
๑๓. เพราะกลัวมุสาวาท จึงสายวาจา พูดคําที่ไมตายตัว แลวบัญญัติวา ขาพเจาเห็นอยางนั้นก็ไมใช, 

                                                               --อยางนี้ก็ไมใช ฯลฯ (เกี่ยวดวยกุศล, อกุศล). 
๑๔. เพราะกลัวอุปาทาน     “            “             ฯลฯ        “                         “               “ 
๑๕. เพราะกลัวการถูกซักไซ   “             “                ฯลฯ        “                         “               “  
๑๖. เพราะหลงใหลฟนเฟอนในใจเอง จึงสายวาจาไมใหตายตัว (เกี่ยวกับโลกิยทิฏฐิ เชน 

                                                                   --โลกหนามี ฯลฯ ผลกรรมมี เปนตน). 
(๔ อยางขางบนนี้ เปน พวกอมราวิกเขปกวาท - พูดไมใหตายตัว) 

๑๗. เพราะระลึกไดเพียงชาติที่ตนเคยเปนอสัญญีสัตว แลวตองจุติเพราะสัญญาเกิดขึ้น-- 
                                       --จึงบัญญัติตนและโลกวา เกิดเองลอย ๆ. 

๑๘. เพราะอาศัยการตริตรึกอยูเสมอ แลวคาดคะเนเอา     “                “          เกิดเองลอย ๆ. 
(๒ อยางขางบนนี้ เปน พวกอธิจจสมุปปนนิกวาท - เกิดเองลอย ๆ ) 
(ทั้ง ๕ หมวด มีรวมทั้งหมด ๑๘ ทิฏฐิ ขางบนนี้ จัดเปนพวกปรารภขันธในอดีตกาล) 
- - -             - - -             - - -             - - -  

๑๙. บัญญัติอัตตาวา   อัตตาที่มีรูป,       เปนอัตตตาที่ไมมีโรค             ตายแลว    เปนสัตวมีสัญญา. 
๒๐.    “                 “    ที่ไมมีรูป                         “                  “           “    มีสัญญา. 
๒๑.    “                 “    ที่มีรูปและไมมีรูป             “                  “           “     มีสัญญา. 
๒๒.    “              “    ที่มีรูปก็มิใช ไมมีก็ไมใช    “               “                 “    มีสัญญา. 
๒๓.    “                 “    ที่มีที่สุด                          “                  “                           “   มีสัญญา. 
๒๔.    “                 “    ที่ไมมีที่สุด                       “                  “                          “   มีสัญญา. 
๒๕.    “                 “    ที่มีที่สุดและที่ไมมีที่สุด     “                  “                          “   มีสัญญา. 
๒๖.    “                 “    ที่มีที่สุดก็มิใชไมมีก็มิใช    “                   “                         “    มีสัญญา 
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๒๗. บัญญัติอัตตาวา    อัตตามีสัญญาเดียวกัน,   เปนอัตตาไมมีโรค    หลังจากตายแลว     เปนสัตวมีสัญญา. 
๒๘.     “ “ ที่มีสัญญาตางกัน     “                       “ “    มีสัญญา. 
๒๙.     “ “  ที่มีสัญญานอย                       “                    “ “      มีสัญญา. 
๓๐.     “ “  ที่มีสัญญามากไมมีประมาณ   “                 “          “      มีสัญญา. 
๓๑.     “ “ ที่มีสุขอยางเดียว                     “                  “          “     มีสัญญา. 
๓๒.     “ “  ที่มีทุกขอยางเดียว                    “                     “       “     มีสัญญา. 
๓๓. .    “ “  ที่ทั้งมีสุขและทุกข                     “                   “          “     มีสัญญา. 
๓๔.     “ “ ที่ไมมีทุกขไมมีสุข                      “                   “         “     มีสัญญา. 
(๑๖ อยางขางบนนี้ เปนพวกสัญญีวาท - มีสัญญา) 
๓๕. บัญญัติอัตตาวา  อัตตาที่   มีรูป,  เปนอัตตาไมมีโรค     ตายแลว   เปนสัตว   ไมมีสัญญา. 
๓๖.      “               “     ไมมีรูป                   “           “         “        ไมมีสัญญา. 
๓๗.      “               “     มีรูปและไมมีรูป      “           “         “        ไมมีสัญญา. 
๓๘.     “                “     มีรูปก็มิใช ไมมีก็มิใช “          “        “        ไมมีสัญญา. 
๓๙.     “                “     มีที่สุด                      “          “        “        ไมมีสัญญา. 
๔๐.     “                “     ไมมีที่สุด.              “          “         “       ไมมีสัญญา. 
๔๑.     “                “     มีที่สุดและไมมีที่สุด  “           “        “        ไมมีสัญญา. 
๔๒.     “                 “    มีที่สุดก็มิใช ไมมีก็มิใช “        “         “       ไมมีสัญญา. 
(๘ อยางขางบนนี้ เปน พวกอสัญญีวาท - ไมมีสัญญา) 
๔๓. ฯลฯ อัตตาที่มีรูป   เปนอัตตาไมมีโรค      ตายแลว           เปนสัตวมีสัญญาก็มิใช   ไมมีก็มิใช. 
๔๔.            “ ไมมีรูป                        “          “               มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๔๕.          “ มีรูปและไมมีรูป         “          “               มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๔๖.             “ มีรูปก็มิใช ไมมีก็มิใช “           “              มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๔๗.             “ มีที่สุด                      “           “              มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๔๘.              “ ไมมีที่สุด                  “          “               มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๔๙.           “ มีที่สุดและไมมีที่สุด    “          “              มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
๕๐.              “ มีที่สุดก็มิใชไมมีก็มิใช”          “              มีสัญญาก็มิใช  ไมมีก็มิใช. 
(๘ อยางขางบนนี้ เปน พวกเนวสัญญีนาสัญญีวาท - มีสัญญาก็ไมเชิง) 
๕๑.  บัญญัติวา                กายที่เกิดดวยมหาภูตรูป                        ตายแลวขาดสูญ. 
๕๒.          “                  กายทิพย พวกกามาวจร                        ตายแลวขาดสูญ. 
๕๓.          “                      “        พวกสําเร็จดวยใจคิด            ตายแลวขาดสูญ. 
๕๔.          “                   สัตวพวก   อากาสานัญจายตนะ           ตายแลวขาดสูญ. 
๕๕.          “                       “        วิญญาณัญจายตนะ           ตายแลวขาดสูญ. 
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๕๖. บัญญัติวา     สัตวพวก   อากิญจัญญายตนะ                     ตายแลวขาดสูญ. 
๕๗.     “                  “     เนวสัญญานาสัญญายตนะ          ตายแลวขาดสูญ. 

(๗ อยางขางบนนี้ เปน พวกอุจเฉทวาท - ตายแลวสูญ) 
๕๘. บัญญัติวา    ความอิ่มเอิบดวยกามคุณหา     เปน                นิพพานในปจจุบัน.ชาติ 
๕๙.      “            ความสุขของ        ปฐมฌาน          เปน                  นิพพานในปจจุบันชาติ. 
๖๐       “                  “            ทุติยฌาน          เปน                 นิพพานในปจจุบันชาติ. 
๖๑.      “                       “                ตติยฌาน          เปน                นิพพานในปจจุบันชาติ. 
๖๒.     “                   “           จตุตถฌาน         เปน                  นิพพานในปจจุบันชาติ. 

(๕ อยางขางบนนี้ เปน พวกทิฏฐธัมมนิพพานวาท - นิพพานในปจจุบัน) 
[ทั้ง ๕ หมวดมีรวมทั้งหมดอีก ๔๔ ทิฏฐิขางบนนี้ เปนพวกปรารถขันธในอนาคตกาล] 
ภิกษุ ท.! สมณะหรือพราหมณก็ดี เหลาใด กําหนดขันธสวนอดีตก็ดี 

สวนอนาคตก็ดี หรือท้ังอดีตอนาคตก็ดี มีความเห็นดิ่งเปนสวนหนึ่งแลว กลาว 
คําแสดงทิฏฐิตาง ๆ ประการ, ทั้งหมดทุกเหลา ยอมกลาวเพราะอาศัยวัตถุใด 
วัตถุหนึ่ง ในวัตถุ ๖๒ อยางนี้ ไมนอกจากนี้ไปไดเลย--- เขาเหลานั้น ถูกวัตถุ  
๖๒ อยางนี้ครอบทับทําใหเปนเหมือนปลาติดอยูในอวน ถูกแวดลอมใหอยูไดเฉพาะ 
ภายในวงนี้ เมื่อผุด ก็ผุดไดในวงนี้ เชนเดียวกับนายประมง หรือลูกมือนายประมง 
ผูฉลาด ทอดครอบหวงน้ํานอยทั้งหมดดวยอวนโดยตั้งใจวา สัตวตัวใหญทุก ๆ ตัว 
ในหวงน้ํานี้ เราจักทําใหอยูภายในอวนทุกตัว   ฯลฯ   ฉะนั้น. 

ภิกษุ ท.! เราตถาคตรูชัดวัตถุ ๖๒ อยางนี้ชัดเจนวา มันเปนฐานที่ตั้ง 
ของทิฏฐิ, ซึ่งเมื่อใครจับไว ถือไวอยางนั้น ๆ แลว, ยอมมีคติ มีภพเบื้องหนา 
เปนอยางนั้น ๆ ตถาคตรูเห็นเหตุนั้นชัดเจนยิ่งกวาชัด, เพราะรูชัดจึงไมยึดมั่น,  
เพราะไมยึดมั่นยอมสงบเยือกเย็นในภายในเฉพาะตน, เพราะเปนผูรูแจงความเกิด 
ความตั้งอยูไมได ความเปนสิ่งยั่วใจ ความต่ําทราม และอุบายเครื่องหลุดพนไปได 
แหงเวทนาทั้งหลาย ตถาคตจึงเปนผูหลุดพน ไมถือมั่นดวยอุปาทาน. 
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ทรงทราบสวนสุดและมัชฌิมา๑ 
---บุคคล๒  ไมพึงประกอบตนดวยความมัวเมาในกามสุข อันเปนสุข 

ที่ต่ํ าทราม  เปนของชาวบาน  บุถุชน  มิใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวย 
ประโยชน, และบุคคลไมพึงประกอบตนในความเพียรเครื่องยังตนใหลําบาก 
อันเปนไปเพื่อทุกข มิใชของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน ขอปฏิบัติ 
ที่เปนมัชฌิมาปฏิปทา ไมเอียงไปหาสวนสุดทั้งสอง (ดั่งกลาวมาแลว) นี้ เปนสิ่ง 
ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว ไดเห็นแจงกระทําใหเปนจักษุแลว ไดรู แจงกระทําให 
เปนญาณแลว เปนไปพรอมเพื ่อความสงบ เพื ่อความรู ยิ ่งเพื ่อความรู พรอม  
เพื่อนิพพาน. 

 
ภิกษุ ท.! ธรรมใดไมเปนเคร่ืองประกอบตามซึ่งความโสมนัส ของผู 

มีสุขแนบเนื ่องอยู ในกามอันเปนสุขต่ําทราม เปนของชาวบาน บุถุชน ไมใช 
ของพระอริยะ ไมประกอบดวยประโยชน, ธรรมนั้นไมเปนทุกข ไมทําความ 
คับแคน ไมทําความแหงผากในใจ ไมเผาลน แตเปนสัมมาปฏิปทา,  เพราะเหตุนั้น 
ธรรมนั้นชื่อวา ไมเปนขาศึก. 
 

ภิกษุ ท.! ธรรมใดไมเปนเครื่องประกอบตามซึ่งความประกอบที่ยัง 
ตนใหลําบาก  อันเปนทุกขไมใชของพระอริยะ  ไมประกอบดวยประโยชน,  
ธรรมนั้นไมเปนทุกข ไมทําความคับแคน ไมทําความแหงผากในใจ ไมเผาลน 
แตเปนสัมมาปฏิปทา; เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อวา ไมเปนขาศึก. 

 
ภิกษุ ท.! ในบรรดาธรรมเหลานั้น ธรรมใดเปนมัชฌิมาปฏิปทาที่ 

ตถาคตไดตรัสรูแลว ไดเห็นแจงกระทําใหเปนจักษุแลว ไดรูแจงกระทําใหเปน 
 
 

                                                
๑.  บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๒๓/๖๕๔ และ ๖๖๓,๖๖๔,๖๕๖. ตรัสแกภิกษุ ท. ที่เชตวัน.และ ๑๙/๕๒๙/๑๖๖๖. 
๒.  บุคคลในที่นี้ คือบุคคลผูมุงนิพพาน. 
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ญาณแลว ยอมเปนไปพรอมเพื่อความสงบ  ความรูยิ่ ง  ความรูพรอม และเพื่อ 
นิพพาน, ธรรมนั้น ไมเปนทุกข ไมทําความคับแคน ไมทําความแหงผากใน 
ใจไมเผาลน แตเปนสัมมาปฏิปทา; เพราะเหตุนั้น ธรรมนั้น ชื่อวา ไมเปนขาศึก. 
 

ก็คําที่ตถาคตกลาวแลววา มิชฌิมาปฏิปทา ไมเอียงไปหาสวนสุดทั้งสอง 
ที่ตถาคตไดตรัสรูแลว  ฯลฯ  นั้น หมายเอาอะไรเลา ? นี้หมายเอาอริยมรรค 
ประกอบดวยองค  ๘  ประการ  คือ  สัมมาทิฏฐิสัมมาสั งกัปปะ  สัมมาวาจา 
สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ. 

 
๑ภิกษุ ท.! จักขุ ญาณ ปญญา วิชชา แสงสวาง ของเราไดเกิด 

ขึ ้นแลวในธรรมที ่เราไมเคยไดฟงมาแตก อน วา “นี ่เป นความจริงอ ันประเสร ิฐ 
คือทุกข, …ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี ่นั ้นเปนสิ ่งที ่ควรกําหนดรอบรู ,  
…ความจริงอันประเสริฐคือทุกขนี ่นั ้น  เราไดกําหนดรอบรู แลว”, และวา 
 “นี่เปนความจริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกข, …ความจริงคือเหตุให 
เกิดทุกขนี ่นั ้น ควรละเสีย, …ความจริงอันประเสริฐ คือเหตุใหเกิดทุกขนี ่นั ้น 
เราละเสียไดแลว”, และวา “นี่เปนความจริงอันประเสริฐ คือความดับทุกข,  
…ความดับทุกขนี ้ควรทําใหแจง, …ความดับทุกขนี ้   เราทําใหแจงไดแลว”,  
และวา “นี่เปนความจริงอันประเสริฐ คือทางใหถึงความดับทุกข, …ทางใหถึง 
ความดับทุกขนี้ ควรทําใหเจริญ, ---ทางใหถึงความดับทุกขนี้ เราทําใหเจริญได 
แลว”  ดังนี้. 
 

ทรงทราบพราหมณสัจจ๒ 
ปริพพาชกทั้งหลาย! พราหมณสัจจ ๔ อยางนี้ เราทําใหแจงดวย 

 

                                                
๑. ตอไปนี้เปนบาลี มหาวาร.สํ. ๑๙/๕๒๙/๑๖๖. ตรัสแกปญจวัคคียภิกษุ ที่มฤคทายวัน พาราณสี. 
๒. บาลี จตุกฺก. อํ. ๒๑/๒๓๙/๑๘๕. ตรัสแกที่ประชุมปริพพาชกซึ่งกําลังสนทนากันอยูดวยเรื่อง 
     พราหมณสัจจ   ที่ปริพพาชการาม ริมฝงแมน้ําสัปปนี, แตนี่พราหมณสัจจอยางพุทธศาสนา 
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ปญญาอันยิ่งเองแลวประกาศใหทั่วกัน. พราหมณสัจจ ๔ คืออะไรเลา  
 

ปริพพาชก  ท .! ในธรรมวินัยนี้ พราหมณไดพูดกันอยางนี้วา 
 “สัตวทั้งปวง ไมควรฆา” พราหมณที่พูดอยูอยางนี้ ชื่อวาพูดคําสัจจ ไมใช 
กลาวมุสา. และพราหมณนั้น ไมถือเอาการที่พูดคําสัจจนั้นเปนเหตุสําคัญตัววา  
“เราเปนสมณะ, เราเปนพราหมณ, เราดีกวาเขา, เราเสมอกับเขา, เราเลว 
กวาเขา”. เปนแตวาความจริงอันใดมีอยู ในขอนั้น  ครั้นรู ความจริงนั ้น 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตวทั้งหลาย 
เทานั้นเอง. 
 

ปริพพาชก ท.! อีกขอหนึ่ง พราหมณไดพูกันอยางนี้วา  “กาม 
ทุกชนิด  ไม เที่ยง  เปนทุกข  มีอันแปรปรวนเปนธรรมดา ”.  พราหมณ  
ที่พูดอยูอยางนี้ชื่อวาพูดคําสัจจ ไมใชกลาวมุสา. และพราหมณนั้นไมถือเอา 
การที่พูดคําสัจจนั้นขึ้นเปนเหตุสําคัญตัววา “เราเปนสมณะ, เราเปนพราหมณ,  
เราดีกวาเขา,เราเสมอกับเขา, เราเลวกวาเขา”. เปนแตวาความจริงอันใด 
มีอยู ในขอน้ัน ครั้นรูความจริงนั้นดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อ 
หนายกาม เพื่อคลายกําหนัดในกาม เพื่อดับกามทั้งหลายเสียเทานั้นเอง. 
 

ปริพพาชก ท.! อีกขอหนึ่ง พราหมณไดพูดกันอยางนี้วา “ภพทุก 
ภพ ไมเที่ยง เปนทุกข มีอันแปรปรวนเปนธรรมดา”. พราหมณที่กลาว 
อยูอยางนี้ ชื่อวาพูดคําสัจจ ไมใชกลาวมุสา. และพราหมณนั้น ไมถือเอาการ 
ที่พูดคําสัจจนั้นขึ้นเปนเหตุสําคัญตัว วา “เราเปนสมณะ, เราเปนพราหมณ,  
เราดีกวาเขา, เราเสมอกับเขา, เราเลวกวาเขา". เปนแตวาความจริงอันใด 
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มีอยูในขอน้ัน ครั้นรูความจริงนั้นดวยปญญาอันยิ่งเองแลว ก็เปนผูปฏิบัติเพื่อ 
หนายภพ เพื่อคลายกําหนัดในภพ เพื่อดับภพเสียเทานั้นเอง. 
 

ปริพพาชก ท.! อีกขอหนึ่ง พราหมณไดพูดกันอยางนี้วา “เราไม 
เปนความกังวลแกสิ่งใดๆ  แกใครๆ. และความกังวลของเราในสิ่งใหน ๆ  
ในใครๆ ก็ไมมี.” พราหมณที่พูดอยางนี้  ชื่อวาพูดคําสัจจ  ไมใชกลาวมุสา.  
และพราหมณนั ้น ก็ไมถือเอาการที่พูดคําสัจจนั ้น ขึ้นเปนเหตุสําคัญตัววา  
 “เราเปนสมณะ, เราเปนพราหมณ, เราดีกวาเขา,เราเสมอกับเขา, เราเลว 
กวาเขา”. เปนแตวาความจริงอันใดมีอยูในขอน้ัน  คร้ันรูความจริงนั้นดวยปญญา 
อันยิ่งเองแลว  ก็เปนผูปฏิบัติใหเขาแนวทางที่ไมมีกังวลใดๆ เทานั้นเอง 

 
ปริพาชก ! นี้แล  พราหมณสัจจ  ๔  ประการ  ที่ทําใหแจง 

ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  ประกาศใหรูทันกัน. 
 

ทรงทราบพรหมโลก๑ 
วาเสฏฐะ ! บุรุษผูที่เกิดแลวและเจริญแลวในบานมนสากตคามนี้ 

เมื่อถูกถามถึงหนทางของบานมนสากตคาม บางคราวอาการอึกอักตอบไดชา  หรือ 
ตอบไมรูเรื่อง ; ก็ยังมีไดบาง ;  สวนเรา, เมื่อถูกใครถามถึงพรหมโลก  หรือ.  
ปฏิปทาเครื่องทําผูปฏิบัติใหถึงพรหมโลก ก็ไมมีอาการอึกอัก หรือตอบไมไดเร่ือง 
เชนนั้นเลย. วาเสฏฐะ ! เรารูจักพวกพรหม รูจักพรหมโลก และรูจักปฏิปทา 
ทําบุคคลผูปฏิบัติตาม ใหเขาถึงพรหมโลกนั้น. 
 
 
 

 

                                                
๑. บาลี สี. ที. ๙/๓๐๙/๓๘๒. ตรัสแกวาเสฏฐะมาณพ ที่บานมนสากตคาม 
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“ขาแตพระโคดมผู เจร ิญ  ! ขาพเจ าไดฟ งแลวว า  พระสมณโคดม  แสดงหนทางเพื ่อ 
ความเปนผูอยูรวมกับพวกพรหม ท. ได. ดังขาพเจาขอโอกาส, ขอพระโคดมผูเจริญจงแสดงทาง 
เพื่อความเปนผูอยูรวมกับพวกพรหม ท. นั้น. ขอพระโคดมผูเจริญจงชวยยกฐานะชนชาติพราหมณ”  
วาเสฏฐมาณพ ทูลขอ. 
 

วาเสฏฐะ ! ถาเชนนั้น ทานจงฟง จงทําในใจใหดี เราจักกลาว.  
วาเสฏฐะ  ! ตถาคตเกิดขึ้นในโลก เปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ ฯลฯ๑ แสดงธรรม 
ไพเราะในเบื้องตน - ทามกลาง - เบ้ืองปลาย,ประกาศพรหมจรรยพรอมท้ัง 
อรรถะพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณสิ้นเชิง. คฤหบดี หรือบุตรคฤหบดี ฯลฯ 
ไดฟงธรรมนั้นแลว ฯลฯ ออกจากเรือนบวชเปนคนไมมีเรือน ฯลฯ เขาถึงพรอม 
ดวยศีล ฯลฯ มีทวารอันสํารวมแลวในอินทรียทั้งหลาย ฯลฯ มีสติสัมปชัญญะ ฯลฯ 
เปนผูสันโดษ ฯลฯ เสพเสนาสนะอันสงัด ละนิวรณเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ 
ทั้งหาอันตนละไดแลวในตน ก็เกิดปราโมทย, เมื่อปราโมทยยอมเกิดปติ, เมื่อใจ 
ปติ กายก็สงบ, ผูมีกายสงบ ยอมเสวยสุขเวทนา, ผูเสวยสุขเวทนา ยอมยัง 
จิตใหตั้งมั่นได. เธอนั้นดวยจิตอันเปนไปกับดวยเมตตา ยอมแผไปสูทิศ 
 (ที่) หนึ่ง และทิศที่สอง ที่สาม ที่สี่ ก็เหมือนอยางนั้น, เธอแผไปตลอดโลก 
ทั้งสิ้น ในที่ทั้งปวง ทั้งเบื้องบนเบื้องต่ําและเบื้องขวาง ดวยจิตอันเปนไปกับดวย 
เมตตา เปนจิตไมมีเวร ไมมีพยาบาท กวางขวาง ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง 
ไมมีขีดจํากัดแลวแลอยู.  วาเสฏฐะ ! คนเปาสังขที่แข็งแรง อาจเปาสังข 
ใหไดยินไดทั้งสี่ทิศโดยไมยาก ฉันใด; ในเมตตาเจโตวิมุตติ๒ ที่เจริญแลวอยาง 
 
 
 
 

                                                
๑.  ที่ละ ฯลฯ เชนนี้ คือมีเนื้อความพิสดารกวานี้ แตไดตัดมาแตพอสมควร เพราะไมใชตอนสําคัญ 
    ของในที่นี้. ผูปรารถนาดูพิสดาร ดูไดในสามัญญผลสูตร, หนังสือพิมพพุทธสาสนเลม ๑ 
    ปที่๑. ภาคสงเสริม (บุรพภาคของการตามรอยพระอรหันต) 
๒.  เมตตาเจโตวิมุตติ คืออัปปนาสมาธิ ที่ประกอบดวยเมตตา. 
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(ขางบน) นี้ กรรมชนิดที่ทําอยางมีขีดจํากัด๑ ยอมไมมีเหลืออยู ไมตั้งอยูใน(เมตตา 
เจโตวิมุตติอันเปนกรรมที่ไมมีขีดจํากัด) นั้น, ก็ฉันนั้น. วาเสฏฐะ ! นี้แล เปนทาง 
เพื่อความเปนผูอยูรวมกับพรหม ท. 
 

(ตอไปนี้ ทรงแสดง ขอ กรุณา, มุทิตา, อุเบกขา, อีก โดยเนื้อความ 
อยางเดียวกัน.  ทุก ๆขอเปนหนทางเหมือนกัน โดยพระบาลีวา แมนี้ ๆ ก็เปน 
หนทางเพื่อความอยูรวมกับพรหม ท.) 

 
ทรงทราบคติหา และนิพพาน๒  

สารีบุตร ! เหลานี้เปนคติ (คือที่เปนที่ไป) หาอยาง. คือ นรก 
กําเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัยมนุษย เทพ. 

สารีบุตร! เรายอมรูจักนรก รูจักทางไปสูนรก๓ รูจักขอปฏิบัติที่ทํา 
บุคคลใหไปสูนรก และรูจักบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย 
เพราะการแตกทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงอบายทุคติ วินิบาต นรก. 

 
สารีบุตร ! เรายอมรูจักกําเนิดเดรัจฉาน รูจักทางไปสูกําเนิดเดรัจฉาน 

รูจักขอปฏิบัติที่ทําบุคคลใหไปสูกําเนิดเดรัจฉาน และรูจักบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด 
จึงเมื่อสมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทําลายแหงกาย ยอมเขาถึงกําเนิด 
เดรัจฉาน. 

สารีบุตร! เรายอมรูจักเปรตวิสัย รูจักทางไปสูเปรตวิสัย รูจัก 
ขอปฏิบัติที่ทําบุคคลใหไปสูเปรตวิสัย และรูจักบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด จึงเมื่อ 
สมัยอื่นจากการตาย เพราะการแตกทําลายแหงกายยอมเขาถึงเปรตวิสัย. 

                                                
๑. ที่มีขีดจํากัด หมายเอาเมตตา ที่จํากัดที่, และยังเปนกามาวจรกุศล, ยังไมเปนรูปาวจรกุศล 
    เหมือนที่กลาวมา. สุมงฺ. ๑/๔๖๓. 
๒.  บาลี มหาสีหนาทสูตร มู.ม. ๑๒/๑๔๘/๑๗๐. ตรัสแกพระสารีบุตร ที่ราวปานอกเมืองเวสาลี. 
๓. นรก หรือเปรตเปนตนนั้น จะเปนโลกอื่นจากโลกมนุษย หรือเปนแตชั้นเชิงหรือสถานะ 
    (condition) พวกหนึ่ง ๆ ในโลกมนุษยเทานั้น นาคิดอยู. 
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สารีบุตร ! เรายอมรูจักมนุษย  รูจักทางไปสูมนุษยโลก  รูจักขอปฏิบัติ 
ที ่ทําบุคคลใหไปสูมนุษยโลก  รูจักบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด  จึงเมื่อสมัยอื่น 
จากการตาย  เพราะการแตกทําลายแหงกาย  ยอมเขาถึงมนุษยโลก. 

 
  สารีบุตร ! เรายอมรูจักพวกเทพ,  รูจักทางไปสูเทวโลก  รูจักขอ  

ปฏิบัติที่ทําบุคคลใหไปสูเทวโลก  และรูจักบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด  จึงเมื่อ 
สมัยอื่นจากการตาย  เพราะการแตกทําลายแหงกายยอมเขาถึงสุคติ  โลกสวรรค. 

 
สารีบุตร ! เรายอมรูจักนิพพาน  รูจักทางไปนิพพาน  และขอปฏิบัติ 

ที่ทําบุคคลใหไปนิพพานและรูจักตัวบุคคลผูปฏิบัติแลวอยางใด  จึงทําใหแจงได 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติอันไมมีอาสวะ  เพราะความสิ้นไป 
แหงสวะทั้งหลาย,  ในธรรมอันตนเห็นแลว  (คือปจจุบันนี้)  เขาถึงแลวแลอยู. 

 
 

ทรงแสดงฤทธิ์ได  เพราะอิทธิบาทสี่๑ 
 

ภิกษุ  ท. ! พวกเธอจะสําคัญความขอน้ีวาอยางไร  คือ  เพราะไดเจริญ 
หรือทําใหมากซึ่งธรรมเหลาไหนเลา  ตถาคตจึงเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพ 
มากอยางนี้ ? 

 
“พระองคผูเจริญ !  ขาพระองคทั้งหลายมีพระผูมีพระภาคเปนมูล  มีพระผูมีพระภาค 

เปนผูนํา  ขอพระผูมีพระภาคจงแสดงเนื้อความนั้นเถิด,  ภิกษุทั้งหลาย  จักไดทรงจําไว”  
ภิกษุทั้งหลาย  ทูลตอบ 

 
ภิกษุ  ท ! เพราะไดเจริญ  และทําใหมากซึ่งอิทธิบาทสี่ประการ,  

ตถาคตจึงเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้.  อิทธิบาทสี่ประการ 

                                                
๑.  บาลี  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๓๗๒/๑๒๔๕.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info



ไดตรัสรูแลว - โปรดปญจวัคคีย ๑๕๑

อยางไหนเลา ? ภิกษุ  ท. ! ในเรื่องนี้ตถาคต  ยอมเจริญอิทธิบาท  อันประกอบ 
พรอมดวยธรรมเครื่องปรุงแตง  ซึ่งสมาธิสัมปยุตตดวย  ฉันทะเปนประธานวา ;  
ดวยอาการอยางนี้,  ฉันทะของเรายอมได,  ความแหงเหี่ยวจักไมมีขึ้นได 
ความกวดขันเกินขีดก็จักไมมี,  ความกวัดแกวงในภายในก็จักไมมี,  ความฟุงซาน 
ไปในภายนอก  ก็จักไมมี,  ตถาคตยอมเปนผูมีความรูสึกทั้งในสวนที่จะมีมา 
และสวนที่ลวงมาแลวแตกาลกอน  :  กาลกอนก็เหมือนภายหลัง  ภายหลังก็เหมือน 
กาลกอน,  เบื้องลางก็เหมือนเบื้องบน  เบื้องบนก็เหมือนเบื้องลาง,  กลางวัน 
เหมือนกลางคืน  กลางคืนเหมือนกลางวัน:  ยอมเจริญจิตอันประกอบดวยแสง 
สวาง  ดวยจิตอันตนเปดแลว  ดวยอาการอยางนี้  ไมมีอะไรหุมหอ. 
 

(ตอไปนี้ทรงแสดงดวยสมาธิอันอาศัย  วิริยะ...จิตตะ...วิมังสา  เปนปธานกิจ  โดยเนื้อความ 
อยางเดียวกัน  แปลกกันแตชื่อของอิทธิบาท,  จนครบทั้ง  ๔  อยาง) 

 
ภิกษุ  ท. ! เพราะเจริญทําใหมากซึ่งอิทธิบาทสี่อยางเหลานี้แล  ตถาคต 

จึงเปนผูมีฤทธิ์มากอยางนี้  มีอานุภาพมากอยางนี้.  ตถาคตยอมแสดงอิทธิวิธี 
มีอยางตาง ๆ ได  :  ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน  หลายคนเปนคนเดียว,  ทําที่ 
กําบังใหเปนที่แจง  ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง,  ไปไดไมขัดของ  ผานทะลุฝา 
ทะลุกําแพง  ทะลุภูเขา  ดุจไปในอากาศวาง ๆ, ผุดขึ้นและดําลงในแผนดิน 
ไดเหมือนในน้ํา,  เดินไดเหนือนํ้า  เหมือนเดินบนแผนดิน,  ไปไดในอากาศ 
เหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยังนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก,  ลูบคลําดวงจันทรและพระอาทิตย 
อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก  ไดดวยฝามือ  และแสดงอํานาจดวยกาย  เปนไปตลอด 
ถึงพรหมโลกได. 

 
ทรงมีอิทธิบาทเพื่ออยูไดถึงกัปป๑ 

  อานนท!  อิทธิบาทสี่ประการ  อันบุคคลใดเจริญ  ทําใหมาก  ทําให 

                                                
๑.  บาลี  อายุสมโอสัชชสูตร  อุ.ขุ.  ๒๕/๑๗๐/๑๒๗.  ตรัสแกพระอานนท  ที่ปาวาลเจดีย  เมืองเวสาลี. 
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เปนดุจยาน   ทําใหเปนดุจที ่รองรับ   ใหเกิดขึ ้นมั ่นคงแลว  อบรมทั่วถึงดีแลว 
ปรารภหนักแนนแลว.  เมื่อบุคคลนั้นปรารถนา  เขาก็พึงตั้งอยูไดกัปปหนึ่ง  หรือ 
ยิ่งขึ้นไปกวากัปป. 

อานนท!  อิทธิบาทสี่ประการนั้น  อันตถาคตนี้แล  ไดเจริญ  ทําให 
มากแลว  ทําใหเปนดุจยานทําใหเปนดุนที ่รองรับ  ใหเกิดขึ ้นมั ่นคงแลว  อบรม 
ทั่วถึงดีแลว  ปรารถหนักแนนแลว,  ถาตถาคตปรารถนา  ตถาคตก็พึงตั้งอยูได 
กัปปหนึ่ง  หรือยิ่งขึ้นไปกวากัปป  ดังนี้. 
 

ทรงเปลงเสียงคราวเดียว  ไดยินตลอด 
ทุกโลกธาตุ๑ 

อานนท!  ดวงจัทรดวงอาทิตยแผรัศมีสองแสงใหสวางไปทั่วทิศ 
กินเนื้อที่ประมาณเทาใด  โลกมีเนื้อที่เทานั้น  มีจํานวนพันหนึ่ง.  ในพันโลกนั้น 
มีดวงจันทรพันดวง  ดวงอาทิตยพันดวง  ภูเขาสิเนรุพันลูก  ชมพูทวีปพันทวีป 
อมรโคยานพันทวีป   อุตรกุ รุพันทวีป   ปุพพวิเทหะพันทวีป   มหาสมุทรสี่พัน 
มหาราชสี่พัน  จาตุมมหาราชพันหนึ่ง  ดาวดึงสพันหนึ่ง  ยามาะพันหนึ่ง  ดุสิตพันหนึ่ง 
นิมมานรดีพันหนึ่ง  ปรนิมมิตวสวัตตีพันหนึ่ง  พรหมพันหนึ่ง  นี้เรียกวา  สหัสสี 
จูฬนิกาโลกธาต.ุ 

สหัสสีจูฬนิกาโลกธาตุมีขนาดเทาใด  โลกธาตุขนาดเทานั้น  คํานวณทวี 
ขึ้นโดยสวนพัน  นั้นเรียกวา  ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ. 

 
ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุมีขนาดเทาใด  โลกธาตุขนาดเทานั้น  คํานวณ 

ทวีขึ้นโดยสวนพัน  นั้นเรียกวา  ติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ. 
 
 
 
 

                                                
๑. บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๙๒/๕๒๐.  ตรัสแกพระอานนท. 
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อานนท ! ตถาคต  เมื่อมีความจํานง  ก็ยอมพูดใหติสหัสสีมหาสหัสสี 
โลกธาตุ  ไดยินเสียงทั่วกันได,  หรือวาจํานงใหไดยินเพียงเทาใด  ก็ได. 

 
"ขาแตพระผูมีพระภาคเจา!  เปนไปไดดวยวิธีอยางใด  พระเจาขา?" 

  อานนท ! ตถาคตอยูที่นี่  จะพึงแผรัศมี  มีโอภาสสวางไปทั่วติสหัสสี - 
มหาสหัสสีโลกธาตุ  เสียกอน,  เมื่อสัตวเหลานั้น  รูสึกตอแสงสวางอันนั้นแลว 
ตถาคตก็จะบันลือเสียง  ใหสัตวเหลานั้นไดยิน.  อยางนี้แลอานนท!  ตถาคตจะพูด 
ใหติสหัสสีมหาสหัสสีโลกธาตุ  ไดยินเสียงทั่วกันได,  หรือจํานงใหไดยินเพียง 
เทาใด  ก็ได 

 
ทรงมีปาฎิหาริยสามอยาง๑ 

เกวัฏฏะ ! นี่ปาฎิหาริยสามอยาง  ที่เราไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเอง 
แลวประกาศใหผูอื่นรูได.  สามอยางอะไรเลา?  สามอยางคือ  อิทธิปาฎิหาริย  อาเทส 
นาปาฎิหาริย  และ  อนุศาสนีปาฎิหาริย. 

(๑)  เกวัฏฏะ ! อิทธิปาฎิหาริย  นั้นเปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ !  
ภิกษุในศาสนานี้  กระทําอิทธิวิธีมีอยางตาง ๆ : ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน,  
หลายคนเปนคนเดียว,  ทําที่กําบังใหเปนที่แจง  ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง,  ไปได 
ไมขัดของ  ผานทะลุฝา  ทะลุกําแพง  ทะลุภูเขา  ดุจไปในอากาศวาง ๆ, ผุดขึ้น 
และดําลงในแผนดินไดเหมือนในน้ํา,  เดินไปไดเหนือนํ้า  เหมือนเดินบนแผนดิน,  
ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยังนั่งสมาธิคูบัลลังก.  ลูกคลําพระจันทร 
และพระอาทิตยอันมีฤทธิ์อานุภาพมาก  ไดดวยฝามือ.  และแสดงอํานาจทางกาย 
เปนไปตลอดถึงพรหมโลกได.  เกวัฏฏะ !  กุลบุตรผูมีศรัทธาเลื่อมใสไดเห็น 
การแสดงนั้นแลว  เขาบอกเลาแกกุลบุตรอื่นบางคน  ที่ไมศรัทธาเลื่อมใส  วานา 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  สี.  ที.  ๙/๒๗๓/๓๓๙.  ตรัสแกเกวัฎฎคหบดี  ที่ปาวาริกัมพวัน   
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อัศจรรยนัก.  กุลบุตรผูไมมีศรัทธาเลื่อมใสนั้น  ก็จะพึงตอบวา  วิชาชื่อคันธารี๑ 
มีอยู  ภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธีดวยวิชานั่นเทานั้น  (หาใชมีปาฎิหาริยไม),  เกวัฏฏะ !  
ทานจะเขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเชื่อ  ไมเลื่อมใส  ยอมกลาวตอบผูเชื่อผูเลื่อมใส 
ไดอยางนั้น  มิใชหรือ ? 

“พึงตอบได,  พระองค!” 
เกวัฏฏะ !  เราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฎิหาริยดังนี้แล  จึงอึด 

อัดขยะแขยง  เกลียดชังตออิทธิปาฎิหาริย 
 
(๒)  เกวัฏฏะ !  อาเทสนาปาฎิหาริย  นั้น  เปนอยางไรเลา?  เกวัฏฏะ !  

ภิกษุในศาสนานี ้ยอมทายจิต  ทายความรู สึกของจิต  ทายความตรึก  ทาย 
ความตรอง  ของสัตวเหลาอื ่น  ของบุคคลเหลาอื ่นได  วา  ใจของทานเชนนี้ 
ใจของทานมีประการนี้  ใจของทานมีดวยอาการอยางนี้.  ฯลฯ  กุลบุตรผูไมเชื่อ 
ไมเลื่อมใส  ยอมคานกุลบุตรผูเชื่อผูเลื่อมใส  วา  วิชา  ชื่อ  มณิกา  มีอยู  ภิกษุนั้น 
กลาวทายใจไดเชนนั้น ๆ  ก็ดวยวิชานั้น  (หาใชมีปาฏิหาริยไม),  เกวัฏฏะ ! ทานจะ 
เขาใจวาอยางไร : ก็คนไมเชื่อไมเลื่อมใส  ยอมกลาวตอบผูเชื่อผูเลื่อมใสไดอยางนั้น 
มิใชหรือ ? 

 
“พึงตอบได,  พระองค !” 
เกวัฏฏะ ! เราเห็นโทษในการแสดงอาเทสนาปาฏิหาริยดังนี้แล  จึง 

อึดอัด  ขยะแขยง  เกลียดชัง  ตออาเทสนาปาฏิหาริย. 
 
(๓)  เกวัฏฏะ!  อนุศาสนียปาฏิหาริย  นั้น  เปนอยางไรเลา ?  เกวัฏฏะ !  

ภิกษุในศาสนานี้  ยอมสั ่งสอนวา  ทานจงตรึกอยางนี ้ ๆ อยาตรึกอยางนั ้น ๆ,  
จงทําไวในใจอยางนี้ ๆ อยาทําไวในใจอยางนั้น ๆ จงละสิ่งนี้ ๆ เสีย,  จงเขาถึง 
สิ่งนี้ ๆ แลวแลอยู  ดังนี้  นี้เราเรียกวา  อนุศาสนีปาฎิหาริย. 
   

                                                
๑.  คันธารี  ชื่อมนต  แตงโดยฤษี  นามคันธาระ,  อีกอยางหนึ่งในแควนคันธาระ 
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เกวัฏฏะ ! ฯลฯ๑  เหลานี้แล  เปนปาฎิหาริย  ๓  อยาง  ที่เราไดทําใหแจง 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  แลวประกาศใหผูอื่นรูตามดวย. 

 
เหตุที่ทําใหไดทรงพระนามวา  ตถาคต๒ 

ภิกษุ  ท.!  โลก๓  เปนสภาพที่ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลว  ตถาคต 
จึงเปนผูถอนตนจากโลกไดแลว.  เหตุใหเกิดโลก  เปนสภาพที่ตถาคตไดรูพรอม 
เฉพาะแลว  ตถาคตจึงละเหตุใหเกิดโลกไดแลว.  ความดับไมเหลือของโลกเปน 
สภาพที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว  ตถาคตจึงทําใหแจงความดับไมเหลือของโลก 
ไดแลว.  ทางใหถึงความดับไมเหลือของโลกเปนสิ่งที่ตถาคตรูพรอมเฉพาะแลว 
ตถาคตจึงทําใหเกิดมีขึ้นไดแลว  ซึ่งทางใหถึงความดับไมเหลือของโลกนั้น. 

 
ภิกษุ  ท. ! อายตนะอันใด  ที่พวกมนุษยโลก  พรอมท้ังเทวโลก  มาร,  

พรหม,  ที่หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ไดเห็นได 
ฟง   ได ดม -ลิ ้ม -ส ัมผ ัส   ได รู แ จ ง   ได บ ร รล ุ  ได แสวง ได เ ที ่ย วผ ูกพ ันต ิด 
ตามโดยน้ําใจ,  อายตนะนั้น  ตถาคตไดรูพรอมเฉพาะแลวทั้งสิ้น  เพราะเหตุนั้นจึงได 
นามวา  “ตถาคต”. 

ภิกษุ  ท.!  ในราตรีใด  ตถาคตไดตรัสรู  และในราตรีใด  ตถาคต 
ปรินิพพาน ,  ในระหวางนั้นตถาคตไดกลาวสอน  พร่ําสอน  แสดงออก 
ซึ่งคําใด,  คํานั้นทั้งหมด  ยอมมีโดยประการเดียวกันทั้งสิ้น  ไมแปลกกัน 
โดยประการอื่น  เพราะเหตุนั้น  จึงไดนามวา  “ตถาคต”. 

 
 
 

                                                
๑.  ระหวางนี้  ทรงแสดงขอปฏิบัติ  เรื่องศีล  สันโดษ  สติสัมปชัญญะ  ฯลฯ  วาเปนอนุศาสนีปาฎิหาริย 
   ของพระองค  อันหนึ่ง ๆ  ทุกอัน. 
๒.  บาลี.  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๒๑/๒๙๓,  และ  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๐/๒๓.  ตรัสแกภิกษุทั้ง หลาย. 
๓.  โลก  ในที่นี้  คือทุกข. 
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ภิกษุ  ท. ! ตถาคต  กลาวอยางใด  ทําอยางนั้น  ทําอยางใด 
กลาวอยางนั้น,  เพราะเหตุอยางนั้น  จึงไดนามวา  “ตถาคต”   
 

ภิกษุ  ท. ! ในโลก  พรอมทั้งเทวโลก  มาร,  พรหม,  ในหมูสัตว 
พรอมทั้งสมณพราหมณ  พรอมทั้งเทวดาและมนุษย  ตถาคตเปนผูเปนยิ่ง  ไมมี 
ใครครอบงํา  เปนผูเห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด  เปนผูมีอํานาจสูงสุด  (โดยธรรม)  
แตผูเดียว,  เพราะเหตุนั้น  จึงไดนามวา  “ตถาคต”. 
 
 

ทรงเปนสัมมาสัมพุทธะ  เมื่อทรงคลองแคลว 
ใน  อนุปุพพวิหารสมาบัติ๑ 

อานนท !  ตลอดกาลเพียงใด  ที่เรายังไมอาจเขาออกอยางคลองแคลว 
ซึ่งอนุปุพวิหารสมาบัติเกา๒  ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแลว,  ตลอดกาลเพียงนั้น 
เรายังไมปฏิญญาวาไดตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก  พรอม 
ทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดาและมนุษย. 

 
อานนท ! ก็แตวาในกาลใดแล  เราไดเขา-ไดออก  อยางคลองแคลว 

ซึ่งอนุปุพพวิหารสมาบัติเกา  ทั้งโดยอนุโลมและปฏิโลมแลว,  ในกาลนั้น  เรา 
จึงปฏิญญาวาเปนผูไดตรัสรูพรอมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลก 
พรอมท้ังเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณเทวดา 
และมนุษย.  อน่ึง  ปญญาเครื่องรูและปญญาเครื่องเห็น  ไดเกิดขึ้นแลวแกเรา   
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๖๙/๒๔๕.  ตรัสแกพระอานนท. 
๒.  อนุปพพวิหารเกา  มีอะไรบาง  ดูตอนที่วาดวย  “การทรงพยายามในเนกขัมมจิตและอนุปุพพวิหาร 

สมาบัติ  กอนตรัสรู”  ภาค  ๒  หนา  ๙๔ 
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วา  “ความหลุดพนแหงใจของเราไมกลับกําเริบ  ชาตินี้เปนชาติสุดทาย,  บัดนี้ 
ภพใหมมิไดมีอีกตอไป”  ดังนี้. 

   
ทรงปฏิญญาเปนอภิสัมพุทธะ  เมื่อทรงทราบอริยสัจจ 

หมดจดสิ้นเชิง๑ 
ภิกษุ  ท. ! ตลอดกาลเพียงไร  ที่ญาณทัสสนะ  (เครื่องรูเห็น)  ตาม 

เปนจริงของเรา  อันมีปริวัฏฏสาม  มีอาการสิบสอง  ในอริยสัจจทั้งสี่  ยังไมเปนญาณ -  
ทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดี,  ตลอดกาลเพียงนั้น  เรายังไมปฏิญาณวาเปนผูตรัสรู 
พรอมเฉพาะแลว  ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ในโลกกับท้ังเทวโลก  มารโลก 
พรหมโลก  หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย. 

 
ภิกษุ  ท. ! เมื่อใด  ญาณทัสสนะตามเปนจริงของเรา  อันมีปริวัฏฏสาม 

มีอาการสิบสอง  ในอริยสัจจทั้งสี่  เปนญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์สะอาดดวยดี,  เมื่อน้ัน 
เราก็ปฏิญญาวาเปนผูตรัสรูพรอมเฉพาะแลวซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลก 
กับทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตว  พรอมทั้งสมณพราหมณ  พรอมทั้ง 
เทวดาและมนุษย. 

 
ไมทรงเปนสัพพัญูทุกอิริยาบถ๒ 

วัจฉะ ! พวกชนเหลาใด  ที่กลาววา  "พระสมณโคดม  เปนผูสัพพัญู 
 
 

 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๓๐/๑๖๗๐.  ตรัสแกปญจวัคคียภิกษุ  ที่พาราณสี. 
๒.  บาลี  ม.ม.  ๑๓/๒๓๗/๒๔๑.  ตรัสแกวัจฉโคตตปริพพาชก  ที่อารามเอกบุณฑริก. 
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รูสิ ่งทั ้งปวงอยู เสมอเปนธรรมดา   เปนผู ส ัพพทัสสาวี  เห็นสิ ่งทั ้งปวงอยู เสมอ 
เปนธรรมดา  และปฏิญญาความรูความเห็นทั่วทุกกาลไมมีสวนเหลือวา  เมื่อเรา 
เที่ยวไป ๆ ก็ดี  หยุดอยูก็ดี  หลับอยูก็ดี  ตื่นอยูก็ดี  ความรู  ความเห็นนั้น  ยอม  
ปรากฏแกเราติดตอเนื่องกันอยูเสมอ"  ดังนี้  ชนพวกนั้นไมไดกลาวตรงตามที่ 
เรากลาว,  แตเขากลาวตูเราดวยคําอันไมมีจริง  ไมเปนจริง. 
 

วัจฉะ !  ตอเราตองการจะนอมจิตไปเฉพาะเพื่อบุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
เราจึงตามระลึกถึงขันธที่เคยอยูอาศัยในภพกอน  ฯลฯ.๑  ตอเราตองการจะนอมจิต 
ไปเฉพาะเพื่อทิพพจักขุญาณ  เราจึงนอมจิตไปเพื่อทิพพจักขุญาณ  ฯลฯ.  เราทําให 
แจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ฯลฯ  แลวแลอยู. 

 
วัจฉะ ! เมื่อผูใดกลาวใหชัดวา  “พระสมณโคดม  มีวิชชาสาม”  ดังนี้ 

จึงจะชื่อวา  ไมกลาวตูเราดวยคําไมจริง,  เปนการกลาวถูกตองตามธรรม  และผู 
ที่กลาวตามเขาตอ ๆ ไป  ก็จะไมตกไปในฐานะอันใครจะพึงติเตียนได. 

 
ทรงยืนยันความเปนมหาบุรุษ  ๒ 

 
วัสสการพราหมณ  ไดเขาเฝาพระผูมีพระภาคเจาทูลวา  :- 
พระโคดมผูเจริญ ! พวกขาพเจายอมบัญญัติบุคคลที่มีธรรม  ๔  ประการ 

วาเปนมหาบุรุษมหาปราชญ.  ธรรม  ๔  ประการเหลาไหนเลา ? 
พระโคดมผูเจริญ !  คือคนในโลกนี้  เปนพหุสูต  มีเรื่องที่ควรสดับอัน 

ตนไดสดับแลวมาก.  เปนคนรูเนื้อความแหงขอความที่มีผูกลาวแลวนั้น ๆ วานี้เปน 
 
 

 

                                                
๑.  คําที่ละดวย  ...ฯลฯ...  ดูเต็มที่ไดในตอนตรัสรู  วิชชาวาม,  ในภาค  ๒. 
๒.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๔๕/๓๕.  ตรัสแกวัสสการพราหมณที่เวฬุวัน  ใกลเมืองราชคฤห. 
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ความหมายแหงภาษิตนี้,  เปนคนมีสติระลึกสืบสาวการที่ทําคําที่พูดแลวแมนานได,  
และเปนคนฉลาดในกิจการของคฤหัสถที่ตองจัดตองทํา  ขยันไม เกียจครานในกิจการ 
เหลานั้น  มีปญญาพิจารณาสอบสวนอันเปนอุบายวิธีที่จะใหกิจการนั้นสําเร็จไดดวยดี 
สามารถทําเอง  และสามารถที่จะจัดใหผูอื่นทํา  ในกิจการเหลานั้น,  พระโคดม  
ผูเจริญ ! พวกขาพเจาบัญญัติบุคคลผูมีธรรม๔  ประการเหลานี้แล  วาเปนมหาบุรุษ 
มหาปราชญ.  ถาคําของขาพเจาควรอนุโมทนา  ก็ขอจงอนุโมทนา,  ถาควรคัดคาน 
ก็ขอจงคัดคานเถิด. 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสตอบวา  :- 
พราหมณ !  เราไมอนุโมทนาของทาน,  เราไมคัดคานของทาน.  

เ รา เอง   ก ็บ ัญญัต ิบ ุคคลที ่ม ีธรรม   ๔   ประการ   ว า เป นมหาบ ุร ุษ   มหาปราชญ .  
ธรรม  ๔  ประการเหลาไหนเลา ? 

พราหมณ ! คือคนในโลกนี้  เปนผูปฏิบัติเกื้อกูลแกมหาชน  เพื่อ 
ความสุขของมหาชน   ยังประชุมชนเปนอันมากใหประดิษฐานอยู ในอริยญายธรรม 
คือความเปนผูมีธรรมงาม  มีธรรมเปนกุศล. 

อน่ึง  เขาเปนผูจํานงจะตรึกเรื่องใด  ก็ตรึกเรื่องนั้นได,  ไมจํานงจะตรึก 
เรื่องใด  ก็ไมตรึกเรื่องนั้นได,  จํานงจะดําริเร่ืองใด  ก็ดําริเรื่องนั้นได,  ไมจํานงจะ 
ดําริ เ ร่ืองใด   ก็ ไมดําริ เ รื่ องนั้นได เพราะเขาเปนผูมีอํ านาจเหนือจิต   ในคลองแหง 
ความตรึกทั้งหลาย. 

อน่ึง   เขาเปนผู ไดตามตองการได โดยไมยาก   ได โดยไมลํ าบากซึ่ งฌาน 
ทั้ ง   ๔   อันเปนธรรมเครื่องอยู เปนสุขในภพปจจุ บันนี้   อันเปนธรรมเปนไปในทาง 
จิตขั้นสูง. 
 อนึ่ง  เขานั้นยอมกระทําใหแจงได  ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะเพราะ 
สิ้ น อ าสวะแล ว   ด ว ยป ญญาอั นยิ่ ง เ อ ง   เ ข า ถึ ง แล ว และอยู ใ น วิ ห า ร ธ ร รมนั้ น 
ในภพอันเปนปจจุบันนี้. 
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๑๖๐

พราหมณ ! เราไมอนุโมทนาของทาน,  เราไมคัดคานของทาน,  แต 
เราบัญญัติบุคคลที่มีธรรม  ๔  ประการนี้แล  วาเปนมหาบุรุณ  มหาปราชญ. 

 
วัสสการพราหมณ  ไดอนุโมทนาสรรเสริญคําของพระผูมีพระภาคเจาเปนอันมาก  ในที่สุด 

พระผูมีพระภาคเจาไดตรัสคํานี้วา  :- 
 
พราหมณ ! ทานกลาวคําพาดพิงถึงเรา.  เอาเถิดเราจะพูดใหแจงชัด 

ทีเดียววา   เราและเปนผู ปฏิบัติเกื ้อกูลแกมหาชน   เพื ่อความสุขของมหาชน 
ยังประชุมชนใหตั้งอยูในอริยญายธรรม  กลาวคือความเปนผูมีธรรมงาม  เปนผูมี 
ธรรมเปนกุศล.  เราแล  เปนผูจํานงจะตรึกในเรื่องใด  ก็ตรึกในเรื่องนั้นได 
ไมจํานงจะตรึกในเรื่องใด  ก็ไมตรึกในเรื่องนั้นได,  จํานงจะดําริในเรื่องใดก็ดําริ 
ในเรื่องนั้นได  ไมจํานงจะดําริในเรื่องใด  ก็ไมดําริในเร่ืองนั้นได  เพราะเราเปนผูมี 
อํานาจเหนือจิต  ในคลองแหงความตรึกทั้งหลาย.  เราแล  เปนผูไดตามตองการ 
ไดโดยไมยาก  ไดโดยไมลําบาก  วึ่งฌานทั้ง  ๔  อันเปนธรรมเครื่องอยูเปนสุขในภพ 
เปนปจจุบันนี้  อันเปนธรรมเปนไปในทางจิตขั้นสูง.  เราแล  เปนผูทําใหแจงได 
ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะสิ้นอาสวะแลว  ดวยปญญา 
อันยิ่งเอง  เขาถึงแลวและอยูในวิหารธรรมนั้น  ในภพอันเปนปจจุบันนี้  ดังนี้. 

 
 

ไมมีใครเปรียบเสมอ๑ 
 

ภิกษุ  ท. ! บุคคลเอก  เมื่อเกิดขึ้นมาในโลก  ยอมเกิดขึ้น  เปนผูซึ่งไมมี 
ใครซ้ําสอง  ไมมีใครรวมเปนสหายดวยได  ไมมีคู เปรียบ  ไมมีผู เทาทัน  ไมมี 
ผูคลายดวย  ไมมีคนเทียบได  ไมมีผูเสมอ  ไมมีใครที่จะเปรียบใหเหมือนได 
 

                                                
๑.  บาลี  เอก.  อํ.  ๒๐/๒๙/๑๔๓.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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และเปนผูเลิศกวาบรรดาสัตว  ๒  เทาทั้งหลายแล.  ใครกันเลาเปนบุคคลเอก ?  
ตถาคต  ผูเปนอรหันต  ตรัสรูชอบเอง  นี้แลเปนบุคคลเอก. 

 
ภิกษุ  ท. ! นี่แล  บุคคลเอก  ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นมาในโลก  ยอมเกิดขึ้น 

เปนผูซึ่งไมมีใครซ้ําสองไมมีใครรวมเปนสหายดวยได  ไมมีคูเปรียบ  ไมมีผูเทาทัน 
ไมมีผูคลายดวย  ไมมีคนเทียบได  ไมมีผูเสมอไมมีใครที่จะเปรียบใหเหมือนได 
และเปนผูเลิศกวาบรรดาสัตว  ๒  เทาทั้งหลายแล. 

 
ไมทรงอภิวาทผูใด  ๑ 

พราหมณ ! ในโลกนี้  กับทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก,  ใน 
หมูสัตว  พรอมท้ังสมณพราหมณพรอมท้ังเทวดาแลมนุษย,  เราไมมองเห็นใคร 
ที่เราพึงอภิวาท  พึงลุกขึ้นยืนรับ  พึงตอนรับดวยตั้งอาสนะใหเพราะวาตถาคต 
อภิวาท  ลุกรับ  ตั้งอาสนะใหผูใด  ศีรษะของผูนั้นจะพึงแตกกระจายออก.๒ 

 
ทรงเปนธรรมราชา๓ 

เสละ ! เราเปนธรรมราชา  ไมมีราชาอื่นยิ่งไปกวา.  เราหมุนจักร 
โดยธรรมใหเปนไป.เปนจักรซึ่งใครๆ  จะตานทางใหหมุนกลับมิไดเลย. 

 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อัฏฐก.  อํ.  ๒๓/๑๗๔/๑๐๑.  ตรัสแกเวรัญชพราหมณ  เมืองเวรัญชา. 
๒.  คํานี้เปนโวหารพูด  เชน  เมื่อครูบาอาจารยของเรา  มาไหวเรา ๆ รูสึกเปนทุกขรอน,  หรือวา 

เปนตรงตามอักษร  แลวแตจะสันนิษฐาน. 
๓.  บาลี  เสลสูตร  ม.ม.  ๑๓/๕๕๔/๖๐๙.  ตรัสแกเสลพราหมณ  ที่อาปณนิคมแควนอังคุตตราปะ. 
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ขาแตพระโคดม ! พระองคทรงปฏิญญาวาเปนสัมพุทธะ  เปนธรรมราชาที่ไมมีราชาอื่นยิ่งกวา,  
และหมุนจักรโดยธรรมใหเปนไป.  แลวก็ไหนเลา  เสนาบดีของพระองค,ในบรรดาสาวกของพระองคนั้น 
ใครเลาสามารถหมุนจักรที่พระองคใหเปนไปแลว  ใหเปนไปตามได? 

เสละ!  จักรที่เราใหเปนไปแลว  เปนธรรมจักรไมมีจักรอื่นยิ่งไปกวา.  
สารีบุตรเปนผูเกิดตามตถาคต  ยอมหมุนจักรนั้นใหเปนไปตามเราได.  เสละ !  
สิ่งควรรู  เราก็รูแลวดวยปญญาอันยิ่ง.  สิ่งควรทําใหเกิดมี  เราก็ไดทําใหเกิดมีแลว.  
สิ่งควรละ  เราก็ละเสร็จแลว.  เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ  เราจึงเปนสัมพุทธะ. 

 
ทรงเปนธรรมราชาที่เคารพธรรม  ๑ 

ดูกอนภิกษุ ! จักรพรรดิราชผูประกอบในธรรม  เปนธรรมราชา  อาศัย 
ธรรมอยางเด ียวสักการะธรรม   เคารพธรรม   นอบนอมธรรม   มีธรรมเปนธงชัย 
มีธรรมเปนยอด  มีธรรมเปนอธิบดี  ยอมจัดการอารักขาปองกัน  และคุมครอง 
โดยชอบธรรม   ในหมู ชน   ในราชสําน ัก   ในกษัตร ิย ที ่เป นเม ืองออกในหมู พล 
ในพราหมณและคฤหบดี  ในราษฎรชาวนิคม  และชนบท  ในสมณะและพราหมณ 
และในเนื้อและนก,ทั้งหลาย;  ชื่อวาเปนผูยังจักรใหเปนไปโดยธรรม  และ 
เปนจักรที่มนุษยใด ๆ ผูเปนขาศึก  ไมอาจใหหมุนกลับไดดวยมือ ; นี้ฉันใด ; 

 
ดูกอนภิกษุ ! ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน : ตถาคตเปนอรหันตสัมมา - 

สัมพุทธะ  เปนธรรมราชาผูประกอบดวยธรรม  อาศัยธรรมอยางเดียว  สักการะ 
ธรรม  เคารพธรรม  นอบนอมธรรม  มีธรรมเปนธงชัย  มีธรรมเปนยอด 

 
 
 
 
 
 

                                                
๑. บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๓๘/๔๕๓ 
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มีธรรมเปนอธิบดี  ยอมจัดการอารักขา  ปองกัน  และคุมครอง  โดยธรรม  ในกายกรรม,  
วจีกรรม,  และมโนกรรม  วา  อยางนี้ๆ  ควรเสพ  อยางนี้ๆ  ไมควรเสพ  ดังนี้,  
ไดยังธรรมจักรอันไมมีจักรอื่นยิ่งไปกวา  ใหเปนไปโดยธรรมนั่นเทียว.และเปน 
จักรที่สมณะหรือพราหมณ,  เทพ,  มาร,  พรหม,  หรือใครๆ  ในโลกไมอาจตาน 
ใหหมุนกลับได,  ฉะนั้น. 
 

เมื่อไดประมวลขอความอันเปนเรื่องแวดลอมภาวะของการตรัสรู  เปนพระสัมมา - 
สัมพุทธเจาของพระองคมาจนหมดจดแลว  จะไดเริ ่มเนื ้อความที ่เปนทองเรื ่อง 
ติดตอเปนลําดับกัน  สืบไปอีก  ดังนี้  :- 

 
ทรงคิดหาที่พึ่งสําหรับพระองคเอง๑ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราอยูที่ตําบลอุรุเวลา  ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา,  ที่ 
ตนไทรเปนที่พักรอนของเด็กเลี้ยงแพะ  คราวเมื่อตรัสรูใหมๆ,  ภิกษุ  ท.!  เมื่อ 
เราเรนอยู  ณ  ที่สงัด  เกิดปริวิตกขึ้นในใจวา  “ผูอยูไมมีที่เคารพ  ไมมีที่พึ่งพํานัก 
ยอมเปนทุกข,  เราจะพึงสักการะเคารพสมณะหรือพราหมณคนไหนหนอแลว 
แลอยู ?” 

ภิกษุ  ท. ! ความรูสึกอันนี้ไดเกิดแกเราวา  “เรามองไมเห็น  สมณ - 
พราหมณอื ่นที ่ไหนในโลกนี ้และเทวโลก   มารโลก  พรหมโลก  และหมู ส ัตว 
พรอมท้ังสมณพราหมณ,  เทวดาพรอมท้ังมนุษย  ซึ่งสมบูรณดวยศีล  ดวยสมาธิ 
ดวยปญญา  ดวยวิมุตติ  ยิ่งกวาเรา  ซึ่งเราควรสักการะเคารพ  แลวเขาไปอาศัยอยู”. 

 
ภิกษุ  ท. ! ความคิดอันนี้ไดเกิดขึ้นแกเราวา  “ถาไฉน  ธรรมอันใด 

ที่เราไดตรัสรูแลว.  เราพึงสักการะเคารพธรรมนั้น  เขาไปอาศัยแลวแลอยูเถิด”. 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๕/๒๑.  ตรัสแกภิกษุสงฆ  ที่เชตวัน. 
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สหัมบดีพรหม  รูความคิดในใจของเรา  อันตรธานจากพรหมโลก  มาปรากฏอยู 
เฉพาะหนาเรา  ในชั่วเวลาที่คนแข็งแรง  เหยียดแขนออก  แลวคูเขา  เทานั้น.  
ภิกษุ  ท. ! สหัมบดีพรหม  ทําผาหมเฉวียงบาขางหนึ่ง  จดเขาขางขวาที่พื้นดิน๑  
นอมอัญชลีเขามาหาเราแลวกลาวกะเราวา  “อยางนั้นแหละ  พระผูมีพระภาค !  
อยางนั้นแหละ  พระสุคต ! ขาแตพระองค!  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
ที่ลวงไปแลวในอดีต  ก็ไดสักการะเคารพธรรมนั่นเอง  เขาไปอาศัยแลวแลอยู ,  
แมที่จักมาตรัสรูขางหนา  ก็จักสักการะเคารพธรรมนั่นเอง  จักเขาไปอาศัยแลวแลอยู.  
ขาแตพระองค ! แมพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาในบัดนี้ 
ก็ขอจงสักการะเคารพธรรมนั่นแหละเขาไปอาศัยแลวแลอยูเถิด”.  สหัมบดีพรหม 
ไดกลาวคํานี้แลว;  ไดกลาวคําอื่นอีก(ซึ่งผูกเปนกาพย)  วา  :- 

 
“พระสัมพุทธ เจ า เหล า ใดในอดีตดวย   พระสัมพุทธ เจ า 

เหลาใดในอนาคตดวย  และพระสัมพุทธเจาผูทําความโศกแหงสัตวโลก 
เปนอันมากใหฉิบหายไปดวย,  พระสัมพุทธเจาทั้งหมดนั้นลวน 
แลวแตเคารพพระสัทธรรมแลวแลอยูแลว,  อยูอยู,  และจักอยู ; ขอน้ี 
เปนธรรมดาแหงพระพุทธเจาทั้งหลาย,  เพราะเหตุนั้นแล  คนผูรักตน 
หวังอยู ตอคุณอันใหญ  ระลึกถึงซึ ่งพระพุทธศาสนาอยู   จงเคารพ 
พระสัทธรรมเถิด” 

 
ภิกษุ  ท. ! สหัมบดีพรหมไดกลาวคํานี้แลว,  อภิวาทเราแลวกระทํา 

ประทักษิณหายไปในที่นั้น.ภิกษุ  ท.! เราเขาใจในการเชื้อเชิญของพรหม  และ 
การกระทําที่สมควรแกตน : เราไดตรัสรูธรรมใดก็  สักการะเคารพธรรมนั้น  เขาไป 
อาศัยธรรมนั้น  อยูแลว. 

 
 
 

                                                
๑.  ขอใหสังเกตบาลีตอนนี้  อันแสดงใหเห็นวาการนั่งทาพรหมนั้นเปนอยางไร. 
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ภิกษุ  ท. ! อน่ึง  ในกาลใดแล  หมูสงฆประกอบพรอมดวยคุณอันใหญ,  
ในกาลนั้น  เรามีความเคารพ  แมในสงฆ๑,  ดังนี้. 

 
ทรงถูกพวกพราหมณตัดพอ๒ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราอยูที่ตําบลอุรุเวลา  ที่ตนไทรเปนที่พักรอนของ 
พวกคนเลี้ยงแพะ(อชปาลนิโครธ)  ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา  คราวแรกตรัสรูใหม ๆ.  
ภิกษุ  ท. ! พราหมณเปนอันมาก  ลวนแกเปนคนแก  คนเฒา  เปนผูใหญ 
เกิดนาน  ถึงวัยแลว  เขาไปหาเราถึงที่ที่เราพักอยู  ทําความปราศรัยพอคุนเคยแลว.  
ภิกษุ  ท. ! พราหมณเหลานั้นไดกลาวคํานี้กะเราวา  “พระโคดมผูเจริญ !  
ขอนี ้ขาพเจาไดฟงมาแลว  วา  “พระสมณโคดม  ไมอภิวาท  ไมลุกรับ  ไมเชื้อ 
เชิญดวยอาสนะ  กะพราหมณผูแก  ผูเฒา  เปนผูใหญเกิดนาน  ถึงวัย 
แลว.ขอนี้จริงอยางนั้นหรือพระโคดม?  ขอน้ีไมสมควรมิใชหรือ?”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท. ! ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราวา  “พราหมณมีอายุพวกนี้  ไม 

รูจักเถระ  (ผูแกจริง),หรือธรรมที่ทําคนเราใหเปนเถระ”.  ภิกษุ  ท.!  คนเราแม 
เปนผูเฒา  มีอายุ  ๘๐,๙๐,๑๐๐  ป  โดยกําเนิดก็ดี,  แตเขามีคําพูดไมเหมาะ 
แกกาล,  พูดไมจริง,  พูดไมมีประโยชน,  พูดไมเปนธรรม,  ไมเปนวินัย,  กลาว 
วาจาไมมีที่ตั้ง  ไมมีที่อิง  ไมมีที่สิ้นสุด  ไมประกอบดวยประโยชน,  คนผูนั้น 
ถึงการนับวาเปน  “เถระผูพาล”  โดยแท. 

 
ภิกษุ  ท. ! คนผูใดแมยังออน  ยังหนุม  ยังรุน  มีผมยังดํา  ประกอบดวย 

วัยกําลังเจริญอยูในปฐมวัย,  แตเขาเปนผูมีคําพูดเหมาะแกกาล,  พูดจริง,  พูดมี 
 
 
 

                                                
๑.  พระสงฆ  โปรดระลึกถึงพระพุทธภาษิตนี้  ใหจงหนัก.  ...  ผูแปล. 
๒ . บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๒๘/๒๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ประโยชน,  พูดเปนธรรม,  เปนวินัย,  กลาววาจามีที่ตั้ง  มีหลักฐาน  มีที่สิ้นสุด 
ประกอบดวยประโยชนแลว,  คนนั้น  ถึงการควรนับวาเปน  “เถระผูบัณฑิต”  
นั้นเทียว.ฯ 

 
มารทูลใหนิพพาน  ๑ 

อานนท ! ครั้งหนึ่งเมื่อเราอยูที่ตําบลอุรุเวลา  ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา,  
ที่ตนไทรเปนที่พักรอนของเด็กเลี้ยงแพะ  เมื่อไดตรัสรูใหมๆ,  มารผูมีบาปไดเขามา 
หาเราถึงที ่นั ้น   ยืนอยู ในที ่ควรแลวกลาวกะเราวา   “ขอพระผู ม ีพระภาคเจา 
จงปรินิพพานเถิด  ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด,  บัดนี้เปนเวลาสมควรปรินิพพาน 
ของพระผูมีพระภาคแลว”.  เราไดกลาวกะมารนั้นวา  :- 

 
“ทานผูมีบาป ! เราจักไมปรินิพพานกอน,  ตลอดกาลที่  ภิกษุ...  

ภิกษุณี...อุบาสก..อุบาสิกาผูเปนสาวก  (และสาวิกา)  ของเรา  ยังไมเปนผูฉลาด 
ย ัง ไ ม ไ ด ร ับคํา แนะนํา   ย ัง ไ ม แ กล ว กล า   ย ัง ไ ม เ ป นพห ุส ูต   ทร ง ธ ร รม 
ปฏิบัติธรรมควรแกธรรม  ปฏิบัติถูกตอง  ปฏิบัติตามธรรม,  ยังตองเรียนความรู 
ของอาจารยตนตอไปกอน  จึงจักบอก  แสดง  บัญญัติ  แตงตั้ง  เปดเผย  จําแนก 
กระทําใหตื้นซึ่งพระสัทธรรม  จนขมข่ีปรัปวาทที่เกิดขึ้น  ใหราบเรียบโดยธรรม 
แลวแสดงธรรมประกอบดวยความนาอัศจรรยได.   
 

ทรงทอพระทัยในการแสดงธรรม๒ 
ราชกุมาร ! ความคิดขอน้ีไดเกิดขึ้นแกเราวา  “ธรรมที่เราบรรลุแลวนี้ 

เปนธรรมอันลึก  สัตวอื่นเห็นไดยาก  ยากที่สัตวอื่นจะรูตาม,  เปนธรรมระงับ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหา.ที่  ๑๐/๑๓๑/๑๐๒,  ตรัสแกพระอานนท  ที่ปาวาลเจดีย 
๒. บาลี  ม.ม.  ๑๓/๔๖๑/๕๐๙.  ตรัสแกโพธิราชกุมาร. 
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และประณีต  ไมเปนวิส ัยที ่จะหยั ่งลงง าย  ๆ  แหงความตรึก  เปนของละเอ ียด 
เปนวิสัยรูไดเฉพาะบัณฑิต,  ก็สัตวเหลานี้  มีอาลัยเปนที่ยินดี  ยินดีแลวในอาลัย 
เพลิดเพลินแลวในอาลัย,  สําหรับสัตวผูมีอาลัยเปนที่ยินดี  ยินดีเพลิดเพลิน 
ในอาลัยนั้น,  ยากนักที่จะเปนปฏิจจสมุปบาทอันมีสิ่งนี้  (คือมีอาลัย)  เปนปจจัย,  
ยากนักที ่จะเห็นธรรมเปนที ่สงบระง ับแหงสังขารทั ้งปวง ,คือ   ธรรมอันถอนอุปธิ 
ทั้งสิ้น  ความสิ้นตัณหา  ความคลายกําหนัด  ความดับโดยไมเหลือ  และนิพพาน.  
หากเราพึงแสดงธรรมแลวสัตวอื่นไมพึงรูทั่วถึง  ขอน้ันจักเปนความเหนื่อยเปลา 
แกเรา,  เปนความลําบาก  แกเรา.”  โอ,  ราชกุมาร ! คาถาอันอัศจรรยเหลานี้ 
ที่เราไมเคยฟงมาแตกอน  ไดปรากฏแจมแจงแกเราวา  :- 

  “กาลนี้  ไมควรประกาศธรรมที่เราบรรลุไดแลวโดยยาก.  ธรรมนี้,  
สัตวที่ถูกราคะโทสะรวบรัดแลว  ไมรูไดโดยงายเลย.  สัตวที่กําหนัด 
ดวยราคะ   ถ ูกกลุ มม ืดห อหุ มแล ว   จ ักไม เห ็นธรรมอ ันให ถ ึงที ่ทวน 
กระแส,  อันเปนธรรมละเอียดลึกซึ่ง  เห็นไดยากเปนอณู”.  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! เมื่อเราพิจารณาเห็นดังนี้,  จิตก็นอมไปเพื่อความ 

ขวนขวายนอย  ไมนอมไปเพื่อการแสดงธรรม. 
 

พรหมอาราธนา๑ 
ราชกุมาร ! ครั้งนั้น  ความรูสึกขอนี้  ไดบังเกิดขึ้นแกสหัมบดีพรหม 

เพราะเธอรูความปริวิตกในใจของเราดวยใจ.  ความรูสึกน้ันวา  “ผูเจริญ !  
 

                                                
๑.  บาลี  ม.ม.  ๑๓/๔๖๒/๕๑๐.  ตรัสแกโพธิราชกุมาร. 
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โลกจักฉิบหายเสียแลวหนอ  ผูเจริญ ! โลกจักพินาศเสียแลวหนอ,  เพราะเหตุ 
ที่จิตแหงพระตถาคต  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  นอมไปเพื่อความขวนขวายนอย,  
ไมนอมไปเพื่อแสดงธรรม”  ดังนี้.  ลําดับน้ัน  สหัมบดีพรหมไดอันตรธานจาก 
พรหมโลก   มาปรากฏอยู เฉพาะหนาเรา   รวดเร ็ว เท า เวลาที ่บ ุร ุษแข ็งแรง 
เหยียดแขนออกแลวงอเขาเทานั้น. 
 

ราชกุมาร ! ครั้งนั้น  สหัมบดีพรหม  หมผาเฉวียงบา  ประคองอัญชลี 
เขามาหาเราถึงที่อยูแลวกลาวคํานี้กะเราวา  “พระองคผูเจริญ ! ขอพระผูมีพระภาค 
จงแสดงธรรมเพื่อเห็นแกขาพระองคเถิด,ขอพระสุคตจงแสดงธรรมเถิด,  สัตวที่มี 
ธุลีในดวงตาแตเล็กนอย  ก็มีอยู,  เขาจักเสื่อมเสียเพราะไมไดฟงธรรม.  สัตว 
ผูรูทั่วถึงธรรม  จักมีโดยแท”  ดังนี้.  ราชกุมาร ! สหัมบดีพรหมไดกลาว 
คํานี้แลว  ยังไดกลาวคําอื่นสืบไปอีก  (เปนคาถา)  วา:- 
 

“ธรรมไมบริสุทธิ์  ที่คนมีมลทิน  ไดคิดขึ้น,  ไดมีปรากฏอยูใน 
แควนมคธแลว,  สืบมาแตกอน;  ขอพระองคจงเปดประตูนิพพานอัน 
ไมตาย.  สัตวทั้งหลายจงฟงธรรมที่พระองคผูปราศจากมลทินไดตรัสรู 
แลวเถิด.  คนยืนบนยอดชะงอนเขา  เห็นประชุมชนไดโดยรอบ  ฉันใด ;  
ขาแตพระผูมีเมธาดี ! ผูมีจักษุเห็นโดยรอบ ! ขอพระองคจงขึ้นสู 
ปราสาท  อันสําเร็จดวยธรรม,  จักเห็นหมูสัตวผูเกลื่อนกลนดวยโศก 
ไมหางจากความโศก  ถูกชาติชราครอบงํา,  ไดฉันนั้น.  จงลุกขึ้นเถิด 
พระองคผูวีระ ! ผูชนะสงครามแลว!  ผูขนสัตวดวยยานคือเกวียน !  
ผูไมมีหนี้สิน ! ขอพระองคจงเที่ยวไปในโลกเถิด.  ขอพระผูมีพระ 
ภาคทรงแสดงธรรม  สัตวผูรูทั่วถึงธรรม  จักมีเปนแน”  ดังนี้. 
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ทรงเห็นสัตวดุจดอกบัว  ๓  เหลา๑ 
 

ราชกุมาร ! ครั้งนั ้น  เรารู แจงคําเชื้อเชิญของสหัมบดีพรหมแลว,  
และเพราะอาศัยความกรุณาในสัตว  ท.  เราตรวจดูโลกดวยพุทธจักขุแลว.  เมื่อ 
เราตรวจดูโลกดวยพุทธจักขุอยู,  เราไดเห็นสัตว  ท.  ผูมีธุลีในดวงตาเล็กนอยบาง,  
มีมากบาง,  ผูมีอินทรียแกกลาบาง  ออนบาง,  มีอาการดีบาง  เลวบาง,  
อาจสอนใหรูไดงายบาง  ยากบาง;  และบางพวกเห็นโทษในปรโลก  โดยความ 
เปนภัยอยูก็มี;  เปรียบเหมือนในหนองบัวอุบล  บัวปทุม  บัวบุณฑริก,  ดอกบัว 
บางเหลาเกิดแลวในน้ํา  เจริญในน้ํา  อันน้ําพยุงไวยังจมอยูในน้ํา,  บางเหลาเกิด 
แลวในน้ํา  เจริญในน้ํา  อันน้ําพยุงไว  ตั้งอยูเสมอพื้นน้ํา,  บางเหลาเกิดแลวในน้ํา 
เจริญในน้ํา  อันน้ําพยุงไว  โผลขึ้นพนน้ํา  อันน้ําไมถูกแลว,  มีฉันใด,  ราชกุมาร !  
เราไดเห็นสัตวทั้งหลายเปนตางๆ  กันฉันนั้น.  ราชกุมาร!  ครั้งนั้น  เราไดรับรอง 
กะสหัมบดีพรหมดวยคํา  (ที่ผูกเปนกาพย)  วา:- 
 

“ป ร ะ ต ูแ ห ง น ิพ พ า น อ ัน เ ป น อ ม ต ะ   เ ร า เ ป ด ไ ว แ ล ว แ ก ส ัต ว   
เหลานั้น,  สัตวเหลาใดมีโสตประสาท  สัตวเหลานั้น  จงปลงศรัทธา  
ลงไปเถิด,  ดูกอนพรหม!  เรารูสึกวายาก  จึงไมกลาวธรรมอันประณีต 
ที่เราคลองแคลวชํานาญ  ในหมูมนุษย  ท.”  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! ครั้งนั้น  สหัมบดีพรหม  รูวา  ตนเปนผูไดโอกาสอัน 

พระผูมีพระภาค  ทรงกระทําแลวเพื่อแสดงธรรม,  จึงไหวเรากระทําอันประทักษิณ 
แลว  อันตรธานไปในที่นั้น  นั่นเอง. 
 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี.  ม.ม.  ๑๓/๔๖๓/๕๑๑.  ตรัสแกโพธิราชกุมาร. 
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ทรงแสดงธรรมเพราะเห็นความจําเปน 
ของสัตวบางพวก๑ 

 
ภิกษุ  ท. ! บุคคลบางคนในโลกนี้  ไดเห็นหรือไมไดเห็นตถาคตก็ตาม 

ไดฟงหรือไมไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ตาม  ก็หาเขามาสูคลองแหง 
กุศลธรรมไดไม.  แตบุคคลบางคนในโลกนี้  ไดเห็นหรือไมไดเห็นตถาคตก็ตาม 
ไดฟงหรือไมไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวก็ตาม  ยอมเขามาสูคลองแหง 
กุศลธรรมทั้งหลายไดโดยแท.  สวนบุคคลบางคนในโลกนี้  ตอเมื่อไดเห็นตถาคต 
หรือไดฟงธรรมวินัยที ่ตถาคตประกาศแลว   จึงเขามาสู คลองแหงกุศลธรรม 
ทั้งหลายได  ถาไมไดเห็นตถาคต  หรือไมไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว 
ยอมไมเขามาสูคลองแหงกุศลธรรมทั้งหลายไดเลย. 

ภิกษุ  ท. ! ในบุคคล  ๓  ประเภทนั้น  มีบุคคลอยูประเภทหนึ่ง  ซึ่ง 
ตอเมื่อไดเห็นตถาคตหรือไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลว  จึงจะเขามาสูคลอง 
แหงกุศลธรรมทั้งหลายได,  ถาไมไดเห็นตถาคตหรือไมไดฟงธรรมวินัยที่ตถาคต 
ประกาศแลว  ยอมไมเขามาสูคลองแหงกุศลธรรมทั้งหลายไดเลย.  เราเพราะเห็น 
แกบุคคลประเภทนี้แหละ  จึงอนุญาตใหมีการแสดงธรรม.  และเพราะอาศัยบุคคล 
ประเภทนี้เปนหลักอีกเหมือนกัน  จึงจําตองแสดงธรรมแกบุคคลประเภทอื่นดวย. 

 
ทรงเห็นลูทางที่จะชวยเหลือปวงสัตว๒  

 
ภิกษุ  ท.   ! ครั้งหนึ่ง  ที่ตําบลอุรุเวลา  ใกลฝงแมน้ําเนรัญชรา, 

 
 
 
 

                                                
๑. บาลี ติก. อํ. ๒๐/๑๕๒/๔๖๑. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒. บาลี มหาวาร. สํ. ๑๙/๒๒๒ - ๒๒๔/๗๕๔ – ๗๕๗. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ที่ตนไทรเปนที่พักรอนของเด็กเลี้ยงแพะ  เมื่อเราแรกตรัสรูไดใหม ๆ, ความปริวิตก 
แหงใจไดเกิดขึ้นแกเรา  ขณะเขาสูที่พักกําบังหลีกเรนอยู,  วา  “นี่เปนหนทาง 
เครื่องไปทางเดียว  เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตวทั้งหลาย,  เพื่อกาวลวงเสีย 
ซึ่งความโศกและปริเทวะ  เพื่อความตั้งอยูไมไดแหงทุกขและโทมนัส  เพื่อบรรลุ 
ญายธรรม  เพื่อทําพระนิพพานใหแจง  ทางนี้  คือ  สติปฏฐานสี่.  สี่เหลาไหนเลา ?  
คือ  ภิกษุเปนผูมีธรรมดาตามเห็นกายในกาย,เห็นเวทนาในเวทนา  ท.,  เห็นจิตในจิต,  
เห็นธรรมในธรรม  ท.  อยู,  เปนผูมีเพียรเผาบาป  มีสติสัมปชัญญะ  นําอภิชฌาและ 
โทมนัสในโลก  ออกได : นี้แหละทางทางเดียว”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท. ! ลําดับน้ัน  สหัมบดีพรหมรูปริวิตกในใจของเราจึงอันตรธาน 
จากพรหมโลก   มาปรากฏอยู เฉพาะหนาเรา   รวดเร็วเทาเวลาที ่บุร ุษแข็งแรง 
เหยียดแขนออกแลวงอเขา  เทานั้น.  คร้ังนั้นสหัมบดีพรหมทําผาหมเฉวียงบา 
นอมอัญชลีเขามาหาเรา  แลวกลาวกะเราวา  “อยางนั้นแล  พระผูมีพระภาค !  
อยางนั้นแล  พระสุคต ! ฯลฯ  นั่นเปนทาง ๆ เดียว  เพื่อความบริสุทธิ์หมดจด 
ของสัตวทั้งหลาย,เพื่อกาวลวงเสียไดซึ่งความโศกและปริเทวะ  ฯลฯ  เพื่อทํา 
นิพพานใหแจง”,  แลวและไดกลาวคํา(อันผูกเปนกาพย)  วา:- 

 
“พระสุค  ต  ผูมีธรรมดาเห็นที่สุดคือความสิ้นไปแหงชาติ.  ผูมี 
พระทัยอนุเคราะหส ัตว ด วยความเกื ้อก ูล   ยอมทรงทราบทางเอก 
ซึ่งเหลาพระอรหันตไดอาศัยขามแลวในกาลกอน  และกําลังขามอยู 
และจักขาม  ซึ่งโอฆะได”,  ดังนี้. 

 
ทรงระลึกหาผูรับปฐมเทศนา๑  

ราชกุมาร ! ความคิดขอน้ีไดมีแกเราวา  “เราควรแสดงธรรมแกใคร 
 
 

 

                                                
๑. บาลี ม.ม. ๑๓/๔๖๔/๕๑๒. ตรัสแกโพธิราชกุมาร.  
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กอนหนอ ? ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้โดยพลันหนอ?”  ความรูสึกไดเกิดแกเราวา 
 “อาฬารผูกาลามโคตรนี้แล  เปนบัณฑิต  ผูฉลาด  มีเมธา  มีชาติแหงสัตวผูมีธุลี 
ในดวงตาแตเล็กนอย  มานานแลว,  ถากระไร  เราควรแสดงธรรมแกอาฬาร 
ผูกาลามโคตร  นี้กอนเถิด,  เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้เปนแน".  ราชกุมาร !  
ครั้งนั้น  เทวดาไดเขามากลาวคํานี้กะเราวา  “พระองคผูเจริญ ! อาฬารผูกาลามโคตร 
ไดกระทํากาละ  ๗  วันมาแลว”.  และความรูสึกก็ไดเกิดแกเราวา  “อาฬารผู 
กาลามโคตรไดกระทํากาละเสีย  ๗  วันแลว  อาฬารผูกาลามโคตรไดเสื่อมจากคุณ 
อันใหญเสียแลว,  เพราะหากวา  ถาเธอไดฟงธรรมนี้ไซร  จักรูทั่วถึงธรรมนี้ได 
โดยพลัน”  ดังนี้. 
 

ราชกุมาร ! ความคิดขอนี้ไดเกิดมีแกเราวา  “อุทกผูรามบุตรนี้แล ,  
เปนบัณฑิตผูฉลาด  มีเมธา  มีชาติแหงสัตวผูมีธุลีในดวงตาแตเล็กนอยมานานแลว,  
ถากระไรเราควรแสดงธรรมแกอุทกผูรามบุตรนั้นกอน,  เธอจักรูทั่วถึงธรรมนี้ 
เปนแน”.  ราชกุมาร ! เทวดาไดเขามากลาวคํานี้กะเราวา  "พระองคผูเจริญ !  
อุทกผูรามบุตร  ไดกระทํากาละเสียเมื่อตอนดึกคืนนี้แลว”.  และความรูสึกอันนี้ 
ได เก ิดแก เราว า   “อุทก   ผู รามบุตร   ได กระทํากาละเส ียเมื ่อตอนดึกค ืนนี ้แล ว 
อุทกผูรามบุตรไดเสื่อมจากคุณอันใหญ  เสียแลว,  เพราะหากวา  ถาเธอไดฟง 
ธรรมนี้ไซร  เธอจักรูทั่วถึงธรรมโดยพลันทีเดียว   ! เราจักแสดงธรรมแกใครกอน 
เลาหนอ?  ใครจักรูทั่วถึงธรรมนี้โดยพลัน?”  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! ความคิดอันนี ้ไดเกิดแกเราวา  “ภิกษุปญจวัคคียได 

อุปฏฐากเรา  เมื่อบําเพ็ญความเพียร,  เปนผูมีอุปการะมากแกเรา,  ถากระไรเรา 
ควรแสดงธรรมแกภิกษุปญจวัคคียกอนเกิด”.  ราชกุมาร   ! ความสงสัย 
เกิดแกเราวา  “บัดนี้  ภิกษุปญจวัคคียอยูที่ไหนหนอ?”  ดวยจักขุเปนทิพย 
หมดจดลวงจักขุสามัญมนุษย  เราไดเห็นภิกษุปญจวัคคีย  ผูอยูแลวที่เมือง 
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พาราณสีณ  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน.  ราชกุมาร ! ครั้งนั้น  ครั้นเราอยูที่ตําบล 
อุรุเวลาตามพอใจแลว,  ไดหลีกไปโดยทางแหงเมืองพาราณสี. 
 

เสด็จพาราณสี  -  พบอุปกาชีวก๑ 
 

ราชกุมาร ! เรา,  ครั้นอยูที่ตําบลอุรุเวลาตามพอใจแลว,  ไดหลีกไป 
โดยทางแหงเมืองพาราณสี.  ราชกุมาร   ! อาชีวกชื่ออุปกะ  ไดพบกะเราที่ระหวาง 
ตําบลคยาและโพธิ.  เขาไดกลาวคํานี้กะเราผูเดินทางไกลมาแลววา  “ผูมีอายุ !  
อินทรียของทานผองใสนัก,  ผิวพรรณของทานหมดจดขาวผอง,ผูมีอายุ !  
ทานบวชเจาะจงกะใคร,  หรือวาใครเปนครูของทาน,  หรือวาทานชอบใจ 
ธรรมของใคร?  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! เมื่ออุปกาชีวกถามแลวอยางนี้  เราไดตอบอุปกาชีวกดวย

คํา  (ที่ผูกเปนกาพย  ท.)  วา:- 
 

“เราเปนผูครอบงําไดหมด,  เปนผูรูจบหมด, 
ไมเขาไปเกี่ยวของในสิ่งทั้งหลาย,  ละไดแลวซึ่ง 
สิ่งทั้งปวง,  หลุดพนแลวเพราะธรรมเปนที่สิ้น 
ตัณหา,  รูยิ่งเองแลว  จะตองเจาะจงเอาใครเลา! 

 
อาจารยของเราไมมี,  ผูที่เปนเหมือนเราก็ไมมี,  ผูจะเปรียบ 
กับเราก็ไมมี  ในโลกและทั้งเทวโลก.  เราเปนอรหันตในโลก,  
เราเปนครูไมมีใครยิ่งไปกวา.  เราผูเดียวเปนสัมมาสัมพุทธะ,  
เราเปนผูดับแลวเย็นสนิท,  จะไปสูเมืองแหงชาวกาสีเพื่อแผ 
 
 

                                                
๑. บาลี ม.ม. ๑๓/๔๖๖/๕๑๓. 
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ธรรมจักร.  ในเมื่อโลกเปนราวกะตาบอด  เราไดกระหน่ําตีกลอง 
แหงอมตธรรมแลว."  ดังนี้. 

 
อุปกะ  :-  “ผูมีอายุ   ! ทานเปนพระอรหันต  ผูชนะไมมีที่สุด  เหมือนอยางที่ทานปฏิญญานั้น  เชียวหรือ ? ”  
เรา  :-         “ผูที่เปนผูชนะเชนเดียวกับเรา  ก็คือผูที่ถึงความสิ้น 

อาสวะแลว,  เราชนะธรรมอันลามกแลว.  แนะอุปกะ ! 
เหตุนั้นเราจึงเปนผูชนะ”,  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! ครั้นเรากลาวดังนี้  อุปกาชีวกไดกลาววา  "เห็นจะเปนได๑ 

ผูมีอายุ !” ดังนี้แลว  สายศีรษะไปมา  แลบลิ้น  ถือเอาทางสูง๒  หลีกไปแลว. 
   

การโปรดปญจวัคคีย๓ 
หรือ 

การแสดงปฐมเทศนา 
 

ราชกุมาร ! ลําดับนั้น  เราจาริกไปโดยลําดับ  ไปสูเมืองพาราณสี 
ถึงที่อยูแหงภิกษุปญจวัคคีย  ณ  อิสิปตนมฤคทายวัน  แลว.  ภิกษุปญจวัคคีย 
เห็นเรามาแตไกล  ไดตั้งกติกาแกกันและกันวา  “ผูมีอายุ!พระสมณโคดมนี้ 
 
 
 
 

                                                
๑. คํานี้เห็นจะเปนคําเยาะ บาลีตอนนี้มีแต “หุเวยฺยาวุโส" เทานั้น ไมไดใสประธานอะไรไว 

คงหมายวาประธานของประโยคนี้ คือคําที่พระองคตรัสนั่นเอง อรรถกถาแกวา "ชื่อแมเชนนั้นพึงมีได” 
๒. บาลีเปน อุมฺมคฺโค.  ตามตัววา ทางขึ้น. มีบางทานแปลวา ทางผิด, ที่จริงเขานาจะเดิน  สวน 

ทางขึ้นไปทางเหนือ สวนพระองคลงไปพาราณสี เปนทางใต, ถาเรามัวมุงแตจะติคนภายนอกอยาง  
เดียว คําแปลตางๆ อาจคอนไปขางแรงก็ไดกระมัง? ...ผูแปล 

๓. บาลี ม.ม. ๑๓/๔๖๗/๕๑๔. ตรัสแกโพธิราชกุมาร.  
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๑๗๕

กําลังมาอยู,  เธอเปนผูมักมาก  สลัดความเพียร  เวียนมาเพื่อความเปนคนต่ํา 
เสียแลว.เชนนั้นเราอยาไหว,  อยาลุกรับ,  อยาพึงรับบาตร  จีวรของเธอ 
เปนอันขาด  แตจักตั้งอาสนะไว  ๑ถาเธอปรารถนา  จักนั่งได”  ดังนี้. 
 

ราชกุมาร ! เราเขาไปใกลภิกษุปญจวัคคียดวยอาการอยางใด,  เธอไม 
อาจถือตามกติกาของตนไดดวยอาการอยางนั้น,  บางพวกลุกรับและรับบาตรจีวร 
แลว,  บางพวกปูอาสนะแลว,  บางพวกตั้งน้ําลางเทาแลว  แตเธอรองเรียกเรา 
โดยชื่อ  (วาโคดม)  ดวย  และโดยคําวา  ทานผูมีอายุ  ดวย.ครั้นเธอกลาวอยางนั้น 
เราไดกลาวคํานี้กะภิกษุปญจวัคคียนั้นวา  “ภิกษุ  ท. ! เธออยางเรียกรองเราโดยชื่อ 
และโดยคําวา  “ผูมีอายุ!”  ภิกษุ  ท. ! เราเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา,  ทานจง 
เงี่ยโสตลง  เราจักสอนอมตธรรมที่เราไดบรรลุแลว,  เราจักแสดงธรรม,  เมื่อ 
ทานปฏิบัติอยูตามที่เราสอน,  ในไมนานเทียวจักกระทําใหแจงซึ่งประโยชนอัน 
ยอดเยี่ยม  อันเปนยอดแหงพรหมจรรย  ไดดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้ 
เขาถึงแลวแลอยู,  อันเปนประโยชนที่ปรารถนาของกุลบุตรผูออกจากเรือน 
บวชเปนผูไมมีเรือนโดยชอบ”  ดังนี้. 

 
ราชกุมาร ! ครั้นเรากลาวดังนี้แลว,  ภิกษุปญจวัคคียกลาวคํานี้กะเรา 

วา  “ผูมีอายุ  โคดม!แมดวยทุกรกิริยา  ปฏิปทาอันประเสริฐนั้น  ทานยังไมอาจ 
บรรลุอุตตริมนุสสธัมมอลมริยญาณทัสสนวิเศษไดเลย  ก็ในบัดนี ้  ทานเปนคน 
มักมาก  สลัดความเพียรเวียนมาเพื่อความเปนคนมักมากแลว  ทําไมจะบรรลุ -  
อุตตริมนุสสธัมม  อลมริยญาณทัสสนวิเศษไดเลา ?" 

 
“ภิกษุ  ท. ! ตถาคตไมไดเปนคนมักมาก  สลัดความเพียร  เวียนมา 

เพื่อความเปนคนมักมากดอก,  ภิกษุ  ท. ! ตถาคตเปนพระอรหันต  ตรัสรู 
ชอบดวยเอง.  ภิกษุ  ท. ! พวกเธอจงเงี่ยโสตลง   เราจะสอนอมตธรรม 

                                                
๑.  ศัพท เอว. 
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ที่เราไดบรรลุแลว  เราจักแสดงธรรม.  เมื่อเธอปฏิบัติอยูตามที่เราสอน, 
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ในไมนานเทียว,  จักกระทําใหแจงซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยมอันเปนยอดแหง 
พรหมจรรยไดดวยปญญาอันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลวแลอยู,  อันเปน 
ประโยชนที ่ปรารถนาของเหล ากุลบุตรผู ออกจากเร ือนบวช   เปนผู ไมม ีเร ือน 
โดยชอบ”.  ดังน 
 

ราชกุมาร ! ภิกษุปญจวัคคีย  ไดกลาวคํานี้  กะเราอีก  แมครั้งที่สอง 
 (อยางเดียวกับครั้งแรก) 

ราชกุมาร ! เราก็ไดกลาวคํานี้กะภิกษุปญจวัคคียแมครั้งที่สาม 
 (วาอยางเดียวกับครั้งแรก). 

ราชกุมาร ! ภิกษุปญจวัคคีย  ไดกลาวคํานี้  กะเราอีก  แมครั้งที่สาม 
 (อยางเดียวกับครั้งแรก) 

 
ราชกุมาร ! ครั้นภิกษุปญจวัคคียกลาวอยางนี้แลว,  เราไดกลาวคํานี้ 

กะพวกเธอวา  “ภิกษุ  ท. ! เธอจําไดหรือ?  คําอยางนี้นี่เราไดเคยกลาวกะเธอ  ท.  
ในกาลกอนแตนี้บางหรือ?  เธอตอบวา  “หาไมทานผูเจริญ  !”๑  เรากลาวอีกวา 
ภิกษุ  ท. ! คถาคตเปนพระอรหันตตรัสรูชอบดวยตนเอง.  พวกเธอจงเงี่ยโสตลง 
ราจะสอน  อมตธรรมที่เราไดบรรลุแลว,  เราจักแสดงธรรม,  เมื่อเธอปฏิบัติอยู 
ตามที่เราสอน,  ในไมนานเทียว  จักกระทําใหแจง  ซึ่งประโยชนอันยอดเยี่ยม 
อันเปนยอดแหงพรหมจรรยได  ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในทิฏฐธรรมนี้  เขาถึงแลว 
แลอยู,  อันเปนประโยชนที่ปรารถนาของเหลากุลบุตรผูออกจากเรือน  บวชเปนผู 
ไมมีเรือนโดยชอบ"ดังนี้. 

ราชกุมาร ! เราไดสามารถ  เพื่อให  ภิกษุปญจวัคคีย  เชื่อแลวแล.  
ราชกุมาร ! เรากลาวสอนภิกษุ  ๒  รูปอยู.  ภิกษุ  ๓  รูปเที่ยวบิณฑบาต 
เราหกคนดวยกันเลี้ยงชีวิตใหเปนไป  ดวยอาหารที่ภิกษุ  ๓  รูปนํามา.  บางคราว 
 
 

                                                
๑. เปล่ียน อาวุโส เปน ภฺนเต ตรงนี้. 
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เรากลาวสอนภิกษุ  ๓  รูปอยู  ภิกษุ  ๒  รูป  เที่ยวบิณฑบาต  เราหกคนเลี้ยงชีวิตให 
เปนไปดวยอาหารที่ภิกษุ  ๒  รูปนํามา.๑ 
 

ราชกุมาร ! ครั้งนั้น,  เมื่อเรากลาวสอน  พรํ่าสอนภิกษุปญจวัคคีย 
อยู ด วยอาการอยางนี ้๑ เธอกระทําใหแจงซึ ่งประโยชนอ ันยอดเยี ่ยม   อันเปน 
ยอดแหงพรหมจรรย  ดวยปญญาอันยิ ่ง เองในทิฏฐธรรมนี ้  เข าถึงแลวแลอยู 
อันเปนประโยชนที่ปรารถนาของเหลากุลบุตรผูออกจากเรือนบวช  เปนผูไมมีเรือน 
โดยชอบ  ไดแลว.ฯ 

 
ขอความในบาลี  ปาสราสิสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๓๒/๓๒๖,  มีแปลกออกไปบางเล็กนอย 

ในตอนนี้  ดังนี้  :- 
ภิกษุ  ท. ! ครั้งนั้น  เมื่อเรากลาวสอน  พร่ําสอนภิกษุปญจวัคคีย 

อยู ด วย๑อาการอยางนี ้  เธอนั ้น   ทั ้งที ่เปนผู มีการเกิดเปนธรรมดาอยู ด วยตน 
ก็รูแจงแลว  ซึ่งโทษอันต่ําทรามในความเปนผูมีการเกิดเปนธรรมดา.  เธอแสวง 
หาอยู  ซึ่งนิพพานอันเปนธรรมท่ีปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา 
เปน  ธรรมที่ไมมีการเกิด,  ก็ไดเขาถึงแลวซึ่งนิพพานอันเปนธรรมที่ปลอดภัยจาก 
เครื่องผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนธรรมไมมีการเกิด. 

 
เธอนั้น  ทั้งที่เปนผูมีความแกเปนธรรมดาอยูดวยตน  ก็รูแจงชัดแลว 

ซึ่งโทษอันต่ําทรามในความเปนผูมีความชราเปนธรรมดา.  เธอแสวงหาอยูซึ่ง 
นิพพานอันเป นธรรมที ่ปลอดภัยจากเครื ่องผ ูกร ัด   ไม ม ีธรรมอื ่นยิ ่งกว า   เป น 
ธรรมที่ไมมีความชรา,  ก็ไดเขาถึงแลวซึ่งนิพพาน  อันเปนธรรมที่ปลอดภัยจาก 
เครื่องผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนธรรมไมมีความชรา. 

                                                
๑.ในที่นี้ ไดแกการตรัสธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และเบ็ดเตล็ด และอนัตตลักขณสูตรเปนครั้งสุดทาย,  
แตสําหรับคําตรัสเลา ไมมีที่ระบุชื่อชัด จึงไมนํามาใสไวในที่นี้. ทั้งทราบกันไดดีอยูแลว ในบาลีแหงอื่น  ๆ 
ก็มีเพียงทรงเลาวาไดแสดงอริยสัจจ, ดังไดยกมาเรียงตอทายบทนี้ไวเปนตัวอยางแลว 
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เธอนั้น  ทั้งที่เปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดาอยูดวยตน  ก็รูแจงชัดแลว 
ซึ่งโทษอันต่ําทรามในความเปนผูมีความเจ็บไขเปนธรรมดา.  เธอแสวงหาอยู 
ซี ่งน ิพพาน   อันเป นธรรมที ่ปลอดภัยจากเครื ่องผ ูกร ัดไม ม ีธรรมอื ่นยิ ่งกว า 
เปนธรรมไมมีความเจ็บไข,  ก็ไดเขาถึงแลวซึ่งนิพพาน   อันเปนธรรม 
ที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนธรรมไมมีความเจ็บไข. 

 
เธอนั้น  ทั้งที่เปนผูมีความตายเปนธรรมดาอยูดวยตน  ก็รูแจงชัดแลว 

ซึ่งโทษอันต่ําทรามในความเปนผูมีความตายเปนธรรมดา.  เธอแสวงหาอยูซึ่ง 
นิพพาน   อันเปนธรรมที ่ปลอดภัยจากเครื ่องผูกร ัดไมม ีธรรมอื ่นยิ ่งกว า  เป น 
ธรรมที่ไมตาย,  ก็ไดเขาถึงแลวซึ่งนิพพาน  อันเปนธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่อง 
ผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนธรรมไมตาย. 

เธอนั้น  ทั้งที่เปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดาอยูดวยตน  ก็รูแจง 
ชัดแลวซึ่งโทษอันต่ําทราม  ในความเปนผูมีความเศราหมองเปนธรรมดา.  เธอ 
แสวงหาอยูซึ่งนิพพานอันเปนธรรมที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัดไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา 
เปน  ธรรมที่ไมมีความเศราหมอง,  ก็ไดเขาถึงแลวซึ่งนิพพาน  อันเปนธรรม 
ที่ปลอดภัยจากเครื่องผูกรัด  ไมมีธรรมอื่นยิ่งกวา  เปนธรรมไมเศราหมอง. 

 
ญาณ  และ  ทัสสนะ  ไดเกิดขึ้นแลวแกเธอเหลานั้นวา  ความหลุดพน 

ของเราไมกลับกําเริบชาตินี้เปนชาติสุดทาย  ภพใหมไมมีอีกตอไป  ดังนี้. 
 

ทรงประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนมฤคทายวัน๑ 
 

ภิกษุ  ท. ! ตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาไดประกาศอนุตตรธรรม -  
จักรใหเปนไปแลว  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลนครพาราณสี,  เปนธรรมจักร 
 
 

                                                
๑. บาลี อุปริ. ม. ๑๔/๔๔๙/๖๙๙. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่อิสิปตนมฤคทายวัน ใกลเมืองพาราณสี 
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ที่สมณะหรือพราหมณ,  เทพ  มาร  พรหม  หรือใครๆในโลก  จะตานทาน 
ใหหมุนกลับมิได  ๑  ขอนี้คือ  การบอก  การแสดง  การบัญญัติ  การแตงตั้ง 
การเปดเผยการจําแนก  และการทําใหตื้น  ซึ่งความจริงอันประเสริฐสี่ประการ :  
สี่ประการไดแก  ความจริงอันประเสริฐคือความทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ 
คือเหตุใหเกิดทุกข,  ความจริงอันประเสริฐ  คือความดับไมเหลือแหงทุกข,  และ 
ความจริงอันประเสริฐคือทางทําผูปฏิบัติใหลุถึงความดับไมเหลือแหงทุกข. 
 

แผนดินไหวเนื่องดวยการแสดงธรรมจักร๒ 
 

ดูกอนอานนท ! เหตุปจจัยที่ทําใหปรากฏการไหว  แหงแผนดินอัน 
ใหญหลวง  มีอยูแปดประการ. 

ดูกอนอานนท ! เมื่อใด  ตถาคตยอมยังธรรมจักร  อันไมมีจักรอื่น 
ยิ่งกวาใหเปนไป,  เมื่อน้ันแผนดินยอมหวั่นไหว  ยอมสั่นสะเทือน  ยอมสั่นสะทาน.  
อานนท ! นี้แล  เปนเหตุปจจัยคํารบหก  แหงการปรากฏการไหวของแผนดิน 
อันใหญหลวง. 
 

เกิดแสงสวางเนื่องดวยการแสดงธรรมจักร  ๓ 
 

ภิกษุ  ท. ! เมื่อใดตถาคตประกาศอนุตตรธรรมจักร,  เมื่อน้ันในโลกนี้ 
และเทวโลก  มารโลกพรหมโลก  ในหมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  เทวดา 

 
 
 

                                                
๑ . คํานี้ แปลกันโดยมากวา "ที่ใคร ๆ ประกาศใหเปนไปมิได, แตตามรูปศัพทแปลเชนขางบนนี้  
ก็ได ขอทานผูรูพิจารณาดวย. 
๒ . บาลี อัฏฐก. อํ. ๒๓/๓๒๒, ๑๖๗. ตรัสแกพระอานนท ที่ปาวาลเจดีย เมืองเวสาลี. 
๓ .บาลี สัตตมสูตร ภยวรรค ตติยปณณาสก จตุกฺก. อํ. ๒๑/๑๗๗/๑๒๗. 
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พรอมทั้งมนุษย  ยอมเกิดแสงสวางอันยิ ่ง  หาประมาณมิไดยิ ่งกวาเทวนุภาพ 
ของเทวดา.  ในโลกันตริกนรกอันเปดโลงเปนนิจ  แตมืดมิดอันหาจักขุวิญญาณมิได 
อันแสงแหงพระจันทรและพระอาทิตยที่มีฤทธิ์อานุภาพอยางนี้สองไปไมถึง  ณ ที่นั้น 
แสงสวางอันยิ่งจนประมาณมิได  ยิ่งกวาเทวานุภาพ  ยอมบังเกิดขึ้น.สัตวที่เกิดอยู 
ณ  ที ่นั ้น   จะรู จ ักกันไดด วยแสงสวางนั ้นร องขึ ้นว า   “ทานผู เจร ิญทั ้งหลาย  !  
ไดยินวาสัตวอื่นอันเกิดอยูในที่นี้  นอกจากเราก็มีอยู”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท. ! นี่เปนอัศจรรยครั้งที่สี่  ที่ยังไมเคยมี  ไดบังเกิดมีขึ้น  เพราะ 
การบังเกิดแหงตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา. 
 

จักรของพระองคไมมีใครตานทานได  ๑ 
 

ภิกษุ  ท. ! จักรพรรดิราชที่ประกอบไปดวยองค  ๕  ประการ  ยอมอาจ 
หมุนจักร๒  โดยธรรมใหเปนไปได.  และจักรนั้น  เปนจักรที่มนุษยไรๆ  ผูเปน 
ขาศึกไมอาจตานทานใหหมุนกลับไดดวยมือ.  องค  ๕  ประการ  คืออะไรบางเลา  ?  
องค  ๕  ประการ  คือจักรพรรดิราชนั้น  เปนคนผูรูจักเหตุ  รูจักผล  รูจักประมาณ 
ที่พอเหมาะ  รูจักกาละ  รูจักบริษัท.  ภิกษุ  ท.!  จักรพรรดิที่ประกอบดวย 
องคหาเหลานี้แล  ที่สามารถหมุนจักรโดยธรรมใหเปนไปได  และเปนจักรที่ใคร  ๆ  
ผูเปนขาศึก  ไมอาจตานทานใหหมุนกลับไดดวยมือ,  ขอน้ีฉันใด. 

                                                
๑.  บาลี ปฺจก. อํ. ๒๒/๑๖๖/๑๓๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒. คําวาจักร ยอมหมายถึงอํานาจครอบงํา ซึ่งจะเปนทางกายหรือทางจิต ยอมแลวแตกรณี. 
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ภิกษุ  ท. ! ตถาคตผูเปนอรหันตตรัสรูชอบเอง  ก็เปนฉันนั้น.  ตถาคต 
ประกอบดวยธรรม  ๕  ประการแลว  ยอมหมุน  ธรรมจักรอันไมมีจักรอื่นยิ่ง 
ไปกวา  ใหเปนไปไดโดยธรรม.  และจักรนั้น  เปนจักรที่สมณะหรือพราหมณ 
เทวดา  มาร  พรหม  หรือใคร  ๆ  ในโลก  ไมสามารถตานทานใหหมุนกลับได.  
ธรรม  ๕ประการนั้นเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ตถาคตผูอรหันตตรัสรูชอบเอง 
ยอมเปนผู รูจักเหตุ  รูจักผล  รูจักประมาณที่พอเหมาะ  รูจักกาละ  รูจักบริษัท.  
ตถาคตประกอบดวยธรรม  ๕  ประการเหลานี้แล  จึงหมุน  ธรรมจักรอันไมมีจักรอื่น 
ยิ่งกวา  ใหเปนไปไดโดยธรรม,  และจักรนั้นเปนจักรที่สมณะ  หรือพราหมณ 
เทวดา  มารพรหม  หรือใครๆ  ในโลกไมสามารถตานทานใหหมุนกลับได  ดังนี้. 
 

ทรงหมุนแตจักรที่มีธรรมราชา  (เปนเจาของ)๑ 
 

ดูกอนภิกษุ  ท. ! แมพระเจาจักรพรรดิราชผูทรงธรรมเปนธรรมราชา 
อยูแลว  พระองคก็ยังไมทรงหมุน  จักรอันไมมีพระราชา  ใหเปนไป. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสอยางนี้  ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามขึ้นวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ !  

ก็ใครเลาจะมาเปนพระราชาใหแกพระเจาจักรพรรดิ์  ผูทรงธรรมเปนธรรมราชาอยูเองแลว”.  ตรัส 
ตอบวา  :- 

ภิกษุ ! ธรรมนะซิ  เปนพระราชาใหแกพระเจาจักรพรรดิราช 
ผูทรงธรรมเปนธรรมราชาอยูเองแลว. 

ดูกอนภิกษุ ! จักรพรรพิราชผูประกอบในธรรม  เปนธรรมราชา 
ยอมอาศัยธรรมอยางเดียวสักการะธรรม  เคารพธรรม  นอบนอมธรรม  มีธรรม 
เปนธงชัย  มีธรรมเปนยอด  มีธรรมเปนอธิปไตย  ยอมจัดการอารักขาปองกัน 
และคุมครองโดยชอบธรรม  ในหมูชนในราชสํานัก  ในกษัตริยที่เปนเมืองออก 

                                                
๑.  บาลี ป ฺจ. อํ. ๒๒/๑๖๘/๑๓๓.  ตรัสแกภิกษุรูปหนึ่ง. 
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ในหมูพล  ในพราหมณและคฤหบดี  ในราษฎรขาวนิคมและชนบท  ในสมณะและ 
พราหมณ  ทั้งในเนื้อและนก,ทั้งหลาย.  ดูกอนภิกษุ  !  จักรพรรดิราชผูประกอบ 
ในธรรม  เปนธรรมราชา  ผู เปนเชนนี้แลชื่อวาเปนผูหมุนจักรใหเปนไปโดยธรรม  
จักรนั้น  เปนจักรที่มนุษยใดๆ  ผูเปนขาศึก  ไมอาจตานทานใหหมุนกลับไดดวยมือ,  
ขอน้ีฉันใด. 
 

ดูกอนภิกษุ ! ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือนกัน,  ตถาคตเปนอรหันต  ตรัสรู 
ชอบเอง  เปนธรรมราชาผูประกอบดวยธรรม  อาศัยธรรมอยางเดียว  สักการะ 
ธรรม   เคารพธรรม   นอบนอมธรรม   มีธรรมเปนธงชัย   มีธรรมเปนยอดธง 
มีธรรมเปนอธิปไตย  ยอมจัดการอารักขาปองกันและคุมครองโดยธรรม  ในหมูภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาโดยการใหโอวาทวา  กายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม 
อยางนี้ ๆ ควรประพฤติ,  อยางนี้ ๆ ไมควรประพฤติ;  วา  อาชีวะ  อยางนี้ ๆ  
ควรดําเนิน,  อยางนี้ ๆ ไมควรดําเนิน;  และวา  คามนิคมเชนนี้ ๆ ควรอยู 
อาศัย,  เชนนี้  ๆ  ไมควรอยูอาศัย  ดังนี้.  ดูกอนภิกษุ!  ตถาคตผูเปนอรหันต 
ตรัส รู ชอบเอง  เปนธรรมราชาผูประกอบในธรรม  ผู เปนเชนนี้แล  ชื่อวายอมยัง 
ธรรมจักรอันไมมีจักรอื่นยิ่งไปกวาใหเปนไปโดยธรรมนั่นเทียว.  จักรนั้นเปน 
จักรที่สมณะหรือพราหมณ  เทวดา  มาร  พรหม  หรือใคร ๆ ในโลกไมอาจตานทาน 
ใหหมุนกลับไดฉะนั้น. 
 

การปรากฏของพระองคคือการปรากฏ 
แหงดวงตาอันใหญหลวงของโลก๑ 

 
ภิกษุ  ท. ! ความปรากฏแหงบุคคลเอก  ยอมเปนความปรากฏแหง 

ดวงตาอันใหญหลวง  เปนความปรากฏแหงความสวางอันใหญหลวง  เปนความ 
ไดตรัสรูแลว - โปรดปญจวัคคีย  ๑๘๓  

                                                
๑.  บาลี เอก. อํ. ๒๐/๓๐/๑๔๔. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ปรากฏแหงความสุกใสอันใหญหลวง  เปนความปรากฏแหงอนุตตริยธรรม  ๖  เปน 
การทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา  ๔  เปนการแทงตลอดอเนกธาตุ  เปนการแทงตลอด 
นานาธาตุ  เปนการทําใหแจงซึ่งธรรมมีวิชชาและวิมุตติเปนผล  เปนการทําใหแจง 
ซึ่งโสดาปตติผล  เปนการทําใหแจงซึ่งสกทาคามิผล  เปนการทําใหแจงซึ่งอนาคามิผล 
เปนการทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล.  ใครกันเลาเปนบุคคลเอก?  ตถาคตผูเปน 
อรหันต  ตรัสรูชอบเอง  นี้แล  เปนบุคคลเอก. 
 

ภิกษุ  ท.!  นี่แล  ความปรากฏแหงบุคคลเอก  อันเปนความปรากฏ 
แหงดวงตาอันใหญหลวง  เปนความปรากฏแหงความสวางอันใหญหลวง  เปนความ  
ปรากฏแหงความสุกใสอันใหญหลวง  เปนความปรากฏแหงอนุตตริยธรรม  ๖  เปน 
การทําใหแจงซึ่งปฏิสัมภิทา  ๔  เปนการแทงตลอดอเนกธาตุ  เปนการแทงตลอด 
นานาธาตุ  เปนการทําใหแจงซึ่งธรรมมีวิชชาและวิมุตติเปนผล  เปนการทําใหแจง 
ซึ่ งโสดาปตติผล   เปนการทําใหแจง   ซึ่ งสกทาคามิผล   เปนการทําใหแจงซึ่ ง 
อนาคามิผล  เปนการทําใหแจงซึ่งอรหัตตผล  แล. 
 

จบภาค  ๓ 
________________ www.buddhadasa.info
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ภาค  ๔ 
 

เร่ืองเบ็ดเตล็ดใหญนอยตาง  ๆ 
ต้ังแตโปรดปญจวัคคียแลว  ไปจนถึงจวนจะ

ปรินิพพาน. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๘๕ 
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ภาค  ๔ 
 
มีเรื่อง:-   ก.  เกี่ยวกับการประกาศศาสนา                 ๔๘ เรื่อง 

ข.  เกี่ยวกับคณะสาวกของพระองค            ๓๐ เรื่อง 
ค.  เกี่ยวกับความเปนอยูสวนพระองคเอง   ๓๑ เรื่อง 
ง.  เกี่ยวกับลัทธิอื่น                                  ๑๖ เรื่อง 
จ.  เกี่ยวกับการที่มีผูเขาใจผิด                   ๒๓ เรื่อง 
ฉ.  เกี่ยวกับเหตุการณพิเศษบางเรื่อง         ๒๒ เรื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

๑๘๖ 
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เรื่องเบ็ดเตล็ดใหญนอยตาง ๆ 
ตั้งแตโปรดปญจวัคคียแลว  ไปจนถึงจวนจะเสด็จปรินิพพาน 

และ 
เรื่องบางเรื่องที่ควรผนวกเขาไวในภาคนี้. 

______________________ 
 

(ก.  เกี่ยวกับการประกาศพระศาสนา  ๒๓  เรื่อง) 
 

การประกาศพระศาสนา๑ 
 

ภิกษุ  ท. ! เราเปนผูพนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปนของทิพยและ 
เปนของมนุษย,  แมพวกเธอทั้งหลาย  ก็พนแลวจากบวงทั้งปวง  ทั้งที่เปน 
ของทิพยและของมนุษย.  ภิกษุ  ท.!  พวกเธอ  ท.  จงเที่ยวจาริกไป 
เพื่อประโยชน  เพื่อความสุขแกมหาชน  เพื่อความเอ็นดูแกโลก ;  
เพื่อประโยชน   เพื่อความเกื้อกูล   เพื่อความสุข   แก เทวดา  
และมนุษย  ท.,  อยาไปทางเดียวกันถึงสองรูป. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี มหาวรรค วิ. ๔/๓๙/๓๒. ตรัสแกพระอรหันต ๖๐ รูป ชุดแรกที่อิสิปตนมิคทายวัน. 

๑๘๗ 
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ภิกษุ  ท. ! พวกเธอจงแสดงธรรมใหงดงามในเบื้องตน  ใหงดงามใน 
ทามกลาง  ใหงดงามในที่สุดลงรอบ,  จงประกาศพรหมจรรยใหเปนไปพรอม 
ทั ้งอรรถะทั ้งพยัญชนะ  ใหบริสุทธิ ์บริบูรณสิ ้นเชิง  :สัตวทั ้งหลายที ่เปนพวกมี 
ธุลีในดวงตาแตเล็กนอยก็มีอยู.  สัตวพวกนี้  ยอมเสื่อมจากคุณที่ควรได  เพราะ 
ไมไดฟงธรรม,  สัตวผูรูทั่วถึงธรรม  จักมีเปนแน. 

 
ภิกษุ  ท. ! แมเราเอง  ก็จักไปสูตําบลอุรุเวลาเสนานิคม  เพื่อ 

แสดงธรรม. 
 

หลักที่ทรงใชในการตรัส๑ 
(๖  อยาง) 

 
ราชกุมาร ! (๑)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันไมจริงแท  ไมประกอบ 

ดวยประโยชนและไมเปนที่รัก  ที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอม  ไมกลาว  วาจานั้น. 
(๒)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันจริงแท  แต  ไมประกอบดวยประโยชน 

และไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอมไมกลาว  วาจานั้น. 
(๓)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันจริงแท  ประกอบดวยประโยชน 

แต  ไมเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอมเลือกใหเหมาะกาล  เพื่อกลาววาจานั้น. 
(๔)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันไมจริงแท  ไมประกอบดวยประโยชน 

แตเปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอมไมกลาว  วาจานั้น. 
(๕)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันจริงอันแท  แตไมประกอบดวยประโยชน 

แตก็เปนที่รักที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอมไมกลาว  วาจานั้น. 
 
 
 
 

                                                
๑. บาลี ม.ม. ๑๓/๙๑/๙๔,  ตรัสแกอภยราชกุมาร  ที่เวฬุวัน. 
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(๖)  ตถาคตรูชัดซึ่งวาจาใด  อันจริงแท  และประกอบดวยประโยชน 
และ  เปนที่รัก  ที่พึงใจของผูอื่น  ตถาคตยอมเปนผู  รูจักกาละที่เหมาะ  เพื่อกลาว 
วาจานั้น. 

ขอน้ีเพราะเหตุไรเลา ?  ราชกุมาร ! เพราะตถาคตมีความเอ็นดูในสัตว 
ทั้งหลาย. 
   

อาการที่ทรงแสดงธรรม  ๑ 
ภิกษุ  ท. ! เรายอมแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง  มิใชเพื่อไมรูยิ่ง,  เรายอม 

แสดงธรรมมีเหตุผลพรอม  มิใชไมมีเหตุผลพรอม,  เรายอมแสดงธรรมมีความ 
นาอัศจรรย  (นาทึ่ง)  มิใชไมมีอัศจรรย. 

ภิกษุ  ท. ! เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความรูยิ่ง  มีเหตุผลพรอม  มีความ 
นาอัศจรรย,  มิใชแสดงเพื่อความไมรูยิ่ง  ไมมีเหตุผล  ไมมีความนาอัศจรรย 
อยู ด ังนี ้  โอวาท   ก็เปนสิ ่งที ่ใคร   ๆ   ควรทําตาม ,อนุสาสนี  ก็เปนสิ ่งที ่ใคร  ๆ  
ควรทําตาม. 
 

ภิกษุ  ท. ! พอละ  เพื่อความยินดี  ความอิ่มเอิบใจ  ความโสมนัสแก 
พวกเธอทั้งหลาย  วา  “พระผูมีพระภาค  เปนองคสัมมาสัมพุทธเจา,  พระธรรม 
เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาค  ตรัสดีแลว,  พระสงฆคือผูปฏิบัติดีแลว”  ดังนี้. 
 

ทรงแสดงธรรมดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง๒ 
 

ภิกษุ  ท. ! พญาสัตวชื่อ  สีหะ  ออกจากถ้ําที่อาศัยในเวลาเย็น  เหยียด 
 
 
 

                                                
๑. บาลี ติก. อํ. ๒๐/๓๕๖/๕๖๕.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โคตมกเจดีย  เวสาลี. 
๒. บาลี ปญจ. อํ. ๒๒/๑๓๗/๙๙. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๔ ๑๙๐

ยืดกาย  แลวเหลียวดูทิศทั้งสี่โดยรอบ  บันลือสีหนาทสามครั้งแลว  ก็เที่ยวไปเพื่อ 
หาอาหาร.  ราชสีหนั้น  เมื่อตะครุบชาง  ก็ตะครุบดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ไมหละหลวม.  เมื่อตะครุบควายปา  ก็ตะครุบดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ไมหละหลวม .  เมื่อตะครุบวัว  ก็ตะครุบดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ไมหละหลวม.  เมื่อตะครุบเสือดาวก็ตะครุบดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง 
ไมหละหลวม.  แมที่สุดแตเมื่อตะครุบสัตวเล็ก ๆ  เชนกระตายและแมว 
ก็ตะครุบดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง  ไมหละหลวม.  เพราะเหตุไรเลา ?  เพราะ 
ราชสีหนั้นคิดวา  เหลี่ยมคูของราชสีหอยาไดเสื่อมเสียไปเสียเลย  ดังนี้.  ภิกษุ  ท. !  
ก็  คําวา  ราชสีห ๆ นี้เปนคําแทนชื่อตถาคตผูอรหันตตรัสรูชอบดวยตนเอง 
ดวยเหมือนกัน  การแสดงธรรมแกบริษัทนั่นแหละ  คือการบันลือสีหนาทของ 
ตถาคต. 

ภิกษุ  ท. ! เมื่อตถาคตแสดงธรรมแกภิกษุทั้งหลาย  ก็แสดงดวยความ 
ระมัดระวังอยางยิ่ง  ไมหละหลวม.  เมื่อแสดงแกภิกษุณีทั้งหลาย  ก็แสดงดวยความ 
ระมัดระวังอยางยิ่ง  ไมหละหลวม.  เมื่อแสดงแกอุบาสกทั้งหลาย  ก็แสดงดวยความ 
ระมัดระวังอยางยิ่ง  ไมหละหลวม.  เมื่อแสดงแกอุบาสิกาทั้งหลาย  ก็แสดง 
ดวยความระมัดระวังอยางยิ่ง  ไมหละหลวม.  แมที่สุดแตเมื่อแสดงแกปุถุชนชั้นต่ํา 
ทั่วไปเชนแกคนขอทานหรือพวกพรานทั้งหลาย  ก็ยอมแสดงดวยความระมัด  ระวัง 
อยางยิ่งไมหละหลวมเลย.  เพราะเหตุไรเลา ?  ภิกษุ  ท. ! เพราะเหตุวา 
ตถาคตเปนผูหนักในธรรม  เปนผูเคารพตอธรรม  ดังนี้. 
 

อาการที่ทรงบัญญัติวินัย๑ 
สารีบุตร : ! เธอจงรอกอน,  ตถาคตเอง  จักเปนผูรูเวลาที่ควร 

บัญญัติวินัย. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวิ.  วิ.  ๑/๑๕/๘.  ตรัสแกพระสารีบุตร  ที่เมืองเวรัญชา. 
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สารีบุตร ! ศาสดายอมไมบัญญัติสิกขาบท  แสดงขึ้นซึ่งปาติโมกขแก 
สาวกทั้งหลาย  ตลอดเวลาที่ยังไมมีอาสวฐานิยะะธรรม๑  เกิดขึ้นในหมูสงฆ.  
สารีบุตร!  เมื่อใด  อาสวฐานิยะธรรมบางเหลาปรากฏขึ้นในหมูสงฆ  เมื่อนั้น 
ศาสดายอมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อกําจัดเสียซึ่ง 
อาสวฐานิยะธรรมเหลานั้น. 

 
สารีบุตร ! อาสวฐานิยะธรรม  จะยังไมปรากฏข้ึนในหมูสงฆตลอดเวลา 

ที่หมูสงฆยังไมใหญโตเพราะตั้งมานาน.  สารีบุตร ! เมื่อใด  สงฆเปนหมูใหญโต 
เพราะตั้งมานาน  เมื่อนั้นอาสวฐานิยะธรรมบางเหลายอมปรากฏขึ้นในหมูสงฆ,  
เมื่อน้ัน  ศาสดายอมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อกําจัดเสีย 
ซึ่งอาสวฐานิยะธรรมเหลานั้น. 

 
สารีบุตร ! อาสวฐานิยะธรรม  จะยังไมปรากฏขึ้นในหมูสงฆตลอด 

เวลาที่หมูสงฆยังไมใหญโตเพราะแผไปเต็มท่ี.  สารีบุตร!  เมื่อใด  สงฆเปนหมูใหญโต 
เพราะแผไปเต็มท่ี  เมื่อน้ันอาสวฐนิยะธรรมบางเหลายอมปรากฏขึ้นในหมูสงฆ,  
เมื่อน้ัน  ศาสดายอมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อกําจัดเสีย 
ซึ่งอาสวฐานิยะธรรมเหลานั้น. 

 
สารีบุตร ! อาสวฐานิยะธรรม  จะยังไมปรากฏข้ึนในหมูสงฆตลอดเวลา 

ที่หมูสงฆยังไมใหญโตเพราะเจริญดวยลาภ.  สารีบุตร!  เมื่อใด  สงฆเปนหมูใหญโต 
เพราะเจริญดวยลาภเมื่อน้ันอาสวฐานิยะธรรมบางเหลายอมปรากฏขึ้นในหมูสงฆ,  
เมื่อน้ัน  ศาสดายอมบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกขแกสาวกทั้งหลาย  เพื่อกําจัดเสีย 
ซึ่งอาสวฐานิยะธรรมเหลานั้น. 

 
สารีบุตร ! ก็สงฆหมูนี้  ยังประกอบดวยคุณอันสูง  ไมมีความต่ําทราม 

ไมมีจุดดํา  ยังบริสุทธิ์  ขาวผอง  ตั้งมั่นอยูในสาระ.  สารีบุตร  เอย !  

                                                
๑.  อาสวฐานิยะธรรม  คือความเสื่อมเสีย,  หรือการกระทําอันเปนที่ตั้งแหงความเสื่อมเสีย. 
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ในบรรดาภิกษุหารอยรูปเหลานี้  รูปท่ีลาหลังเขาที่สุด  ก็ยังเปนโสดาบัน  เที่ยงแท 
ตอการตรัสรู  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา,  ดังนี้. 
 

หัวใจพระธรรมในคํา  “บริภาส”  ของพระองค ๑ 
“สุทินน!  จริงหรือ  ไดยินวาเธอเสพเมถุนธรรมดวยภรรยาเกา?” 
“ขาแตพระผูมีพระภาคเจา!  เปนความจริงพระเจาขา” 
โมฆบุรุษ ! นั่นไมสมควร  ไมเหมาะสม  ไมเขารูป  ไมใชเรื ่อง 

ของสมณะ  ไมสําเร็จประโยชนไมนาทําเลย. 
 
โมฆบุรุษ ! อยางไรกันเลา  ที่เธอบวชเขามาในธรรมวินัยอันเรา 

กลาวดีแลวเชนนี้  ไมสามารถประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์บริบูรณจนตลอดชีวิต. 
 
โมฆบุรุษ ! เราแสดงธรรมแลวโดยหลายแงหลายมุม  เพื่อความ 

หนาย  หาใชเพื่อความกําหนัดไมเลย,  เราแสดงธรรมแลว  โดยหลายแง 
หลายมุมเพื่อความคลาย  หาใชเพื่อความรัดรึงไมเลย,  เราแสดงธรรมแลว 
โดยหลายแง หลายมุม   เพื ่อความไมย ึดถือ   หาใชเพื ่อความยึดถือไมเลย ,  
มิใชหรือ.  โมฆบุรุษ!ในธรรมนี้เอง  เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อหนาย  เธอก็กลับ 
คิดไปในทางกําหนัด,  เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความคลาย  เธอกลับคิดไปในทาง 
ที่รัดรึง,  เมื่อเราแสดงธรรมเพื่อไมยึดถือ  เธอกลับคิดไปในทางยึดถือ. 

 
โมฆบุรุษ  ! เราไดแสดงธรรมแลว   โดยหลายแงหลายมุม 

เ พื ่อความหนายแหงราคะ   เ พื ่อความสรา งจากเมาของความเมา  
เพ่ือดับเสียซ่ึงความกระหาย  เพ่ือถอนเสียซ่ึงความอาลัย  เพ่ือ 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวิ.  วิ.  ๑/๓๕/๒๐,  ตรัสแกภิกษุชื่อสุทินน  ผูทําผิดเปนคนแรกในปฐมปาราชิก  สิกขาบท,  

ที่ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี. 
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ตัดเสียซึ ่งวงกลมคือวัฏฏะ   เพื ่อความหมดตัณหา   เพื ่อความจาง 
เพื่อความดับ  เพ่ือนิพพาน  มิใชหรือ. 
 

โมฆบุรุษ ! อุบายเครื่องละกาม  โดยวิธีหลายแงหลายมุม  เราได 
บอกแลวมิใชหรือ.  การกําหนดรูกามสัญญา  โดยวิธีหลายแงหลายมุม  เราได 
บอกแลวมิใชหรือ.  อุบายเครื ่องดับเสียซึ ่งความกระหายในกาม  โดยวิธี 
หลายแงหลายมุม  เราไดบอกแลว  มิใชหรือ.  อุบายเครื่องถอนเสียซึ่งกามวิตก 
โดยวิธีหลายแงหลายมุม  เราไดบอกแลวมิใชหรือ.  อุบายเครื่องสงบรํางับความ 
แผดเผาของกาม  โดยวิธีหลายแงหลายมุม  เราไดบอกแลวมิใชหรือ ?. 
 

โมฆบุรุษ!  มันเปนการดีสําหรับเธอ  ที่จะใสองคชาตของเธอเขา 
ในปากของงูที่มีพิษรายดีกวาที่จะใสเขาในองคชาตแหงมาตุคาม.  โมฆบุรุษ !  
มันเปนการดีสําหรับเธอ   ที่จะใสองคชาตของเธอเขาในปากของงูเหาดํา  ดีกวา 
ที่จะใสเขาในองคชาตของมาตุคาม.  โมฆบุรุษ!  มันเปนการดีสําหรับเธอในการที่ 
จะหยอนองคชาตของเธอลงในหลุมถานเพลิงที่กําลังลุกโชติชวง  ดีกวาที่จะใสเขา 
ในองคชาตแหงมาตุคาม.  เพราะเหตุไรเลา?  เพราะการตายเสียดวยเหตุนั้น  ก็ยัง 
ไมเขาถึงอบายทุคติวินิบาตนรก.  โมฆบุรุษ!  ขอท่ีเธอพึงเขาถึงอบายทุคติวินิบาต 
นรกภายหลังแตการตายนั้น  ยอมมาจากการที่ เธอเสพอสัทธรรมอันเปนการกระทํา 
สําหรับคนชาวบาน  เปนการกระทําชั้นต่ําทราม  หยาบคายลึกลับ  เพราะตองปกปด 
เปนการกระทําของสัตวที่ยังตองอยูกันเปนคู  ๆ. 
โมฆบุรุษ ! เธอเปนผูริเร่ิมการประกอบอกุศลมากหลาย.  โมฆบุรุษ !  
การทําเชนนี้  ไมทําใหเกิดความเลื่อมใสแกผูที่ยังไมเลื่อมใส  ไมทําผูที่ เลื่อมใสแลว 
ใหเลื ่อมใสยิ่งขึ ้นไป;  มีแตจะทําผู ไมเลื ่อมใสไมใหเลื ่อมใส  และทําผู ที ่เคย 
เลื่อมใสบางคน  ใหเปลี่ยนไปเปนอยางอื่นเทานั้น. 
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(พระผูมีพระภาคตรัสตําหนิภิกษุชื่อสุทินน  โดยประการตาง  ๆ  แลว  ไดตรัสชี้โทษของความ 
เปนคนเลี้ยงยาก  ความเปนคนเอาใจยาก  ความมักใหญ  ความไมสันโดษ  ความคลุกคลีกันเปนหมู 
ความเกียจคราน  แลวตรัสชี้คุณของความเปนคนเลี้ยงงาย  ความปรารถนานอย  ความสันโดษความขัดเกลา 
เปนตนแลว  ไดตรัสธรรมิกถาโดยสมควรแกเหตุการณ  แลวตรัสแกภิกษุทั้งหลาย:-) 

 
ภิกษุ  ท. ! เมื่อเปนเชนนี้  เราจักบัญญัติสิกขาบท  เพราะอาศัยอํานาจ 

แหงประโยชน  ๑๐ประการค ือ   เพื ่อความตั ้งอยู ด ีของหมู สงฆ  เพื ่อความ 
อยู เป นผาส ุกของหมู สงฆ  เพื ่อข มคนดื ้อด าน   เพื ่อความอยู ผาส ุกของ 
ภิกษ ุที ่ร ักศ ีล   เพื ่อป ดกั ้นอาสวะในชาต ินี ้  เพื ่อกําจ ัดอาสวะในชาต ิต อไป 
เพื ่อ ให เป นที ่เลื ่อมใสแก ผู ที ่ย ัง ไม เลื ่อมใส   เพื ่อ ให คนที ่เลื ่อมใสอยู แล ว 
เลื ่อมใสยิ ่ง  ๆ  ขึ ้นไป   เพื ่อความตั ้ง มั ่นแห งพระส ัทธรรมเพื ่ออน ุเคราะห 
วินัยอันเปนระเบียบสําหรับหมู....ดังนี้.   
 

ทรงเปนยามเฝาตล่ิงใหปวงสัตว๑ 
ภิกษุ  ท. ! เปรียบเหมือนมีบุรุษผูหนึ่ง  วายลองกระแสน้ําลงไป 

เพราะเหตุจะไดสิ่งนารักนาเพลินใจ. 
 
มีบุรุษบัณฑิตผูหนึ่ง  ยืนอยูบนฝง  เห็นบุรุษผูวายน้ํานั้นแลว  รองบอก 

ไปวา  “ทานผู เจร ิญ!ทานยอมวายลองตามกระแสน้ํา  เพราะเหตุจะไดสิ ่งนาร ัก 
นาเพลินใจโดยแท.  แตวา  ทางเบื้องลางนั้นมีหวงน้ําลึก  มีคลื่น  มีน้ําวน  มียักษ 
มีรากษส  ซึ่งเมื่อทานไปถึงที่นั่นแลว  จักตองตาย  หรือไดรับทุกขเจียนตาย”. 

 
ภิกษุ  ท. ! บุรุษผูวายลองตามกระแสน้ํา  นั้น  ครั้นไดฟงดังนั้นแลว 

ก็พยายามวายทวนกระแสน้ํากลับมา  ดวยกําลังมือและเทาทั้งหมดของเขา. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อิติวุ.  ชุ.  ๒๕/๓๑๖/๒๘๙.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท. ! คําอุปมาน้ี  ตถาคตผูขึ้น  เพื่อใหรูเนื้อความ.  เนื้อความ 
ในเรื่องนั้น  ดังนี้  :  คําวา  ‘กระแสน้ํา'  เปนชื่อแหงตัณหา.  คําวา  ‘สิ่งนา 
รักนาเพลินใจ'  เปนชื่อแหงอายตนะภายในหก.  คําวา`หวงน้ําลึก'  เปนชื่อแหง 
สัญโญชนเบื้องต่ําหาอยาง.  คําวา  `คลื่น'  เปนชื่อแหงความโกรธ  และความ 
คับแคน.  คําวา  ‘น้ําวน '  เปนชื่อแหงกามคุณหา.  คําวา  ‘ยักษ'  และ  
’รากษส '  เปนชื่อแหงเพศตรงขาม.คําวา  ‘วายทวนกระแสกลับมา'  เปน 
ชื่อแหงเนกขัมมะ.คําวา  ‘พยายามดวยกําลังมือและเทาทั้งหมด  'เปนชื่อ 
แหงการปรารภความเพียร.  คําวา  ‘บุรุษบัณฑิต  ผูยืนอยูบนฝง'  เปนชื่อ 
แหงตถาคต  ผูเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  นี้แล. 
 

ทรงสอนเชนเดียวกับพระพุทธเจาทั้งปวง๑ 
 

กันทรกะ ! บรรดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ที่ไดมีแลวในกาล 
ยืดยาวสวนอดีต,  พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น  ลวนแตไดสอนใหภิกษุสงฆปฏิบัติ 
ชอบแลว  มีอยางนี้เปนอยางยิ่ง  คือเหมือนอยางที่เราสอนใหแกภิกษุสงฆในบัดนี้ให 
ปฏิบัติชอบอยู. 
 

กันทรกะ ! บรรดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ที่จักมีมาในกาล 
ยืดยาวสวนอนาคต,  พระผูมีพระภาคเจาเหลานั้น  ก็ลวนแตจักไดสอนใหภิกษุสงฆ 
ปฏิบัติชอบ  มีอยางนี้เปนอยางยิ่ง  คือเหมือนอยางที่เราสอนใหภิกษุสงฆในบัดนี้ 
ให  ปฏิบัติชอบอยู. 
   
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ม.ม.  ๑๓/๒๒.  ตรัสแกกันทรกปริพพาชก,  ที่สระคัคครา  นครจัมปา. 
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กันทรกะ ! เหลาภิกษุผูเปนอรหันต  สิ้นอาสวะ  จบพรหมจรรย 
หมดกิจควรทํา   ปลงภาระลงไดผู ม ีประโยชนของตัวเองอันตามบรรลุไดแลว 
มีสัญโญชนในภพสิ้นรอบแลว  พนวิเศษแลวเพราะรูทั่วถึงโดยชอบมีอยูในภิกษุ 
สงฆหมูนี้;  และเหลาภิกษุผูเปนเสขะ  (คือพระโสดา  สกิทาคา  อนาคา)  ผูมีศีล 
ทุกเมื ่อ  มีวัตรทุกเมื ่อ  มีปญญา  มีชีว ิตอยู ด วยปญญาเครื ่องรักษาตน  ก็มีอยู 
ในภิกษุสงฆ  หมูนี้.   
 

ทรงสามารถในการสอน๑ 
นิโครธะ ! เรากลาวอยูอยางนี้วา  จงมาเถิด  บุรุษผูเปนวิญูชน 

ไมโออวด  ไมมีมารยา  มีสัญชาติแหงคนตรง,  เราพร่ําสอนอยู  แสดง 
ธรรมอยูเธอปฏิบัติตามอยูอยางที่เราสอน  ก็จักทําใหแจง  ซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรย 
(คืออรหัตตผล)อันไมมีอะไรยิ่งไปกวา  อันเปนสิ่งที่กุลบุตร  ท.  ผูออกจากเรือนบวช 
เปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ  ปรารถนาอยู,  ไดอยูในภพอันตนเห็นแลวนี้ 
ดวยปญญาอันยิ่งของตนเอง  เขาถึงแลวแลอยูได,  ในชั่วเวลา  ๗  ป. 

นิโครธะ ! ๗  ปยกไวก็ได  ...ฯลฯ...๒  ได,  ในชั่วเวลา  ๖  ป. 
นิโครธะ ! ๖  ป,  -๕  ป,  -๔  ป,  -๓  ป,  -๒  ป,  -๑  ป,  ยกไวก็ได.  

ฯลฯ... 
นิโครธะ ! ๗  เดือน,  -๖  เดือน,  -๕  เดือน,  -๔  เดือน,  -๓  เดือน  

-๒  เดือน,  -๑  เดือน,  -กึ่งเดือน  ยกไวก็ได. 
นิโครธะ ! จงมาเถิด  บุรุษผูเปนวิญูชน  ไมโออวด  ไมมีมารยา 

มีสัญชาติแหงคนตรง,  เราพร่ําสอนอยู,  แสดงธรรมอยู,  เธอปฏิบัติ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อุทุมพริกสูตร  ปา.ที.  ๑๑/๕๘/๓๑.  ตรัสแกนิโครธปริพพาชก  ที่ฝงแมน้ําสุมาคธา 
ใกลกรุงราชคฤห. 
๒.  ตามสํานวนภาษาบาลีเต็ม:  ตรัสทีละอยางซ้ํากัน  ตางกันแตลดจํานวนเวลาลงมาเทานั้น. 
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ตามอยู อยางที ่เราสอน  ก็จักทําใหแจง  ซึ ่งที ่ส ุดแหงพรหมจรรย(คืออรหัตตผล)  
อันไมมีอะไรอื่นยิ่งไปกวา  อันเปนสิ่งที่ปรารถนาของกุลบุตร  ท.  ผูออกจากเรือน 
บวชไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ,  ไดอยูในภพอันตนเห็นแลวนี้  ดวยปญญา 
อันยิ่งของตนเอง  เขาถึงแลวแลอยูได  ชั่วเวลา  ๗  วัน. 

 
ทรงสามารถยิ่ง  ในการสอน๑ 

ราชกุมาร ! องคอันควรแกการประกอบความเพียร  ๕  องค  คืออะไร 
บางเลา ? ๕  องคคือราชกุมาร!  ภิกษุในธรรมวินัยนี้, 

(๑)  เปน  ผูมีศรัทธา  ยอมเชื่อความตรัสรูของตถาคต  วา  “แมเพราะ 
เหตุนี ้  ๆ  พระผู มีพระภาคเจานั ้น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณ 
ดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รู แจงโลก  เปนสารถีฝกคนควรฝก  อยาง 
ไมมีใครยิ ่งไปกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผู เบิกบานแลว  จําแนก 
ธรรมออกสอนสัตว”  ดังนี้. 

(๒)  เปน  ผูมีอาพาธนอย  มีโรคนอย  มีไฟธาตุสําหรับยอยอาหาร 
ที่ยอยไดสม่ําเสมอ  ปานกลาง  ไมรอนเกิน  ไมเย็นเกิน  พอควรแกการบําเพ็ญ 
เพียร. 

(๓)  เปน  ผูไมโออวด  ไมมารยา  เปนผูเปดเผยตนเองตามที่เปนจริง 
ในพระศาสดา,  ในทานผูรู,  หรือในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย  ก็ตาม. 

(๔)  เปน  ผูปรารภความเพียร  เพื่อการละสิ่งอันเปนอกุศล  เพื่อถึง 
พรอมดวยสิ ่งอันเปนกุศลมีกําลัง  มีความบากบั ่น  หนักแนน  ไมทอดทิ ้งธุระ 
ในสิ่งทั้งหลายอันเปนกุศล. 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  โพธิราชกุมารสูตร  ม.ม.  ๑๓/๔๗๒/๕๑๘.  ตรัสแกโพธิราชกุมาร  ที่ปาเภสกฬาวัน, 
      แควนภัคคะ. 
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(๕)  เปนผูมีปญญา  ประกอบดวยปญญาซึ่งสามารถกําหนดความเกิด 
ขึ ้นและความดับหายไปเปนปญญาอันประเสริฐ  เปนเครื ่องเจาะแทงกิเลส 
เปนเครื่องใหถึงความสิ้นทุกขไดโดยชอบ.  ราชกุมาร!  เหลานี้แล  เปนองค 
อันควรแกการประกอบความเพียร  ๕  องค. 

ราชกุมาร ! ภิกษุผูประกอบดวยองค  ๕  องคเหลานี้,  เมื่อไดตถาคต 
เปนผู นํา  ก็พึงทําใหลุแจง  ซึ ่งที ่สุดแหงพรหมจรรยอันเปนสิ ่งไมมีอะไรอื ่นยิ ่ง 
ไปกวา  อันเปนที ่ปรารถนาของกุลบุตรทั ้งหลาย  ผูออกจากเรือนบวช  เปนผู 
ไมเกี่ยวของดวยเรือนโดยชอบ,  ไดในภพอันตรเห็นแลวนี้  ดวยปญญาอันยิ่ง 
ของตนเอง  เขาถึงแลวแลอยูได,  ชั่วเวลา  ๗  ป. 

ราชกุมาร ! ๗  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๖  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๕  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๔  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๓  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๒  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๑  ปจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๗  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๖  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๕  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๔  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๓  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๒  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! ๑  เดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร ! กึ่งเดือนจงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
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ราชกุมาร!  ๗  วัน  ๗  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๖  วัน  ๖  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๕  วัน  ๕  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๔  วัน  ๔  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๓  วัน  ๓  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๒  วัน  ๒  คืน  จงยกไวก็ได  ...ฯลฯ... 
ราชกุมาร!  ๑  วัน  ๑  คืน  จงยกไว,  ภิกษุผูประกอบดวยองค 

ควรแก การประกอบความเพ ียร   ๕   องค เหล านี ้แล ว   ได ตถาคตเป นผู นํา ,  
อันเรากลาวสอนแลวในตอนเย็น   รุ ง เชา   ก็จักบรรลุคุณวิ เศษ ,อัน  
เรากลาวสอนแลวในตอนเชาเย็นลง  ก็จักไดบรรลุคุณวิเศษ. 

“อโห ! พุทโธ,  อโห!  ธัมโม,  อโห!  ความที่พระธรรมเปนส่ิงที่พระผูมีพระภาคตรัสไว 
อยางดีแลว,  ในเพราะเหตุที่กุลบุตร  ซึ่งเมื่อพระผูมีพระภาคกลาวสอนในตอนเย็น  เชาขึ้นก็จักบรรลุ 
คุณวิเศษ,พระผูมีพระภาคกลาวสอนในตอนเชา  เย็นลงก็จักบรรลุคุณวิเศษ”  โพธิราชกุมาร  ทูลสนอง 
ดวยความอัศจรรยใจตนเอง. 
 
 
 

ส่ิงที่ตรัสรูแต ไมทรงนํามาสอน  
มีมากกวาที่ทรงนํามาสอนมากนัก๑  

 
พระผูมีพระภาคเจาทรงกําใบไมสีสปา  ที่รวงอยูตามพื้นดินขึ้นมาหนอยหนึ่งแลว  ตรัสแก 

ภิกษุทั้งหลายวา:- 
 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๘/๑๗๑๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ปาไมสีสปา  ใกลเมืองโกสัมพี.  
ไมสีสปานี้แปลกันมาวาไมประดูลาย.  ปทานุกรมสันสกฤตแปลวาไมอโศก,  และบางฉบับใหคําแปล 
ไววา  Dalbergia  Sissoo 
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ภิกษุ  ท. ! เธอทั้งหลายเขาใจวาอยางไร : ใบไมสีสปาที่เรากําขึ้น 
หนอยหนึ่งนี้มาก  หรือวาใบไมสีสปาที่ยังอยูบนตนเหลานั้นมาก? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ใบไมที่พระผูมีพระภาคทรงกําขึ้นดวยฝามือนั้นเปนของ 
นอย  สวนใบไมที่ยังอยูบนตนสีสปาเหลานั้นยอมมีมาก.” 

 
ภิกษุ  ท. ! ฉันใดก็ฉันนั้น  ธรรมะสวนที่เรารูยิ่งดวยปญญาอันยิ่งแลว 

ไมกลาวสอน  นั้น  มีมากกวาสวนที่นํามากลาวสอน.  ภิกษุ  ท. ! เหตุไรเลา 
เราจึงไมกลาวสอนธรรมะสวนนั้น ๆ ?  ภิกษุ  ท.!  เพราะเหตุวา  ธรรมะสวนนั้น ๆ  
ไมประกอบอยูดวยประโยชน  ที่เปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย,  ไมเปนไป 
เพื ่อความหนาย  ไมเปนไปเพื ่อความคลายกําหนัด  ไมเปนไปเพื ่อความดับ 
ไมเปนไปเพื ่อความสงบ  ไมเปนไปเพื ่อความรู ยิ ่ง  ไมเปนไปเพื ่อความรู พรอม 
ไมเปนไปเพื่อนิพพาน,  ฉะนั้น  เราจึงไมกลาวสอน. 
 

ภิกษุ  ท .! ธรรมะอะไรเลา  เปนธรรมะที่เรากลาวสอน ? ภิกษุ ท. !  
ธรรมะที่เรากลาวสอนคือขอที่วา  ความทุกขเปนอยางนี้  ๆ,  เหตุเปนที่เกิด 
ขอปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข  เปนอยางนี้ ๆ.  ภิกษุ  ท. !  
เพราะเหตุไรเลา  ธรรมะสวนนี้เราจึงนํามากลาวสอน?  ภิกษุ  ท.!  เพราะวาธรรมะ 
สวนนี้  ประกอบอยูดวยประโยชน  เปนเงื่อนตนแหงพรหมจรรย 
เปนไปเพื่อความหนาย   เปนไปเพื่อความคลายกําหนัด  เปนไป 
เพื่อความดับ  เปนไปเพื่อความสงบเปนไปเพื่อความรูยิ่ง  เปนไป 
เพื่อความรูพรอม  เปนไปเพื่อนิพพาน,  เพราะเหตุนั้นแล  เราจึงนํามา 
กลาวสอน. 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info



โปรดปญจวัคคียแลว - จวนจะปรินิพพาน ๒๐๑

คําของพระองค  ตรงเปนอันเดียวกันหมด๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  นับตั้งแตราตรี  ที่ตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
จนกระทั่งถึงราตรี  ที่ตถาคตปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ,  ตลอด 
เวลาระหวางนั ้น  ตถาคตไดกลาวสอน   พร่ําสอน  แสดงออก   ซึ่งถอยคําใด 
ถอยคําเหลานั ้นทั้งหมด  ยอมเขากันไดโดยประการเดียวทั้งสิ ้น  ไมแยงกันเปน 
ประการอื่นเลย. 

 
ภิกษุ  ท. ! (อน่ึง)  ตถาคตกลาวอยางใด  ทําอยางนั้น,  ทําอยางใด 

กลาวอยางนั้น. 
 

ทรงสอนเฉพาะแต เรื่ องทุกข  
  กับความดับสนิทของทุกข ๒  

 
ภิกษุ  ท.!  ทั้งที่เรามีถอยคําอยางนี้  มีการกลาวอยางนี้  สมณะและ 

พราหมณบางพวก  ยังกลาวตู เราดวยคําเท็จเปลา ๆ ปลี้ ๆ ไมมีจริงเปนจริงวา 
“พระสมณโคดมซึ่งเปนคนจูงคนใหเดินผิดทางไปสูความฉิบหาย;  ยอมบัญญัติลัทธิ 
ความสูญเปลา  ความวินาศ  ความไมมี  ของสัตว  คน  ตัวตนเราเขา  ขึ้นสั่งสอน”  
ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท. ! สมณะและพราหมณบางพวกเหลานั้น  กลาวตูเราดวยคําเท็จ  
เปลา ๆ ปลี้ ๆ  ไมมีจริงเปนจริง  โดยประการที่เรามิไดกลาว  หรือจะกลาวอยางนั้น
ก็หามิได. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๓๒๑/๒๙๓.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒.  บาลี  อลคัททูปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๒๗๘/๒๘๖.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ภิกษุ  ท. ! ในกาลกอนก็ตาม  ในบัดนี้ก็ตาม  เราบัญญัติ 
ขึ ้นสอนแตเรื ่อ งความทุกข  และความดับสนิทไมมีเหลือของ  
ความทุกข  เทานั้น. 

ภิกษุ  ท. ! ในการกลาวแตเรื่องความทุกขและความดับสนิทของ 
ความทุกขเชนนี้  แมจะมีใครมาดาวาถากถางกระทบกระเทียบเสียดสี  ตถาคต  
ก็ไมมีความโกรธแคนขุนเคืองเดือดรอนใจเพราะเหตุนั้นแตประการใด.  ภิกษุ ท. !  
ในเรื่องเดียวกันนั้นเอง  แมจะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชา,  ตถาคต 
ก็ไมมีความรูสึกเพลิดเพลินชื่นชม  หรือเคลิ้มใจไปตาม.  ถามีใครมาสักการะ 
เคารพสรรเสริญบูชา  ตถาคตยอมมีความคิดอยางนี้วา  กอนหนานี้เรามีความรูสึก 
ตัวทั่วถึงอยางไร  บัดนี้เราก็ตองทําความรูสึกตัวทั่วถึงอยางนั้น,  ดังนี้. 
 

ทรงมีหลักเกณฑการฝกตามลําดับ  (อยางยอ)๑ 
 

ดูกอนพราหมณ ! ในธรรมวินัยนี้  เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑแหง 
การศึกษาตามลําดับ  การกระทําตามลําดับ  และการปฏิบัติตามลําดับ  ไดเหมือน 
กัน  (กับที่ทานวิธีฝกสอนศิษยของทานใหนับตามลําดับ) 

ดูกอนพราหมณ ! เปรียบเหมือนผูชํานาญการฝกมา  ไดมาชนิดที่อาจฝกได 
มาแลว  ในขั้นแรกยอมฝกใหรูจักการรับสวมบังเหียนกอน  แลวจึงฝกอยางอื่น ๆ  
ใหยิ่งขึ้นไป  ฉันใด;  พราหมณเอย!  ตถาคตครั้นไดบุรุษที่พอฝกไดมาแลว 
ในขั้นแรกยอมแนะนําอยางนี้กอนวา  “มาเถิดภิกษุ ! ทานจงเปน 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  คณกโมคคัลลานสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๘๒/๙๔.  ตรัสแกพราหมณ  ชื่อคณกโมคคัลลานะ  

ที่บุพพาราม  ใกลกรุงสาวัตถี. 
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ผูมีศีล  สํารวมดวยดีในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร  มีปรกติ 
เห็นเปนภัยแมในโทษที่เล็กนอย  จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิด”  ดังนี้. 

 
พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูมีศีล  (เชนที่กลาวแลว)  ดีแลว 

ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปวา  “มาเถิดภิกษุ!  ทานจงเปนผูสํารวม 
ในอินทรียทั้งหลาย  :  ไดเห็นรูปดวยตาแลว   จักไมถือเอาโดยนิมิต 
 (คือรวบถือทั้งหมดวางามหรือไมงามแลวแตกรณี),  จักไมถือเอาโดยอนุพยัญชนะ 
 (คือแยกถือเอาแตบางสวนวาสวนใดงามหรือไมงามแลวแตกรณี),  บาปอกุศลกลาวคืออภิชฌา 
และโทมนัส  มักไหลไปตามอารมณเพราะการไมสํารวมจักขุอินทรียใดเปนเหตุ 
เราจักสํารวมอินทรียนั้นไวเปนผูรักษาสํารวมจักขุอินทรีย.  (ในโสตินทรียคือหู 
ฆานินทรียคือจมูก  ชิวหาอินทรียคือล้ิน  กายินทรียคือกาย  และมนินทรียคือใจ  ก็มีขอความนัยเดียวกัน). 
 

พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูสํารวมอินทรีย  (เชนที่กลาวนั้น)  
ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา  “มาเถิดภิกษุ!  ทานจงเปนผูรู 
ประมาณในโภชนะอยูเสมอ  จงพิจารณาโดยแยบคายแลวจึงฉัน  ไมฉัน 
เพื่อเลนเพื่อมัวเมา  เพื่อประดับตกแตง,  แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได 
เพื ่อใหชีวิตเปนไปเพื ่อปองกันความลําบาก   เพื ่ออนุเคราะหพรหมจรรย,  
เราจักกําจัดเวทนาเกา  (คือหิว)  เสียแลวไมทําเวทนาใหม  (อิ่มจนอึดอัด)  ใหเกิดขึ้น.  
ความที่อายุดําเนินไปได  ความไมมีโทษเพราะอาหารและความอยูผาสุกสําราญ 
จักมีแกเรา”  ดังนี้. 

 
พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูรูประมาณในโภชนะ  (เชนที่กลาวนั้น)  

ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา  “มาเถิดภิกษุ!  ทานจงประกอบ 
ความเพียรในธรรมเปนเครื่องตื่น  (ไมหลับ  ไมงวง  ไมมึนชา).  จงชําระจิต 
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ใหหมดจดสิ้นเชิงจากอาวรณิยธรรมทั้งหลาย  ดวยการเดิน  การนั่งตลอดวันยังค่ํา 
ไปจนสิ้นยามแรกแหงราตรี.  ครั้นยามกลางแหงราตรี  สําเร็จการนอนอยาง 
ราชสีห  (คือ)  ตะแคงขวา  เทาเหลื่อมเทา  มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น.  ครั้นถึง 
ยามทายแหงราตรี  ลุกขึ้นแลว  ชําระจิตใหหมดจดจากอาวรณิยธรรมดวยการเดิน 
การนั่ง  อีกตอไป”  ดังนี้. 
 

พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูประกอบความเพียรในธรรม 
เปนเครื่องตื่น  (เชนที่กลาวนั้น)  ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา  “มาเถิด 
ภิกษุ ! ทานจงเปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ  รูตัวรอบคอบ 
ในการกาวไปขางหนา  การถอยกลับไปขางหลัง,  การแลดู  การเหลียวดู,การคู 
การเหยียด,  การทรงสังฆาฏิบาตรจีวร,  การฉัน  การดื่ม  การเคี้ยว  การลิ้ม  การถาย 
อุจจาระปสสาวะ,  การไป  การหยุด,  การนั่ง  การนอน,  การหลับ  การตื่น,  การพูด 
การนิ่ง”  ดังนี้. 

 
พราหมณ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ 

 (เชนที่กลาวนั้น)  ดีแลว  ตถาคตยอมแนะนําใหยิ่งขึ้นไปอีกวา  “มาเถิดภิกษุ !  
ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด   คือปาละเมาะ   โคนไม  ภูเขา   ลําธาร 
ทองถ้ํา  ปาชาปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง).  ในกาลเปนปจฉาภัตต 
กลับจากบิณฑบาตแลว  นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหนา,  ละอภิชฌา 
ในโลก  มีจิตปราศจากอภิชฌาคอยชําระจิต  จากอภิชฌา ; ละพยาบาท 
มีจิตปราศจากพยาบาท  เปนผูกรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตวทั้งหลาย  คอย 
ชําระจิตจากพยาบาท;  ละถีนะมิทธะมุงอยูแตความสวางในใจ  มีจิตปราศจาก 
ถีนะมิทธะมีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว  คอยชําระจิตจากถีนะมิทธะ;  ละอุทธัจจะ 
กุกกุจจะ  ไมฟุงซานมีจิตสงบอยูในภายในคอยชําระจิตจากอุทธัจจะกุกกุจจะ  ; 
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ละวิจิกิจฉา  ขามลวงวิจิกิจฉาเสียได  ไมตองกลาววา  ‘นี่อะไร  นี่อยางไร ’  
ในกุศลธรรมทั้งหลาย  (เพราะความสงสัย)  คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา”  ดังนี้. 
 

ภิกษุนั ้น  ครั ้นละนิวรณหาประการ  อันเปนเครื ่องเศราหมองจิต 
ทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้  ไดแลว,  เพราะสงัดจากกามและสงัดจากอกุศล - 
ธรรมทั้งหลาย  จึงบรรลุฌานที่  ๑  มีวิตกวิจารมีปติและสุขอันเกิดแตวิเวก 
แลวแลอยู.  เพราะสงบวิตกวิจารเสียได  จึงบรรลุฌานที่  ๒  เปนเครื่องผองใส 
ในภายใน  เปนที่เกิดสมาธิแหงใจ  ไมมีวิตกวิจาร  มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิอยู.  
เพราะความจางแหงปติ  ยอมอยูอุเบกขา  มีสติสัมปชัญญะ  เสวยสุขดวยนามกาย 
บรรลุฌานที่  ๓  อันเปนฌานที่พระอริยเจากลาววาผูไดฌานนี้  เปนอยูอุเบกขา 
มีสติอยูเปนสุข.  และเพราะละสุข  และทุกขเสียได  เพราะความดับหายไป 
แหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  จึงไดบรรลุฌานที่  ๔  อันไมทุกขไมสุข 
มีแตความที่มีสติเปนธรรมชาติบริสุทธิ์  เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู. 
 

พราหมณเอย!  ภิกษุเหลาใดที่ยังเปนเสขะ  (คือยังตองทําตอไป)  ยังไม 
บรรลุอรหัตตมรรค  ยังปรารถนานิพพานอันเปนที ่เกษมจากโยคะ  ไมมีอื ่นยิ ่ง 
ไปกวาอยู,  คําสอน  ที่กลาวมานี้แหละ  เปนคําสอนสําหรับภิกษุทั้งหลาย 
เหลานั้น.  สวนภิกษุเหลาใด  เปนอรหันตสิ ้นอาสวะแลว  จบพรหมจรรยแลว 
ทํากิจที่ตองทําสําเร็จแลว  มีภาระอันปลงไดแลว  มีประโยชนตนอันไดบรรลุ 
ถึงแลว  มีสัญโญชนในภพสิ้นไปรอบแลว  หลุดพนแลวเพราะรู โดยชอบแลว,  
ธรรมทั้งหลาย  (ในคําสอน)  เหลานี้  เปนไปเพื่อความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม 
และเพื่อสติสัมปชัญญะ  แกภิกษุทั้งหลายเหลานี้ดวย. 
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ทรงฝกสาวกเปนลําดับ  ๆ๑  
อัคคิเวนสะ ! เมื่อใด๒ชางที่ถูกฝกรูจักทําตามคําของคนฝกในการลุกขึ้น 

และการทรุดลงแลวตอจากนั ้นผู ฝ กก็ฝกใหรู จ ักอาการที ่เร ียนวา  อาเนญชะ 
 (คือไมหวั ่นไหว),  เขาผูกโลไวที ่งวง  มีผู ถือหอกซัด  นั่งบนคอคนหนึ ่ง  และ 
หลายคนลอมรอบ ๆ คนฝกถือหอกซัดขนาดยาวยืนหนาชางนั ้นแหละสอนให 
ทําอาการที่เรียกวา  อาเนญชะ,  ชางนั้นมิไดทําเทาหนาใหไหวมิไดทําเทาหลัง,  
กายตอนหนา ,   กายตอนหลัง ,   ศรีษะ ,   ใบหู,   งา ,   หาง ,   งวง   ใหไหวเลย 
เปนชางควรทรงสําหรับพระราชา,  ยอมทนการประการดวยหอก,  ดาบ,  ลูกศร,  
การประหารของขาศึก ,   ทนตอเสียงบันลือลั ่นของกลอง   บัณเฑาะว  สังข 
และเปงมางทั ้งหลาย,  มีความบิดเบือน  ดุราย  เมามัน  อันสิ ้นแลว  ควรแก 
พระราชา  เปนของใชสอยของพระราชา  เรียกไดวาเปนองคอวัยวะของพระราชา 
ดังนี้,  นี่ฉันใด. 

อัคคิเวสนะ ! อันนี้ก็ฉันนั้น  :  ตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้  เปนพระอรหันต 
ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รู แจงโลก  เปนสารถี 
ฝกคนควรฝกไมมีใครยิ่งไปกวา  เปนครูของเทวดาและมนุษย  เปนผูเบิกบานแลว 
จําแนกธรรมออกสอนสัตว.  ตถาคตนั้นทําใหแจงซึ่งโลกนี้  กับท้ังเทวดา  มาร 
พรหม  หมู สัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  เทวดาพรอมทั้งมนุษย  ดวยปญญา 
อันยิ ่งเองแลว  สอนผูอื ่นใหรู แจงตาม.ตถาคตนั้นแสดงธรรมไพเราะในเบื ้องตน 
ทามกลาง   ที ่ส ุด ,   ประกาศพรหมจรรย พร อมทั ้ง อ ร รถะและพย ัญชนะ 
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง.  คหบดีหรือบุตรคหบดี  หรือผูเกิดในตระกูลใด 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  ทันตภูมิสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๒๖๖/๓๙๕.  ตรัสแกสามเณร  อจีรวตะ  ผูอัคคิเวสนโคตร,  

ที่สวนไผ  ใกลกรุงราชคฤห. 
๒.  ตรัสเร่ืองการฝกชางเปนลําดับ  ๆ  มาแลว  ตั้งแตนําออกจากปามาเปนลําดับเพื่อเปรียบเทียบกับ 

การฝกภิกษุ. 
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ตระกูลหนึ่งในภายหลังก็ดี  ไดฟงธรรมนั้นแลว  เกิดศรัทธา  ในตถาคต .  
เขาผู ประกอบดวยศรัทธา   ยอมพิจารณาเห็น   วา   “ฆราวาสคับแคบ 
เปนทางมาแหงธุลี,(คือกิเลส)  บรรพชาเปนโอกาส  (คือที่โปรงโลง)  อันยิ ่ง ;  
การที่คนอยูครองเรือน  จะประพฤติพรหมจรรยใหบริบูรณโดยสวนเดียวเหมือนสังข 
ที่เขาขัดแลวนั้น  ไมทําไดโดยงาย.  ถากระไร  เราจะปลงผมและหนวด  ครองผา 
กาสายะ  ออกจากเรือนบวชเปนผูไมเกี่ยวของดวยเรือนเถิด”,  ดังนี้. 

โดยสมัยอื่นตอมา  เขาละกองสมบัตินอยใหญ  และวงศญาตินอยใหญ 
ปลงผมและหนวด   ออกจากเรือนบวช  เปนผู ไมเกี ่ยวของดวยเรือนแลว.  
อัคคิเวสนะ !   เพียง เทานี้  ยอมชื่อวา   เขาไดไปถึงที่โลง โปรง   แลว ,  
 (ดุจชางที่นําออกมาจากปาแลว). 

อัคคิเวสนะ ! ก็เทวดาและมนุษย  ท.  มีเครื่องยั่วยวนคือ  กามคุณหา.  
ตถาคตจึงแนะนํากุลบุตรผู บวชแลวนั ้นใหยิ ่งขึ ้น  วา  “แนะภิกษุ ! ทานจงมา,  
ทานจงเปนผูมีศีล  สํารวมดวยดีในปาติโมกข  ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร 
เห็นเปนภัยในโทษแมเล็กนอย  จงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย”. 

อัคคิเวนสะ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูมีศีล  ฯลฯ๑  แลว  ตถาคตจึง 
แนะนําใหยิ ่งขึ ้นไปวา“แนะภิกษุ!  ทานจงมา ,   ทานจงเปนผูสํารวมทวาร 
ในอินทรีย  ท.  ไดเห็นรูปดวยตาแลว  จักไมถือเอาโดยนิมิต  โดยอนุพยัญชนะ 
บาปอกุศลคืออภิชฌาและโทมนัส  มักไหลไปตาม  เพราะการไมสํารวมจักขุ 
อินทรียใดเปนเหตุ  เราจักปดกั้นอินทรียนั้นไว  เปนผูรักษาสํารวมจักขุอินทรีย”.  
 (ใน  หู  จมูก  ล้ิน  กายใจ  ก็มีนัยเดียวกัน). 

อัคคิเวนสะ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผูสํารวมทวารในอินทรีย  ท.  ฯลฯ 
แลว,  ตถาคตจึงแนะนําใหยิ่งขึ้นไปวา  “แนะภิกษุ!  ทานจงมา,  ทานจงเปน 
 
 
 
 

                                                
๑.  ที่ละเปยยาล  หมายความวาซ้ํากับขางบนทุกแหง  อานเลยไปก็ได. 
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เปนผู รู ประมาณในโภชนะ   อยู เสมอ ,   จักพิจารณาโดยแยบคายแล วจึงฉ ัน 
ไมฉันเพื่อเลนเพื่อมัวเมา  เพื่อประดับตกแตง  แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได 
เพื ่อ ให ช ีว ิต เป น ไป   เพื ่อป อ งก ันความลําบาก   เพื ่อน ุเคราะห พรหมจรรย ,  
เราจักกําจ ัดเวทนาเก า   (ค ือห ิว )   เส ีย   แลวไมทําเวทนาใหม  (ค ืออิ ่มจนหมดสุข )  
ใหเกิดขึ ้น .   ความที ่อายุดําเนินไปได  ความไมม ีโทษเพราะอาหาร   ความอยู 
ผาสุกสําราญจักมีแกเรา”  ดังนี้. 

อัคคิเวสนะ ! ในกาลใด  ภิกษุนั้นเปนผู รูประมาณในโภชนะ ฯลฯ  แลว,  
ตถาคต   ก ็แนะนํา ให ยิ ่ง ขึ ้น ไปว า   “แน ะภ ิกษ ุ!   ท านจงมา ,   ท านจงตาม 
ประกอบในธรรม เป น เครื ่อ งตื ่น ,   จัก ชํา ร ะ จ ิต ใ หหมดจดสิ ้น เ ช ิง จ าก  
อาวรณิยธรรม  ดวยการเดินการนั่ง  ตลอดวันยังค่ํา  จนสิ้นยามแรกแหงราตร ี,  
ครั ้นยามกลางแหงราตรีนอนอยางราชสีห  (คือ)  ตะแคงขวา   เทาเหลื ่อมเทา ,  
มีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้น,คร้ันยามสุดทายแหงราตรี  ลุกขึ้นแลว  ชําระจิต 
ใหหมดจดจากอาวรณิยธรรมดวยการจงกรม  และการนั่งอีก”  ดังนี้. 

อัคคิ เวสนะ  ! ในกาลใด   ภิกษุนั้น  เปนผูตามประกอบในธรรมเป น 
เครื ่องตื ่น  ฯลฯ  แลว,ตถาคต  ก็แนะนําใหยิ ่งขึ ้นไปวา  “แนะภิกษุ!  ทานจงมา,  
ทานจงเปนผู ประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ ,   จักรู ต ัวรอบคอบในการ 
กาวไปขางหนา  การถอยกลับไปขางหลัง,  การแลดู   การเหลียวดู,  การคูแขน 
การเหยียดแขน ,การทรงสังฆาฎิ  บาตร   จีวร ,   การฉัน   การดื ่ม   การเคี ้ยว 
การลิ ้ม ,   การถายอุจจาระ   ปสสาวะ ,การไป   การหยุด ,   การนั ่ง   การนอน 
การหลับ  การตื่น,การพูด  การนิ่ง”  ดังนี้. 

อัคคิเวสนะ  !  ในกาลใดแล   ภิกษุนั ้นเป นผู ประกอบพรอมดวย   สติ  
สัมปชัญญะ  ฯลฯ  แลว,  ตถาคตก็แนะนําใหยิ่งขึ้นไปวา  “แนะภิกษุ ! ทานจงมา,  
ทานจงเสพเสนาสนะอันสงัด  คือปาละเมาะ  โคนไม  ภูเขาลําธาร  ทองถ้ํา 
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๒๐๙

ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง.  ในกาลเปนปจฉาภัตต  กลับจากบิณฑบาตแลว 
นั่งคูบัลลังก  ตั้งกายตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา,  ละอภิชฌาในโลก  มีจิตปราศจาก 
อภิชฌา  คอยชําระจิตจากอภิชฌา ;  ละพยาบาท   มีจิตปราศจากพยาบาท 
เปนผูกรุณามีจิตหวังเกื้อกูลในสัตว  ท.  คอยชําระจิตจากพยาบาท;  ละถีนะมิทธะ 
มุงอยูแตความสวางในใจ  มีจิตปราศจากถีนมิทธะ   มีสติสัมปชัญญะรูสึกตัว  
คอยชําระจิต   จากถีนมิทธะ ;   ละอุทธัจจะ   กุกกุจจะ   ไมฟุ งซาน   มีจิตสงบ 
อยูในภายใน   คอยชําระจิตจาก  อุทธัจจะ   กุกกุจจะ;  ละวิจิกิจฉา  ขามลวง 
วิจ ิก ิจฉาเสียได  ไมตองกลาววา  ‘นี ่อะไร,  นี ่อยางไร '   ในกุศลธรรมทั ้งหลาย 
คอยชําระจิตจากวิจิกิจฉา”  ดังนี้. 
 

อัคคิเวนสะ  !  ในกาลใด   ภิกษุนั ้น   ละนิวรณหา   อยาง   อันเปน 
เครื่องเศราหมองจิตทําปญญาใหถอยกําลังเหลานี้ไดแลว  เปนผูมีปรกติ  เห็นกาย 
ใ น ก า ย ,   . . . เ ห็ น เ ว ท น า ใ น เ ว ท น า   ท ,   . . . เ ห็ น จิ ต ใ จ จิ ต ,   
. . . เห็นธรรมในธรรม   ท .   มีความเพียร เผาบาป   รู ตัว รอบคอบ   มีสติ  
นํา   อภิชฌาและโทมนัสในโลกออกได   ในกาลนั ้น เปรียบ เหมือนคน  
ผู ฝ กชาง  ฝงเสาใหญลงในแผนดินแลว  ผูกชางปาเขาที ่คอเพื ่อยํ่ายีกําจัดเสีย 
ซึ่งปรกตินิสัยที่เปนปาเถื่อน  เพื่อย่ํายีกําจัดเสียซึ่งความคิดครุนอยางนิสัยปาเถื ่อน,  
และความกระวนกระวายดิ้นรนเรารอน  อยางนิสัยปาเถื่อนนั้นเสีย;  เพื่อใหยินดี 
ตอบาน   ชวนใหคุ นเคยในปรกติน ิส ัย   อันเป นที ่พอใจของมนุษย ;  นี ้ฉ ันใด .  
อัคค ิเ วนสะ  !  สติป ฏฐานทั ้ง สี ่นี ้  ก ็เป นที ่เ ข า ไปผ ูกแห ง ใจของอร ิยสาวก 
เพื่อย่ํายีกําจัดเสียซึ่ งปรกตินิสัยอยางบาน  ๆ   เรือน  ๆ   เพื่อย่ํายีกําจัดเสียซึ่ ง 
ความคิดครุ นอย างบาน  ๆ  เร ือน  ๆ   และความกระวนกระวายดิ ้นรนเร าร อน 
อย างบ าน  ๆ  เ ร ือน  ๆ  นั ้น เส ีย  ;  เพื ่อ ให ถ ึงท ับญายธรรม   เพื ่อ ทําน ิพพาน 
ใหแจง  ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๔ ๒๑๐

(ตอจากนี้ทรงกลาวถึงการที่สาวกนั้น  บรรลุฌานทั้งส่ี  และวิชชาสามอยาง  ยืดยาวโดยนัย 
ดังที่กลาวไวแลวในเรื่องการตรัสรูของพระองคเอง  จงดูในที่นั้น  จักไดกลาวเนื้อความอื่นที่สืบตอจากนั้นไป). 
 

. . .ฯลฯ . . .   ภิกษุนั ้น   รู ชัดวาชาติสิ ้นแลว  พรหมจรรยจบแลว 
กิจควรทํา ไดทํา เ ส ร็จแลว   กิจอื ่นที ่ต อ งทํา เ พื ่อคว าม เปนอยา งนี้  
มิไดมีอีก .  

 
อัคคิเวนสะ ! ภิกษุนั้น  ยอมเปนผูอดทนตอความเย็น  ความรอน 

ความหิว  ความกระหาย  และสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุง  ลมแดด  และ 
สัตว เลื ้อยคลานทั ้งหลาย   เป นผู ม ีชาต ิแห งบ ุคคลผู อดกลั ้นได ต อถ อยคําที่ 
กลาวร าย   กลาวมาไม ด ี,   อดทนได ต อท ุกขเวทนาทางกายอ ันเก ิดขึ ้นแล ว 
อยางกลาแข็งแสบเผ็ด   หมดความสําราญเบิกบานใจ   ปลิดเสียไดซึ ่งช ีว ิต .  
ภิกษุนั ้นเปนผู ม ีราคะ   โทสะ   โมหะ   อันกําจ ัดเส ียสิ ้นแลวมีก ิเลสอันยอมใจ 
ดุจน้ําฝาด   อันตนสํารอกออกเสีย ไดแลว ,   เปนอาหุเนยยบุคคล   เปน 
ป า หุ เ น ย ย บุค ค ล   เ ป น ท ัก ข ิ เ ฌ ย ย บุค ค ล   เ ป น ผู  ค ว ร แ ก ก า ร  
กราบไหว   เปน เนื้ อนาบุญของโลก  ไมมีนาบุญอื่นใดยิ่งไปกวา. 

 
อัคคิเวสนะ !  ถาภิกษุผูเถระ  หรือภิกษุปูนกลาง  หรือภิกษุใหม 

ที่ยังไมเปนขีณาสพ  ทํากาละลงไป,  ก็ยอมถึงซึ่งการนับวาตายแลว  ทํากาละแลว 
ทั้งที่ยังฝกไมเสร็จ  ดุจดั่งชางแก  หรือปูนกลาง  หรือหนุม  ของพระราชาที่ยังฝก 
ไมไดตายลง   ก็ถ ึงซึ ่งการนับวา   ตายแลว   ทั ้งที ่ย ังฝกไมเสร็จ   ฉันใด  
ก็ฉันนั้น. 

 
อัคคิเวนสะ !  ถาภิกษุผูเถระ  หรือภิกษุปูนกลาง  หรือภิกษุใหมก็ตาม 

เปนขีณาสพแลว  ทํากาละลงไป,  ก็ยอมถึงซึ่งการนับวาตายแลว  ทํากาละแลว 
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อยางเสร็จสิ ้นการฝกแลว   ดุจดั ่งชางแก  หรือปูนกลางหรือหนุ มก็ตาม   ของ 
พระราชา   ที ่เขาฝกดีแลว   ตายลง   ก็ถ ึงซึ ่งการนับวา   ตายไปอยางไดร ับ 
การฝกสําเร็จแลว  ฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน. 
 

เรื่องที่ไมทรงพยากรณ  ๑ 
 

มาลุงกยบุตร !  ไดยินเธอวา  (เอง)  วา  ตถาคตมิไดพูดไวกะเธอวา  
’ทานจงมาประพฤติพรหมจรรย  ในสํานักเราเถิด  เราจะพยากรณทิฏฐิ ๑๐  ประการ 
แก ท า น '   อ นึ ่ง   เ ธ อ ก ็ม ิไ ด พ ูด ว า `ข า พ ร ะ อ ง ค จ ัก ป ร ะพฤติพ ร หมจ ร ร ย 
ในสํานักพระผูมีพระภาคเจา  ถาพระผูมีพระภาคเจาจักพยากรณทิฏฐิ ๑๐  ประการ 
แกขาพระองค'  ดังนี้เลย.  ดูกอนโมฆบุรุษ ! เมื่อเปนดังนี้  จักบอกคืนพรหมจรรย 
กะใครเลา. 

มาลุงกยบุตร ! ถึงผูใดจะกลาววา  `พระผูมีพระภาคยังไมทรงพยากรณ 
ทิฏฐิ  ๑๐  ประการแกเราเพียงใด  เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค 
เพียงนั ้น.  ตอเมื ่อทรงพยากรณแลว  เราจึงจะประพฤติพรหมจรรยในพระผู มี 
พระภาค'  ดังนี้ก็ตาม  ทิฏฐิ  ๑๐  ประการ  ก็ยังเปนสิ่งที่ตถาคตไมพยากรณอยูนั่นเอง 
และผูนั้นก็ตายเปลา. 

มาลุงกยบุตร ! เปรียบเหมือนบุรุษ  ตองศรอันอาบดวยยาพิษอยางแก.  
มิตร  อมาตย  ญาติสายโลหิตของเขา  ก็ตระเตรียมศัลยแพทยสําหรับการผาตัด,  
บุร ุษนั้นกลาวเสียอยางนี ้ว า  `เราจักไมใหผาลูกศรออก   จนกวาเราจะรู จ ักตัว 
บุรุษผูยิงเสียกอน  วาเปนกษัตริย  หรือ  พราหมณ,  เวสส,  สูทท,  เปนผูมีชื่อ 
 
 
 
 
 

                                                
๑ . บาลี  จูฬมาลุงกโยวาทสูตร  ม.ม.  ๑๓/๑๔๗/๑๔๙.  ตรัสแกพระภิกษุมาลุงกยะ  ที่เชตวัน. 
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อยางนี ้  ๆ  มีสกุลอยางนี ้  ๆ,  รูปรางสูงต่ําหรือปานกลางอยางไร,  มีผิวดําขาว 
หรือเรื ่ออยางไร,  อยูในหมู บาน,  นิคม,  หรือนครไหน,  และคันศรที ่ใชยิงเรา 
นั ้น เปนหนาไม  หรือ เกาทัณฑ,   สายทําดวยปอ , เอ ็น ,   ไมไผ,   หรือปาน 
อยางไร,  ฯลฯ'  ดังนี้  มงลุงกยบุตร ! เรื่องเหลานี้  อันบุรุษน้ันยังไมทราบไดเลย 
เขาก็ทํากาละเสียกอน,  นี้ฉันใด;  บุคคลผูกลาววา  `พระผูมีพระภาคยังไมพยากรณ 
ทิฏฐิ  ๑๐  ประการแกเราเพียงใด,  เราจักไมประพฤติพรหมจรรยในพระผูมีพระภาค 
เพียงนั้น  ฯลฯ'  ดังนี้  ทิฏฐิ  ๑๐  ประการก็ยังเปนเรื่องที่ตถาคตไมพยากรณอยู 
นั่นเอง,  และบุคคลนั้น  ก็ตายเปลาเปนแท. 
 

มาลุงกยบุตร ! ตอเมื่อมีทิฏฐิเที่ยงแทลงไปวา  “โลกเที่ยง”  (เปนตนอยางใด 
อยางหนึ่งลงไปแลวในบรรดาทิฏฐิทั้งสิบ)  หรือ,  คนเราจึงจักประพฤติพรหมจรรยได ? 

“หามิได  พระองค !” 
มาลุงกยบุตร ! ในเมื่อมีทิฏฐิวา  `โลกเที่ยง'  (เปนตนอยางใดอยางหนึ่ง 

ในบรรดาทิฏฐิสิบ)  อยู,  ก็ยังมีความเกิด  ความแก  ความตาย  ความโศก  ความ 
คร่ําครวญ   ทุกขกาย   ทุกขใจ   และความแหงผากในใจ   อันเปนความทุกข 
ซึ่งเราบัญญัติการกําจัดเสียได  ในภพที่ตนเห็นแลวนี้  อยูนั่นเอง.  มาลุงกยบุตร !  
เพราะฉะนั้น  พวกเธอจงจําสิ่งที่เราไมพยากรณ  โดยความเปนสิ่งที่เราไมพยากรณ,  
และจําสิ่งที่เราพยากรณ  โดยความเปนสิ่งที่เราพยากรณแลว. 

 
มาลุงกยบุตร!  ก็อะไรเลา  ที่เราไมพยากรณ?  สิ่งที่เราไมพยากรณ 

คือ  (ทิฏฐิขอใดขอหนึ่งในบรรดาทิฏฐิทั้งสิบ)  วา:- 
โลกเที่ยง, 
โลกไมเที่ยง, 
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โลกมีที่สิ้นสุด, 
โลกไมมีที่สิ้นสุด, 
ชีวะก็ดวงนั้น  รางกายก็รางนั้น, 
ชีวะก็ดวงอื่น  รางกายก็รางอื่น, 
ตายแลว  ยอมเปนอยางที่เปนมาแลวนี้  อีก, 
ตายแลว  ไมเปนอยางที่เปนมาแลวนี้  อีก, 
ตายแลว  ยอมเปนอยางที่เปนมาแลวนี้อีกก็มี  ไมเปนก็มี, 
ตายแลว  ยอมเปนอยางที ่เปนมาแลวนี ้อีกก็ไมใช  ไมเปนก็ไมใช.  

เพราะเหตุไร   เราจึงไมพยากรณ?  มาลุงกยบุตร!   เพราะเหตุว า   นั ่นไม 
ประกอบดวยประโยชน  ไมใชเงื ่อนตนของพรหมจรรย,   ไมเปนไปพรอม 
เพื ่อความหนาย   ความคลายกําหนัด   ความดับ   ความรํางับ   ความรู ยิ ่ ง  
ความรูพรอม  และนิพพาน,  เหตุนั้นเราจึงไมพยากรณ. 
 

เรื่องที่ทรงพยากรณ๑  
 

มาลุงกยบุตร ! ก็อะไรเลาที่เราพยากรณ?  สิ่งที่เราพยากรณ  คือ 
นี้ทุกข,  นี้เหตุใหเกิดทุกข,นี้ความดับไมเหลือของทุกข,  และนี้หนทางใหถึง 
ความดับไมเหลือของทุกข.  ก็สิ่งนี้  เหตุไรเลา  เราจึงพยากรณ,  เพราะนั่น 
ประกอบดวยประโยชน  เปนเงื ่อนตนของพรหมจรรย  นั ่นเปนไปพรอมเพื ่อ 
ความหนาย   ความคลายกําหนัด   ความดับสนิท   ความรําง ับ   ความรู ยิ ่ง 
ความรูพรอม  และนิพพาน,  เหตุนั้น  เราจึงพยากรณแลว. 
 

มาลุงกยบุตร ! เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้  เธอจงจําสิ่งที่เราไมพยากรณ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จูฬมาลุงกโวาทสูตร  ม.ม.  ๑๓/๑๕๒/๑๕๒.  ตรัสแกพระภิกษุมาลุงกยะ  ที่เชตวัน. 
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โดยความเปนสิ่งที่  เราไมพยากรณ,  และจําสิ่งที่เราพยากรณ  โดยความเปนสิ่ง 
ที่เราพยากรณแลวเถิด. 
 

ผูฟงพอใจคําพยากรณของพระองค  ๑  
กัสสปะ ! คราวหนึ่ง  เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏใกลกรุงราชคฤห,  เพื่อน  

สหพรหมจารีของทานคนหนึ่ง  ณ. ที่นั ้น  เปนปริพพาชก  นามวา  นิโครธะ 
ไดถามปญหาในเรื่องการเกลียดบาป.  เราถูกถามปญหาในเรื่องการเกลียดบาป 
แลว  ก็พยากรณ  ครั้นเราพยากรณแลว  เพื่อนของทานผูนั้น  ไดเปนผูพอใจเกินความ 
คาดหมาย 
 

“พระองคผูเจริญ ! ก็ใครเลา  ฟงธรรมของพระองคแลว  จักไมพอใจเกินความคาดหมาย.  
แมขาพระองค  ฟงธรรมของพระองคแลว  ก็พอใจเกินความคาดหมาย.พระองคผูเจริญ ! ไพเราะนัก,  
ไพเราะนัก,  เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ําอยู  เปดของที่ปดอยูบอกทางใหแกคนหลงทาง  หรือตั้งประทีป 
ไวในที่มืด  โดยคิดวา  ผูมีตาจักไดเห็นรูป  ดังนี้.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมที่พระองคแสดงแลว 
โดยปริยายเปนอันมาก  ก็มีอุปมัยฉันนั้น.  ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองค  ขอถึง  พระผูมีพระภาค 
กับทั้งพระธรรม  กับทั้งพระสงฆวาเปนที่พึ่ง.  ขอขาพระองคพึงไดบรรพชาอุปสมบท  ในสํานักพระผูมี 
พระภาคเจาเถิด.” 
 

ไมไดทรงพยากรณเพื่อใหชอบใจผูฟง  ๒ 
อนุรุทธ  ท. ! อุบาสิกาในศาสนานี้  ไดฟงขาววา  “อุบาสิกาชื่ออยางนี้ 

ตายแลว.  เธอเปนผูที่พระผูมีพระภาคทรงพยากรณใหวา  เธอเปนโอปปาติกสัตว 
 (พระอนาคามี)  เพราะความสิ้นสัญโญชนในเบื้องต่ํา  หาอยาง  เปนผูจักปรินิพพาน 
 
 
 

                                                
๑. บาลี  มหาสีหนาทสูตร  สี.ที.  ๙/๒๒๐/๒๗๒.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่กัณณกลนิคม. 
๒. บาลี  นฬกปานสูตร  ม.ม.  ๑๓/๒๑๒/๒๐๒.  ตรัสแกพระอนุรุทธกับพวก  ในปาทองกวาว  ใกล 
บานนฬกะ  เขตโกศล. 
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ในภพที่เกิดใหมนั้น  ไมเวียนกลับมาจากโลกนั้น”  ดังนี้.๑  ก็เธอนั้น  เมื่อยังมี 
ชีวิตอยู  เปนผูที่อุบาสิกาผูนั้นไดเคยเห็นอยูดวยตาตนเอง  ไดฟงอยูเองเนือง ๆ วา 
พี ่น องหญิงคนชื ่อ นี ้เธอมีศ ีล   มีธรรม   มีปญญา   มีความเปนอยู ตามปรกติ 
มีความละวาง  อยางนี้ๆ”  ดังนี้.  อุบาสิกาผูนั้น  เมื่อระลึกถึงสัทธา  ศีล  สุตะ 
จาคะ  ปญญา  ของอุบาสิกาผูลวงลับไปแลวนั้นอยู  ก็ยอมนอมจิตไปเพื่อความ 
เปนเหมือนเชนนั้นบาง.  อนุรุทธ  ท.!  ดวยอาการอยางนี้แล  ความอยูเปนผาสุก 
ยอมมีแกอุบาสิกาผูระลึกอยูนั้น.  ...ฯลฯ... 
 

อนุรุทธ  ท. ! ตถาคตจะไดพยากรณสาวกที่ทํากาละลวงลับไปแลว 
วา  “ผูนี้เกิดแลวในภูมิโนนผูโนนเกิดแลวในภูมินี้”  ดังนี้  เพื่อลอลวงมหาชน 
ก ็ห า ไม   เพื ่อ เ กลี ้ย กล อมมหาชนก ็หา ไม   เพื ่อ ผลค ือลาภส ักกา ระ เส ีย ง 
สรรเสริญก็หาไม  เพื ่อหวังวามหาชนจะไดรู จ ักเรา  ดวยการทําอยางนี ้ก ็หาไม.  
อนุรุทธ  ท. ! กุลบุตรผูมีสัทธา  รูจักคุณอันยิ่งใหญ  ปราโมทยในคุณอันยิ่งใหญ 
ก็มีอยู,  กุลบุตรเหลานั้น  ครั้นฟงคําพยากรณนั้นแลว  ยอมนอมจิตไปเพื่อความ 
เปนเหมือนอยางนั้นบาง.  ขอน้ันยอมเปนไปเพื่อประโยชนสุข  แกกุลบุตรเหลานั้น 
สิ้นกาลนาน. 
 

คําพยากรณนั้น  ๆ  ไมตองทรงคิดไวกอน๒  
อภยราชกุมารไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  กษัตริยบัณฑิตบาง  

พราหมบัณฑิตบาง  คหนบดบัณฑิตบาง  สมณบันฑิตบาง  ยอมผูกปญหาขึ้นแลวนํามาทูลถามพระองค,  
คําตอบของปญหาเหลานั้น  พระองคไดคิดไวในพระทัยกอนวา  ถาเขาถามเราอยางนี้  เราจะตอบอยางนี ้
ดังนี้หรือ  หรือวาคําตอบนั้น  ๆ  ปรากฏแจมแจงแกพระองคในขณะที่ถูกถามนั้นเลา  พระเจาขา ?” 
 
 
 

                                                
๑.  ในบาลีนี้  มีทรงพยากรณสาวกทั้งที่เปนโสดาบัน  สกทาคามี  อนาคามี.  แตยกมาเฉพาะ 
พวกสุดทายพวกเดียว. 
๒.  บาลี  อภยราชกุมารสูตร  ม.ม.  ๑๓/๙๒/๙๕.  ตรัสแกอภยราชกุมาร  ที่นิเวศนของกุมารนั้น. 
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ราชกุมาร ! ในเรื ่องนี ้  เราขอถามกลับตอทานกอน  ทานเห็นวา 
ควรตอบอยางใด  ก็จงตอบอยางนั้น.  ราชกุมาร!  เราถามทานวา  ทานมีความ 
เขาใจรอบรูในสวนประกอบตาง  ๆ  ของรถหรือ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ  !  พระเจาขา  ขาพระองค  มีความเขาใจรอบรูอยู”. 
ราชกุมาร!  แลวทานคิดอยางไร  เมื่อมีใครเขาไปถามทานวา  สวน 

ประกอบของรถสวนนี้ เรียกวาอะไร  ดังนี้  ทานตองคิดลวงหนาไวกอนวา  ถาเขา 
ถามอยางนี้  ก็จะตอบอยางนี้  หรือ  หรือวาคําตอบยอมปรากฏแจมแจงแกทานใน 
ขณะที่ถูกถามนั้น?” 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคเปนนักเลนรถ  รอบรูเชี่ยวชาญในเรื่องสวนประกอบของรถ  
ขาพระองคเขาใจแจมแจงในสวนประกอบของรถ  ทุกชิ้นทุกอัน,  คําตอบนั้น ๆ  ยอมปรากฏแจมแจงแกขา
พระองคในขณะนั้นเอง  ไมตองคิดไวกอนเลย”. 

ราชกุมาร!  ฉันใดก็ฉันนั้น  ที่กษัตริยบัณฑิตบาง  พราหมณบัณฑิต 
บาง  คหบดีบัณฑิตบาง  สมณบัณฑิตบาง  ผูกปญหาขึ้นแลวมาถามเรา.  คําตอบ 
ยอมปรากฏแจมแจงแกเราในขณะที่ถูกถามนั้นเอง.  เพราะเหตุไรเลา?  
ราชกุมาร!  เพราะเหตุวา  ธรรมธาตุนั้นเปนสิ่งที่ตถาคตแทงตลอดเฉพาะดวย 
ดีแล ว   เพราะความเป นผู แทงตลอดเฉพาะด วยด ี  ตอธรรมธาต ุนั ่น เ อ ง 
คําตอบจึงปรากฏแจมแจงแกตถาคตในขณะนั้น 
 
 

ทรงฆาผูที่ไมรับการฝก๑ 
 

นี่แน  เกสิ!  ทานเปนคนเชี่ยวชาญาการฝกมา  มีชื่อดัง  เราอยาก 
ทราบวาทานฝกมาของทานอยางไรกัน? 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  เกสีวรรค  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๑๕๐/๑๑๑.  ตรัสแกคนฝกมาชื่อเกสีผูเชี่ยวชาญ. 
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“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคยอมฝกมาชนิดที่พอฝกได  ดวยวิธีละมุนละไมบาง,  
ดวยวิธีรุนแรงบาง,  ดวยวิธีทั้งลุมุนละไมและรุนแรงรวมกันบาง.  (แลวแตวามานั้นเปนมามีนิสัยเชนไร).” 

เกสิ!  ถามาของทานไมรับการฝก  ทั้งดวยวิธีที่ละมุนละไม  ทั้งดวย 
วิธ ีที ่ร ุนแรง   และทั ้งดวยวิธ ีที ่ละมุนละไมรุนแรงรวมกันเลา   ทานทําอยางไร 
กับมานั้น? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคยอมฆามานั้นเสีย  เพื่อมิใหเสียชื่อเสียงแกสกุลแหง 
อาจารยของขาพระองค  พระเจาขา.  ก็พระผูมีพระภาคเจาเลา  ยอมเปนสารถีฝกบุรุษที่ควรฝกไมมีใคร 
ยิ่งไปกวา,  พระผูมีพระภาคเจา  ทรงฝกบุรุษที่ควรฝกดวยวิธีเชนไรพระเจาขา?” 

 
เกสิ!  เรายอมฝกบุรุษที่ควรฝก  ดวยวิธีละมุนละไมบาง  ดวยวิธี 

รุนแรงบาง  ดวยวิธีทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันบาง  เหมือนกัน. 
 
เกสิ!  ในสามวิธีนั้น  วิธีฝกท่ีละมุนละไม  คือเราพร่ําสอนเขาวา  

กายสุจริต  เปนอยางนี้ ๆ ผลของกายสุจริต  เปนอยางนี้ๆ,  วจีสุจริต  เปน  
อยางนี้ ๆ ผลของวจีสุจริต  เปนอยางนี้ๆ,  มโนสุจริตเปนอยางนี้ๆ  ผลของ 
มโนสุจริต  เปนอยางนี้ๆ,  เทวดา  เปนอยางนี้ๆ,  มนุษย  เปนอยางนี้ๆ  ดังนี้. 

 
เกสิ !  ในสามวิธีนี้น  วิธีฝกที่รุนแรงคือเราพร่ําบอกเขาวา  กายทุจริต 

เปนอยางนี้  ๆ  ผลของกายทุจริต  เปนอยางนี้ๆ,  วจีทุจริต  เปนอยางนี้ๆ  
ผลของวจีทุจริต  เปนอยางนี้ๆ,  มโนทุจริต  เปนอยางนี้ๆ  ผลของมโนทุจริต 
เปนอยางนี้ๆ ,  นรก   เปนอยางนี้ๆ ,  กําเนิดเดรัจฉาน   เปนอยางนี้ๆ ,  
เปรตวิสัย  เปนอยางนี้ๆ. 

 
เกสิ !  ในสามวิธีนั้น  วิธีฝกทั้งละมุนละไมและรุนแรงรวมกันนั้น 

คือเราพร่ําบอกพร่ําสอนเขาวา  กายสุจริต  ผลของกายสุจริต  เปนอยางนี ้ๆ,  
กายทุจริต  ผลของกายทุจริต  เปนอยางนี้ ๆ ;  วจีสุจริต  ผลของวจีสุจริต 
เปนอยางนี้ๆ, วจีทุจริต  ผลของวจีทุจริต  เปนอยางนี้ๆ  มโนสุจริต  ผลของ 
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มโนส ุจ ร ิต   เป นอย งนี ้ ๆ  ,   มโนท ุจ ร ิต   ผลของม โนท ุจ ร ิต   เ ป นอย า งนี ้ๆ  
เทวดาเปนอยางนี้ๆ,  มนุษยเปนอยางนี้ๆ,  นรกเปนอยางนี้ๆ,  กําเนิดเดรัจฉาน 
เปนอยางนี้ๆ,  เปรตวิสัยเปนอยางนี้ๆ. 

 
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ถาบุรุษที่ควรฝกนั้นไมรับการฝก  ทั้งโดยวิธีละมุนละไม  ทั้งโดย 

วิธีที่รุนแรง  และทั้งโดยวิธีที่ละมุนละไมและรุนแรงรวมกันเลา  พระผูมีพระภาคเจาจะทรงทําอยางไร?” 
 
เกสิ!  ถาบุรุษที่ควรฝก  ไมยอมรับการฝกโดยวิธีทั้งสามแลว  

เราก็ฆาเขาเสีย. 
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  ก็ปาณาติบาต  ยอมไมสมควรแกพระผูมีพระภาคมิใชหรือ?  

แลวพระผูมีพระภาคก็ยังตรัสวา  เกสิ!  เราก็ฆาเขาเสีย?” 
 

เกสิเอย!  ปาณาติบาตยอมไมสมควรแกเราจริง  แตวาเมื่อบุรุษท่ีควรฝก 
ไมยอมรับการฝกโดยวิธีทั้งสามแลว  ตถาคตก็ไมถือวาคนคนนั้น  เปนคนที่ควร 
วากลาวสั่งสอนอีกตอไป;  ถึงแมเพื่อนผูประพฤติพรหมจรรยรวมกันซึ่งเปนผูรู 
ก็จะไมถือวาคนคนนน  เปนคนที่ควรวากลาวสั่งสอนอีกตอไปดวย.  เกสิ!  
นี่แหละคือ  วิธีฆาอยางดี  ในวินัยของพระอริยเจา,  ไดแกการที่ตถาคตและ 
เพื ่อนผู ประพฤติพรหมจรรยร วมกัน   พากันถ ือว าบุร ุษนี ้เป นผู ที ่ไม ควรว ากลาว 
สั่งสอนอีกตอไป  ดังนี้. 
 

เหตุที่สาวกบางคนไมไดบรรลุ๑ 
 

“ก็สาวกของพระโคดมผูเจริญ  เมื่อพระโคดมกลาวสอน  พรํ่าสอนอยูอยางนี้ทุกๆ  องค 
ไดบรรลุนิพพานอันเปนผลสําเร็จถึงที่สุดอยางยิ่งหรือ  หรือวาบางองคไมไดบรรลุ?”พราหมณ   
คณกโมคคัลลานะทูลถาม. 

 

                                                
๑.  บาลีคณกโมคคัลลานสูตร  อุปริ.  ม.  ๑๔/๘๕/๑๐๑.  ตรัสแกพราหม  ชื่อคณกโมคคัลลานะ  
ที่บุพพาราม  ใกลกรุงสาวัตถี. 
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พราหมณ  !  สาวกของเรา  แมเรากลาวสอน  พรํ่าสอนอยูอยางนี้ 
นอยพวก  ที่ไดบรรลุนิพพานอันเปนผลสําเร็จถึงที่สุดยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ. 

“พระโคดมผูเจริญ!  อะไรเลาเปนเหตุ  อะไรเลาเปนปจจัย,  ที่พระนิพพานก็ยังตั้งอยู,  
หนทางเปนที่ยังสัตวใหถึงนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู,  พระโคดม  ผูชักชวน  (เพื่อการดําเนินไป)  ก็ยังตั้งอยู,  
ทําไมนอยพวก  ที่บรรลุ  และบางพวกไมบรรลุ?” 

พราหมณ!  เราจักยอนถามทานในเรื่องนี้  ทานจงตอบตามควร 
ทานเปนผูเชี่ยวชาญในหนทางไปสูเมืองราชคฤห  มิใชหรือ,  มีบุรุษผูจะไป 
เมื ่องราชคฤห  เขามาหาและกลาวกะทานวา  “ทานผู เจริญ!ขาพเจาปรารถนา 
จะไปเมืองราชคฤห  ขอทานจงชี ้บอกทางไปเมืองราชคฤห  แกขาพเจาเถิด”  
ทานก็จะกลาวกะบุรุษน้ันวา  “มาซิทาน,  ทางนี้ไปเมืองราชคฤห  ไปไดครูหนึ่ง 
จักพบบานชื ่อ โนน   และจัก เห ็นนิคมชื ่อ โนน   จัก เห ็นสวนและปาน าสนุก 
จักเห็นภูมิภาคนาสนุก  สระโบกขรณีนาสนุก  ของเมืองราชคฤห”  ดังนี้.  บุรุษนั้น 
อันทานพร่ําบอก  พร่ําชี ้ให อยางนี ้  ก็ย ังถือเอาทางผิด   กลับหลังตรงขามไป .  
สวนบุรุษอีกคนหนึ่ง(อันทานพร่ําบอกพร่ําชี้อยางเดียวกัน)  ไปถึงเมืองราชคฤหได 
โดยสวัสดี.  พราหมณ  !  อะไรเลาเปนเหตุ,  อะไรเลาเปนปจจัย  ที่เมือง 
ราชคฤหก็ยังตั้งอยู,  หนทางสําหรับไปเมืองราชคฤห  ก็ยังตั้งอยู,  ทานผูชี้บอก 
ก็ยังตั้งอยู,  แตทําไม  บุรุษผูหนึ่งกลับหลังผิดทาง,  สวนบุรุษอีกผูหนึ่งไปถึง 
เมืองราชคฤหไดโดยสวัสดี? 

“พระโคดมผูเจริญ!  ในเรื่องนี้  ขาพเจาจักทําอยางไรไดเลา,  เพราะขาพเจาเปน 
แตผูบอกทางเทานั้น”. 

พราหมณ  !  ฉันใดก็ฉันนั้น,  ที่พระนิพพาน  ก็ยังตั้งอยู  ทางเปน 
เครื่องถึงพระนิพพาน   ก็ยังตั้งอยู  เราผูชักชวน  ก็ยังตั้งอยู  แตสาวก  แมเรา 
กลาวสอนพร่ําสอนอยูอยางนี้  นอยพวก  ไดบรรลุนิพพานอันเปนผลสําเร็จถึงที่ 
สุดยิ่ง,  บางพวกไมไดบรรลุ.พราหมณ!  ในเรื่องนี้  เราจักทําอยางไรไดเลา,  
เพราะเราเปนแตผูบอกทางเทานั้น. 
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ทรงบัญญัติโลกุตตรธรรมสําหรับคนทั่วไป๑  
“พระโคดมผู เจริญ! พราหมณทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการ แกพวกกษัตร ิย  

พราหมณ  เวสส และสูทร, คือบัญญัติการเที่ยวภิกขาจารเปนทรัพยของพราหมณ,คันศรและกลองลูกศร 
เปนทรัพยของกษัตริย, ไถและโครักขกรรมเปนทรัพยของเวสส, เคียวและไมคานเปนทรัพยของสูทร .  
เมื่อพราหมณเหยียดการภิกขาจาร กษัตริยเหยียดคันศรและกลองลูกศร  เวสสเหยียดไถและโครักขกรรม  
สูทรเหยียดเคียวกับไมคาน ซึ ่งแตละอยางๆเปนทรัพยของตนๆเสีย ยอมชื ่อวาทํากิจนอกหนาที่  
เชนเดียวกับเด็กเลี้ยงโคเที่ยวถือเอาสิ่งของอันเจาของมิไดใหเหมือนกัน.  พระโคดมผูเจริญ! พราหมณ 
ทั้งหลายยอมบัญญัติทรัพย ๔ ประการ อยางนี้แล; สวนพระโคดมเลา กลาวอยางไรในเรื่องนี้ ?” 
 

พราหมณ!  ก็โลกทั ้งปวงยอมร ับรู การบ ัญญัต ิทร ัพย  ๔  ประการนี้ 
ของพราหมณเหลานั้น วาพราหมณทั้งหลายจงบัญญัติทรัพย ๔ ประการเหลานี ้เถิด 
ดังนี้หรือ? 

“หามิได พระโคดม!” 
 
พราหมณ ! ถาอยางนั้น มันก็เหมือนกับคนยากจนเข็ญใจไมมีทรัพย 

ติดตัว ทั้งไมปรารถนาจะไดเนื้อ แตมีคนถือเนื้อสวนหนึ่งชูขึ้นให วา บุรุษผูเจริญ !  
เนื้อนี้นากินสําหรับทาน และคาของเนื้อทานจะตองใช ดังนี้ฉันใด; พราหมณ !  
ยอมเปนฉันเดียวกันแท ที่พราหมณทั้งหลายไมไดรับปฏิญญาจากสมณะและพราหมณ 
ทั้งหลาย ,  แลวยังบัญญัติทรัพย ๔  ประการเหลานี้ขึ ้น .   พราหมณเอย  !  
เราบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ    วา เปนทรัพยของคน .   
ตอเมื่อระลึกถึงสกุลวงศทางมารดาหรือบิดาของเขาแตกาลกอน อัตตภาพของเขา  
เกิดขึ้นในวรรณะใดเขาจึงถูกนับเขาไวโดยวรรณะนั้น ๆ. ถาอัตตภาพของเขา  
เ ก ิด ในสก ุลกษัต ร ิย ก ็ถ ูก น ับ ว า เ ป นกษัต ร ิย ,ถ า อ ัตตภาพของ เ ข า เ ก ิด ขึ ้น 
ในสกุลพราหมณ   ก็ถูกนับวาเปนพราหมณ ,   ถาอัตตภาพของเขา   
 
 
 

                                                
๑ .บาลี เอสุการีสูตร ม.ม. ๑๓/๖๑๔/๖๖๕. ตรัสแกเอสุการีพราหมณ ที่เชตวัน. 
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เกิดขึ้นในสกุลเวสส ก็ถูกนับวาเปนเวสส,ถาอัตตภาพของเขาเกิดขึ้นในสกุลสูทร  
ก็ถูกนับวาเปนสูทร. 

พราหมณ ! เชนเดียวกับไฟ ถาอาศัยอะไรเกิดขึ้น ก็ถูกนับวาเปนไฟ 
ที่เกิดขึ้นแตสิ่งนั้น ๆ :ถาไฟอาศัยไมฟนโพลงขึ้น ถูกนับวาเปนไฟที่เกิดจากฟน ,  
ถาไฟอาศยสะเก็ดไมโพลงขึ้น ก็ถูกนับวาเปนไฟสะเก็ดไม, ถาไฟอาศัยหญาแหง 
เกิดขึ ้น ก็ถูกนับวาเปนไฟหญาแหง, ถาไฟอาศัยขี ้วัวเกิดขึ ้น ก็ถูกนับวาเปนไฟ 
ขี้วัว ,  นี้ฉันใด ;  พราหมณเอย !  เราบัญญัติโลกุตตรธรรมอันประเสริฐ  
วาเปนทรัพยของคน, ตอเมื ่อเขาระลึกถึงสกุลวงศทางมารดาหรือบิดาแต 
เกากอนของ  เขาเขาจึงจะถูกนับวาเปนพวกนั้นๆ ตามแตที่อัตตภาพของเขา 
เกิดขึ้นในสกุลใด ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน. 

พราหมณ ! ถากุลบุตรออกบวชจากสกุลกษัตริย และเขาไดอาศัยธรรม 
และวินัย อันตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนขาดจากปาณาติบาต จากอทินนาทาน 
จากเมถุนธรรม, เปนผูเวนขาดจากมุสาวาท  จากปสุณาวาท จากผรุสวาท จาก 
สัมผัปปลาปวาท,  เปนผู ไมมีอภิชฌา  ไมมีจิตพยาบาท  เปนผู มีสัมมาทิฏฐิ,  
ก็ยอมประสบความสําเร็จ เปนความปลื้มใจจากผลแหงกุศลธรรม อันเปนเครื ่อง 
นําสัตวออกจากทุกขได. 

พราหมณ ! แมกุลบุตรออกบวชจากสกุลพราหมณ...สกุลเวสส. . .  
สกุลสูทร (ก็ยอมเปนอยางเดียวกัน). 
 

พราหมณ ! ทานเขาใจวาอยางไร : พราหมณพวกเดียวเทานั้นหรือ 
ที่สมควรเจริญเมตตาจิตอันไมมีเวร  ไมมีความเบียดเบียน  ในธรรมลัทธินั้น ๆ ?  
กษัตริยไมควรหรือ ? เวสสไมควรหรือ ? สูทรไมควรหรือ ? 

“ขาแตพระองคผูเจริญ! ขอนั้นหามิได.  กษัตริยก็สมควร เวสสก็สมควร สูทรก็สมควร,  
คนทั้งปวงสมควรแผเมตตาจิต อันไมมีเวร ไมมีความเบียดเบียน ในธรรมลัทธินั้น ๆ ทั่วกัน”. 
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อยางเดียวกันแหละพราหมณ ! กุลบุตรออกบวชจากสกุลกษัตริยก็ตาม 
จากสกุลพราหมณก็ตาม  จากสกุลเวสสก็ตาม จากสกุลสูทรก็ตาม และไดอาศัย 
ธรรมและวินัยอันตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ ( เปนตน 
กระทั่งมีสัมมาทิฏฐิเปนที่สุด) ไดแลว ยอมประสบความสําเร็จเปนความปลื้มใจจากผล 
แหงกุศลธรรม อันเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขได ทั้งนั้น. 

พราหมณ !  ทานเขาใจวาอยางไร : พราหมณพวกเดียวเทานั ้นหรือ 
ที่สมควรจะถือเกลียวผาสําหรับการอาบ ไปสูแมน้ํา และขัดสีตัวใหสะอาด? กษัตริย 
ไมควรหรือ? เวสสไมควรหรือ? สูทรไมควรหรือ? 

“ขาแตพระโคดมผูเจริญ! ขอนั้นหามิได.  กษัตริยก็สมควร เวสสก็สมควรสูทรก็สมควร  
คนทั้งปวงสมควรถือเอาเกลียวผาสําหรับการอาบไปสูแมน้ําและขัดสีตัวใหสะอาดดวยกันทั้งนั้น”. 

อยางเดียวกันแหละพราหมณ! กุลบุตรออกบวชจากสกุลกษัตริยก็ตาม 
จากสกุลพราหมณก็ตามจากสกุลเวสสก็ตาม จากสกุลสูทรก็ตาม และไดอาศัยธรรม 
และวินัยอันตถาคตประกาศแลว  เปนผูเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ (เปนตน กระทั่งมี 
สัมมาทิฏฐิเปนที่สุด)ไดแลว ยอมประสบความสําเร็จเปนความปลื้มใจจากผลแหงกุศล 
ธรรม อันเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขได ทั้งนั้น. 

พราหมณ !  ทานเขาใจวาอยางไรในเรื่องนี้,  คือขัตติยราชาผูไ ด 
มุรธาภิเษกแลว รับสั่งใหประชุมบุรุษจํานวนหลายรอย มีชาติสกุลตางกัน โดย 
ทรงบังคับวา “มาเถิดทานทั้งหลาย ! ทานผูใดเกิดจากสกุลกษัตริย สกุลพราหมณ 
และสกุลท่ีเกี่ยวเนื่องกับราชสกุล ทานผูนั้นจงถือเอาไมสากะ หรือไมสาละ  หรือ 
ไมสลฬะ หรือไมปทุมกะ หรือไมจันทนะ (อยางใดอยางหนึ่ง) มาทําไมสีไฟอันบน 
แลวจงสีใหเกิดไฟทําเตโชธาตุใหปรากฏ.  สวนทานผูใดเกิดแลวจากสกุลจัณฑาล 
สกุลพวกพราน สกุลจักสาน สกุลทํารถ  สกุลเทหยากเยื่อ ทานเหลานั้นจงถือเอา 
ไมรางอาหารสุนัข ไมรางอาหารสุกร ไมรางยอมผา หรือทอนไมละหุง (อยางใดอยางหนึ่ง)  
มาทําไมสีไฟอันบน  แลวจงสีใหเกิดไฟ   ทําเตโชธาตุใหปรากฏเถิด”  ดังนี้. 
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พราหมณ ! ทานเขาใจวาอยางไร : ไฟที ่เกิดขึ ้นจากไมสีไฟที ่ทําดวยไมสากะ 
หรือไมสาละ   หรือไมสละฬะ  ไมปทุมกะ  หรือไมจ ันทนะของพวกที ่เก ิดจาก 
สกุลกษัตริย พราหมณ หรือสกุลที่เกี ่ยวเนื ่องกับราชสกุล นั ้น เปนไฟที ่มีเปลว  
มีสี มีรัศมี และใชทํากิจตาง ๆ ที่ตองการทําเนื่องดวยไฟได; สวนไฟที่เกิดจากไม 
รางอาหารสุนัข ไมรางอาหารสุกร ไมรางยอมผา ไมละหุ ง ของพวกที ่เกิดจาก 
สกุลจัณฑาล  สกุลพวกพราน สกุลจักสาน สกุลทํารถ สกุลเทหยากเยื่อน้ัน  เปน 
ไฟที ่ไม ม ีเปลว   ไมม ีส ี  ไมม ีร ัศมี และไมอาจใชทํากิจตางๆ  ที ่ต องทําด วย 
ไฟได  เชนนั้นหรือ ? 

“พระโคดมผูเจริญ ! ขอนั้นหามิได.” 
พราหมณ อยางเดียวกันนั้นแหละ ! กุลบุตรออกบวชจากสกุลกษัตริย 

ก็ตาม สกุลพราหมณก็ตาม  สกุลเวสสก็ตาม สกุลสูทรก็ตาม และไดอาศัยธรรม 
และวินัยอันตถาคตประกาศแลว เปนผูเวนจากปาณาติบาต ฯลฯ (เปนตน กระทั ่ง 
มีสัมมาทิฏฐิเปนที่ สุด) ไดแลว ยอมประสบความสําเร็จ  เปนความปลื้มใจจากผล 
แหงกุศลธรรมอันเปนเครื่องนําสัตวออกจากทุกขได ทั้งนั้น. 
 

(ข. เกี่ยวกับสาวกของพระองค ๑๕ เรื่อง) 
ทรงบริหารสงฆ จํานวนรอย ๑ 

 
ภิกษุ ท.! เมื่อมนุษยทั้งหลายมีอายุ (ยืดยาวออกถึง) แปดหมื่นป,  

พระผู ม ีพระภาคนามว า เมตเตยยะ  จักบัง เก ิดขึ ้นในโลก  เป นพระอรหันต 
ตรัสรูชอบเอง สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  ดําเนินไปดี  รู แจงโลก เปนผู ฝ ก 
บุร ุษที ่ควรฝก   ไมมีใครยิ ่งไปกวา   เปนผู เบิกบาน  จําแนกธรรมสั ่งสอนสัตว 
เชนเดียวกับเราในบัดนี้. 

                                                
๑ .  บาลี จักกวัตติสูตร ปา. ที. ๑๑/๘๓/๔๘. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่แควนมคธ. 
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พระผูมีพระภาคเจาเมยเตยยะนั้น จักทําใหแจงซึ่งโลกนี้ พรอมทั ้ง 
เทวโลก  มารโลกพรหมโลก  หมู ส ัตวพรอมทั ้งสมณพราหมณ เทวดาพรอมทั้ง 
มนุษย ดวยพระปญญาอันยิ ่งเอง  แลวประกาศใหผู อื ่นรู ด วย, เชนเดียวกับเรา 
ในบัดนี้. 
 

พระผูมีพระภาคเจาเมยเตยยะนั้น จักแสดงธรรมไพเราะในเบื ้องตน 
ทามกลาง  เบื ้องปลาย ,จักประกาศพรหมจรรย  พรอมทั ้งอรรถะ  พยัญชนะ 
บริสุทธิ์บริบูรณสิ้นเชิง, เชนเดียวกับเราในบัดนี้. 

พระผู ม ีพระภาคเจ า เมตเตยยะนั ้น  จ ักบร ิหารภ ิกษ ุสงฆ จํา นวน  
พ ัน เ ป น อ เ นก  ( ห ล า ยพ ัน ) ,  เ ช น เ ด ีย ว ก ับ เ ร า ในบ ัดนี ้ บร ิห า รภ ิกษ ุส งฆ 
จํานวนรอยเปนเอนก  (คือหลายรอย) อยู. ๑ 
 

ทรงรับรองภิกษุแตบางรูป วาเปนคนของพระองค ๒ 
ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลาใดเปนคนหลอกลวง  กระดาง  พูดพลาม 

ยกตัวจองหอง   ใจฟุ ง เฟอ   ภิกษุเหลานั ้นไมใชเปนคนของเรา .   ภิกษุ ท .  !  
ภิกษุเหลานั้นไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้ เสียแลว ยอมไมถึงความเจริญงอกงาม 
ไพบูลย ในธรรมวินัยน้ีไดเลย. 

ภิกษุ ท. ! ภิกษุเหลาใด  ไมเปนคนหลอกลวง  ไมพูดพลาม  มีปญญา 
เป น เครื ่อ งทรงต ัว   ไม ก ระด า ง  ใจคอมั ่นคงด ี.   ภิกษ ุเหล านั ้นชื ่อ ว า เป น 
คนของเรา.ภิกษุ  ท.! ภิกษุเหลานั้นไมไดออกไปนอกธรรมวินัยนี้  และยอม 
เจริญงอกงามไพบูลยในธรรมวินัยน้ี. 

 
 

                                                
๑.  เปนเครื่องวัดวา พระอรหันตในศาสนานี้ จักมีมากนอยเทาใด, โดยประมาณ 

           ๒.  บาลี  จตุกฺก. อํ. ๒๑/๓๓/๒๖. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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                        ทรงมีศิษยทั้งที่ด้ือ และไมด้ือ ๑ 
 

อุทายิ ! ในธรรมวินัยน้ี เหลาโมฆบุรุษบางพวก เมื่อเรากลาวอยูวา  
“พวกทานจงละความชั ่วอันนี ้เสีย”, ก็กลาวอยางนี ้วา “ทําไมกะความชั่วชนิดนี้ 
ซึ ่ง เปนของเล ็กนอยต่ําต อย ,  พระสมณะนี ้ ขูด เกลาเก ินไปแลวละ ”  ดังนี ้.  
โมฆบุรุษเหลานั้น ไมละความชั่วนั้นดวย และทั้งตั้งไวซึ่งความเคียดแคนในเราดวย 
ในภิกษุทั ้งหลายผู ร ักการศึกษาดวย .   อุทายิ!  ความชั ่วอันนั ้น  ของโมฆบุร ุษ 
เหลานั ้น  ยอมเปนเครื ่องผ ูกร ัดที ่ม ีกําล ัง  มั ่นคง  เหนียวแนน  ไมรู จ ักผุเป อย 
เปนเหมือนทอนไมแกนแข็ง, ฉะนั้น. 
 

อุทายิ ! สวนวากุลบุตรบางพวก  ในธรรมวินัยนี้, เมื่อเรากลาวอยู ว า  
 “พวกทานจงละความชั่วอันนี้เสีย”,  ก็กลาวอยางนี้วา  “ทําไมจะตองใหวากลาว 
ดวยความชั่วชนิดนี้  ซึ่งเปนของเล็กนอยต่ําตอยซึ่งพระผูมีพระภาคของพวกเรา 
กลาวการละ   กลาวการสลัดคืนไวแลว   ดวยเลา”  ดังนี ้.   กุลบุตรเหลานั ้น 
ก็ละความชั่วนั้นเสีย  และทั้งไมตั้งไวซึ่งความเคียดแคนในเราดวย  ในภิกษุทั้งหลาย 
ผูใครตอสิกขาดวย.  กุลบุตรเหลานั้น  ละความชั่วนั้นแลว  เปนผูขวนขวายนอย 
มีขนตกราบ  (คือไมตองขนพองเพราะความกลัว)  มีชีวิตอยู ดวยของที่ผู อื ่นให  มีจิต 
เหมือนเนื้อ  (คือถูกตีครั้งหนึ่งแลวยอมไมเปดโอกาสใหถูกตีอีก)  อยู.อุทายิ ! ความชั่วอันนั้น 
ของกุลบุตรเหลานั้น  ยอมเปนเครื่องผูกรัดที่ไมมีกําลัง  หยอนกําลัง ผุเปอยไมมี 
แกนแข็ง,  ฉะนั้น. 

 

                                                
๑. บาลี ลฑุกิโกปมสูตร ม.ม. ๑๓/๑๘๑/๑๗๗. ตรัสแกพระอุทายี ที่อาปณนิคม แควนอังคุตตราปะ 
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สาวกของพระองคหลุดพนเพราะพิจารณาความเปน 
อนัตตาในเบญจขันธ ๑ 

พระโคดมผูเจริญ ! ดวยการปฏิบัติอยางไร สาวกของพระโคดมจึงจะไดชื่อวาเปนผูปฏิบัติ 
ตามคําสอน ปฏิบัติตรงตอโอวาท ขามพนความสงสัยไปได ไมตองเที ่ยวถามใครวานี ่  อยางไร  
นี่อยางไรมีความกลาหาญ ไมตองเชื่อตามบุคคลอื่นในคําสอนแหงศาสดาตน ? 

อัคคิเวสนะ ! สาวกของเรา  ในศาสนานี้  พิจารณาเห็นดวยปญญา 
อันชอบ  ตรงตามที่เปนจริงอยางนี้วา  รูป...เวทนา...สัญญา...สังขาร...วิญญาณ๒ 
อยางใดอยางหนึ่งก็ตาม  ทั้งที่ลวงไปแลว  ทั้งที่ยังไมมา  ทั้งที่เกิดอยูในบัดนี้ก็ตาม 
ที่เปนภายในก็ตาม  ภายนอกก็ตาม หยาบก็ตาม  ละเอียดก็ตาม  เลวก็ตามดีก็ตาม 
ในที่ไกลก็ตาม  ในที่ใกลก็ตาม  ทั้งหมดนั้น  เปนแตสักวา  รูป...เวทนา...สัญญา  
...สังขาร...วิญญาณ,  นั้นไมใชของเรา,  ไมใชเปนเรา,  ไมใชอัตตาของเรา 
ดังนี้. 

อัคคิเวสนะ ! ดวยการปฏิบัติเพียงเทานี้ สาวกของเรายอมไดชื่อวา 
เปนผู ปฏิบัติตามคําสอนเปนผู ปฏิบัติตรงตอโอวาท ขามพนความสงสัยไปได 
ไมตองเที่ยวถามใครวานี่อยางไร นี่อยางไร มีความกลาหาญ ไมตองเชื ่อตาม 
บุคคลอื่นในคําสอนแหงศาสดาตน ดังนี้. 

 
 

สาวกของพระองคเสียชีพไมเสียศีล๓ 
ภิกษุ ท.! เช นเด ียวกับที ่มหาสมุทร  ยอมมีน้ําหยุดอยู ที ่ระดับใด 

ระดับหนึ่งเปนธรรมดา หากลนฝงไปไม นี้ฉันใด; ภิกษุ ท.! เราบัญญัติสิกขาบท 
 
 
 

                                                
๑. บาลี จูฬสัจจกสูตร มู.ม. ๑๒/๔๓๓/๔๐๑.  ตรัสแกนิครนถสัจจกะ, ที่ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี. 
๒. ในบาลีแยกกลาวทีละอยาง ความเหมือนกันทั้งหาอยาง, ในที่นี้กลาวรวม. 
๓. บาลี โสณวรรค อุ.ขุ. ๒๕/๑๕๕/๑๑๘.  ตรัสแกภิกษุ ท. ที่บุพพาราม ใกลเมืองสาวัตถี. 
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ใด  ๆ  แกสาวกทั ้งหลายของเราแลว   สาวกทั ้งหลายของเรายอมไมกาว 
ลวงสิกขาบทนั้น ๆ แมจะตองเสียชีวิต. 
 

ภิกษุ ท.! ขอท่ีเราบัญญัติสิกขาบทใด ๆ แกสาวกทั้งหลายของเราแลว 
สาวกทั้งหลายของเรายอมไมกาวลวงสิกขาบทนั้น ๆ แมจะตองเสียชีวิต นั้นแลเปนสิ่ง
นาอัศจรรย ไมนาจะมีได เปนสิ่งที่สองในธรรมวินัยนี้, ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายไดเห็น
แลวๆ ซึ่งขอน้ี ยอมเกิดความพอใจอยางยิ่งในธรรมวินัยน้ี. 
 

ทรงขอใหสาวกเปนธรรมทายาท 
อยาเปนอามิสทายาท๑ 

 
ภิกษุ ท .  !  เธอทั ้งหลายจงเปนธรรมทายาท  (คือรับมรดกธรรม )  

ของเราเถิด, อยาเปนอามิสทายาท  (คือรับมรดกสิ่งของ) เลย. ความเปนหวง 
ขอ ง เ ร า   ใ น เ ธ อทั ้ ง ห ล าย   มีอ ยู ว า  “ทําอยา ง ไ ร เสีย  สาวกทั ้ง หลาย  
ของเราก็คงจะเปนธรรมทายาท, ไมเปนอามิสทายาท” ดังนี้. 
 

ภิกษุ ท.! ถาพวกเธอเปนอามิสทายาทไมเปนธรรมทายาทของเราแลว,  
เธอทั ้งหลายก ็จะถ ูก เขาตราหน าว า   “สาวกทั ้งหลายของพระศาสดา  เป น 
อามิสทายาทอยู โดยปรกติ หาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”  ดังนี ้.   แมเราเอง 
ก็จะถูกเขาพากันโทษวา  “สาวกทั้งหลายของพระศาสดา  ลวนแตเปนอามิสทายาท 
กันเปนปรกติหาไดเปนธรรมทายาทไมเลย”  ดังนี้. 
 
 

                                                
๑.   บาลี ธัมมทายาทสูตร มู.ม. ๑๒/๒๑/๒๑. ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่เชตวัน 
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ภิกษุ ท. ! ถาพวกเธอพากันเปนธรรมทายาทของเรา  และไมเปน 
อามิสทายาทแลวไซร,  เธอทั้งหลายก็จะไดรับการยกยองวา “สาวกของพระศาสดา 
ลวนแตเปนธรรมทายาทกันอยูโดยปรกติ หาไดเปนอามิสทายาทไม”  ดังนี ้.  
แมเราเอง  ก็จะไดรับการยกยองวา  “สาวกของพระศาสดา  ลวนแตพากันเปนธรรม 
ทายาทั้งนั้น หาไดเปนอามิสทายาทไมเลย” ดังนี้ดวยเหมือนกัน. 

 
ภิกษุ ท .  !  เพราะฉะนั ้น   ในเรื ่องนี ้   เธอทั ้งหลายจงพากันเปน 

ธรรมทายาทของเราเถิดอยาไดเปนอามิสทายาทเลย.  ความเปนหวงของเรา  
ในเธอทั้งหลายมีอยูวา  “ทําอยางไรเสียสาวกทั้งหลายของเรา  จงเปนผู 
เปนธรรมทายาทเถิด อยาไดเปนอามิสทายาทเลย” ดังนี้. 
 

ทรงถือวา ภิกษุสาวกทุกวรรณะ เปนสมณสากยปุตติยะ 
โดยเสมอกัน๑ 

ภิกษุ ท . !  เชนเดียวกับที ่แมน้ําใหญ ๆ  เชนแมน้ําคงคา  ยมุนา  
อจิรวตี  สรภู มหี,  แมน้ําทั ้งหมดนี้  ครั ้นไหลไปถึงมหาสมุทรแลว  ยอมทิ้ง 
ชื่อเดิมของตน  ยอมถึงการเรียกชื่อใหมวา  “มหาสมุทร”เหมือนกันหมดฉันใด,  
ภิกษุ ท. ! วรรณะทั้งสี่นี ้ก็อยางเดียวกัน  จะเปนกษัตริย  พราหมณ  เวสส หรือ 
สูทท  ก็ตาม,  เมื่อคนเหลานั้น   ออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแลวยอม  
ละทิ ้งชื ่อเดิม   ชื ่อสกุลเดิมของตนสิ ้น   ยอมถึงการเร ียกชื ่อใหมวา   “พวก 
สมณสากยปุตติยะ  เหมือนกันหมดโดยแท”.  ขอท่ีถึงการเรียกชื่อใหมวา  “สมณะ 
 
 
 
 
 

                                                
๑. บาลี โสณวรรค อุ.ขุ. ๒๕/๑๕๗/๑๑๘.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย ที่บุพพาราม ใกลเมืองสาวัตถี. 
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สากยปุตติยะ ”  เสมอกันหมดนี ้แล  เปนสิ ่งที ่น าอ ัศจรรย ไมนาจะเปนได  
เปนสิ ่งที ่ ๔ในธรรมวินัยนี้, ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นแลว ๆ ซึ่งขอน้ี ยอมเกิด 
ความพอใจอยางยิ่ง ในธรรมวินัยนี้. 
 
 
                     

ทรงมีคณะสาวกซึ่งมีปาฏิหาริย ๑ 
พราหมณ! ปาฏิหาริย ๓ อยางมีอยู. ๓ อยางคืออะไรบาง ? คือ 

อิทธิปาฏิหาริยอาเทสนาปาฏิหาริย อนุสาสนีปาฏิหาริย. 
พราหมณ ! อิทธิปาฏิหาริยเปนอยางไร? คือคนบางคนในโลกนี้ 

กระทําอิทธิวิธีมีอยางตาง ๆ: ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน หลายคนเปนคนเดียว,  
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง  ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง,  ไปไดไมขัดของ  ผานทะลุฝา 
ทะลุกําแพง  ทะลุภูเขา  ดุจไปในอากาศวาง ๆ, ผุดขึ้นและดําลงในแผนดินได 
เหมือนในน้ํา,  เดินไปไดเหนือนํ้า  เหมือนเดินบนแผนดิน,  ไปไดในอากาศ 
เหมือนนกมีปก  ทั้งที่ยังนั ่งสมาธิคู บัลลังก,  ลูบคลําพระจันทรและพระอาทิตย 
อันมีฤทธิ์อานุภาพมาก  ไดดวยฝามือ,  และแสดงอํานาจทางกายเปนไปตลอดถึง 
พรหมโลกได.  พราหมณ ! นี้แล  อิทธิปาฏิหาริย. 
 

พราหมณ ! อาเทสนาปาฏิหาริยเปนอยางไร ? คือคนบางคนในโลกนี้ 
โดยอาศัยนิมิต ยอมทายใจคนวา  “ใจของทานเปนอยางนี้,  ใจของทานมีประการ 
อยางนี้,  ความคิดของทานมีอยูดวยอาการอยางนี ้ ๆ”, แมเขาทายมากเทาไร  
ก็ถูกหมดไมมีผิดเลย.  บางคนฟงเสียงของมนุษยหรือของอมนุษยหรือของเทวดา 
 
 

                                                
๑. บาลี ติก. อํ. ๒๐/๒๑๗/๕๐๐. ตรัสแกสังคารวพราหมณ, ณ ที่แหงหนึ่ง 
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แลวทายใจคนวา  “ใจของทานเปนอยางนี้,  ใจของทานมีประการอยางนี้,  ความคิด 
ของทานมีอยูดวยอาการอยางนี้ ๆ”,  แมเขาทายมากเทาไร  ก็ถูกหมดไมมีผิดเลย.  
บางคนฟงเสียงแหงวิตกวิจารของบุคคลที่กําลังวิตกวิจารอยู  แลวทายใจคนวา 
“ใจของทานเปนอยางนี้,  ใจของทาน  มีประการอยางนี้,  ความคิดของทาน 
มีอยูดวยอาการอยางนี้ ๆ”.  แมเขาทายมากเทาไร  ก็ถูกหมดไมมีผิดเลย.  บางคน 
กําหนดใจของผูเขาสมาธิอันไมมีวิตกวิจาร  ดวยใจของตนแลวรูวา  “มโนสังขาร 
อันทานผูนี้ตั้งไวเชนใด,  ในลําดับแหงจิตนี้  จักเกิดวิตกชื่อโนน”  ดังนี้,  แมเขา 
ทายมากเทาไรก็ถูกหมด  ไมมีผิดเลย.  พราหมณ !  นี้แล  อาเทสนาปาฏิหาริย. 

 
พราหมณ !  อนุสาสนีปาฏิหาริยเปนอยางไร  ?  คือคนบางคนยอมทํา 

การพร่ําสอนวา  “ทานทั้งหลายจงตรึกอยางนี้ ๆ  อยาตรึกอยางนั้น ๆ,  จงทําในใจ 
อยางนี้ ๆ  อยาทําในใจอยางนั้น ๆ,  จงเวนสิ่งนี้ๆเสีย,  จงทําสิ่งนี้ ๆ  อยูเปนประจํา”  
ดังนี้.  พราหมณ !  นี้แล  อนุสาสนีปาฏิหาริย. 

พราหมณทูลถามวา  “ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  เวนพระโคดมเสีย,  ภิกษุอื่นสักรูปหนึ่ง 
ซึ่งเปนผูประกอบดวยปาฏิหาริยสามนี้  มีอยูหรือ  ? 

พราหมณ !  มีไมใชรอยเดียว  ไมใชสองรอย  ไมใชสามรอย  ไมใช 
สี่รอย  ไมใชหารอย  มีมากกวานั้นอีกท่ีประกอบดวยปาฏิหาริยสามนี้. 

“ขาแตพระโคดมผูเจริญ !  ก็เดี๋ยวนี้  ภิกษุเหลานั้นอยูที่ไหนเลา?” 
พราหมณ !  อยูในภิกษุสงฆหมูนี้เอง. 

 
ทรงเปนพี่เล้ียงใหแกสาวก  ช่ัวระยะจําเปน๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  เปรียบเหมือนเด็กที่ยังออน  ยังไดแตนอนหงาย  เมื่อ 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ปฺจ.  อํ.  ๒๒/๖/๗.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
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พี่เลี้ยงเผลอ  ไดควาชิ้นไมหรือเศษกระเบื้องกลืนเขาไป  พี่เลี้ยงเห็นแลวก็จะพยายาม 
หาวิธีเอาออกโดยเร็ว,  เมื่อเอาออกไมไดโดยงาย  ก็จะประคองศีรษะเด็กดวย 
มือซาย  งอนิ้วมือขวาลวงลงไปเกี่ยวขึ้นมา  แมวาจะถึงโลหิตออกก็ตองทํา,  ขอนี้ 
เพราะเหตุไรเลา  ?  เพราะเหตุวา  แมเด็กนั้น  จะไดรับความเจ็บปวดก็จริง  แต 
พี่เลี้ยง  ที่หวังการปลอดภัยแกเด็ก  หวังจะชวยเหลือเด็ก  มีความเอ็นดูเด็ก  ก็ตอง 
ทําเชนนั้น  เพราะความเอ็นดูนั่นเอง.  ครั้นเด็กนั้นเติบโตขึ้น  มีความรู 
เดียงสาพอควรแลว  พี่เลี้ยงก็ปลอยมือไมจ้ําจี้จ้ําไชในเด็กนั้นเกินไป  ดวยคิดวา 
บัดนี้เด็กนี้คุมครองตัวเองไดแลว  ไมอาจจะไรเดียงสาอีกแลวดังนี้,  ขอน้ีฉันใด. 
 

ภิกษุ  ท. !  ขอน้ีก็เชนนั้น  :  ตราบใดที่ภิกษุยังมิไดทํากิจในกุศลธรรม 
ทั้งหลายอันตนจะตองทําดวยศรัทธา  ดวยหิริ  ดวยโอตตัปปะ  ดวยวิริยะ  และ 
ดวยปญญา,  ตราบนั้น  เรายังจะตองตามคุมครองภิกษุนั้น.  แตเมื่อใดภิกษุนั้น 
ไดทํากิจในกุศลธรรมทั้งหลาย  อันตนจะตองทําดวยศรัทธา  ดวยหิริ  ดวยโอตตัปปะ 
ดวยวิริยะ  ดวยปญญา  สําเร็จแลว  เราก็หมดหวงในภิกษุนั้น  โดยคิดวา  บัดนี้ 
ภิกษุนี้คุมครองตนเองไดแลว  ไมอาจจะประพฤติหละหลวมอีกตอไปแลว.  ดังนี้. 
 

ทรงมีพระสาริบุตรเปนผูรองลําดับ๑ 
 

เสละ !  เราเปนพระราชาผูธรรมราชา  ไมมีราชาอื่นยิ่งไปกวา  เรายอม 
ประกาศธรรมจักรใหเปนไปโดยธรรม  เปนจักรที่ใคร ๆ  จะตานทานใหหมุนกลับ 
มิได. 
 
 
 
 

                                                
๑. บาลี  เสลสูตร  ม.ม.  ๑๓/๕๕๔/๖๐๙,  ตรัสแกเสลพราหมณ  ที่ราวปาแหงอาปณนิคมแขวงอัง
คุตตราปะ. 
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“ขาแตพระโคดม !  พระองคปฏิญญาวาเปนสัมพุทธะ  เปนธรรมราชา  ไมมีราชาอื่นยิ่งกวา.  
กลาวอยูวา  “เรายอมประกาศธรรมจักรใหเปนไปโดยธรรม”  ดังนี้,  ก็ใครเลาหนอเปนเสนาบดีของพระองค 
เปนผูรองลําดับของศาสดา?  ใครยอมประกาศตามไดซึ่งธรรมจักรที่พระองคประกาศแลว?”เสล - 
พราหมณ  ทูลถาม. 

เสละ !  สารีบุตรเปนผูรองลําดับตถาคต  ยอมประกาศตามเราได  ซึ่ง 
อนุตตรธรรมจักร  อันเราประกาศแลว.  พราหมณ !  สิ่งที่ควรรูเราไดรูแลว,  
สิ่งควรทําใหเจริญ  เราไดทําใหเจริญแลว,สิ่งควรละ  เราไดละแลว  เพราะเหตุนั้น 
เราจึงเปน  “พุทธะ”.  ทานจงหมดความกังขาในเรา  จงวางใจเราเถิด  พราหมณ !  
การไดพบเห็นพระสัมพุทธเจาเนือง ๆ นั้น  ยอมเปนของยาก :  ทานเหลานั้นเปน 
ผูที่ยากที่จะปรากฏขึ้นเนือง ๆ  ในโลก.  พราหมณ !  เราเปนสัมพุทธะผูถอนลูกศร 
 (คือความทุกขอันเสียบแทงสัตว)  อยางไมมีใครยิ่งกวา,  เราเปนพรหม  ไมมีใคร 
เทียบได,  เปนผูเหยียบย่ําเสียซึ่งมารและเสนามาร  ทําศัตรูหมูอมิตรทั้งสิ้น 
ใหอยูในอํานาจไดแลว  เปนผูไมมีภัยแตที่ไหน ๆ  บันเทิงอยู. 
 

ทรงมีพระสารีบุตรเปนผูประกาศธรรมจักร 
เสมอดวยพระองค๑ 

ภิกษุ  ท. !  โอรสแหงพระเจาจักรพรรดิ  ที่เปนเชฏฐโอรส  (หัวป)  
เปนผูประกอบดวยองคคุณ ๕  ประการแลว  ยอมสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแลว 
ใหหมุนไปตามไดโดยธรรมแท.   และทั ้งจักรนั ้น   เปนจักรที ่มนุษยดวยกัน 
ผูเปนขาศึกมิอาจตานทานใหหมุนกลับไดดวยมือ .   องคคุณ   ๕   ประการ 
นั้นอยางไรเลา ?  องคคุณ  ๕  ประการ  คือ  เชฏฐโอรสแหงพระเจาจักรพรรดินั้น 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ปฺจ.  อํ.  ๒๒/๑๖๗/๑๓๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เปนผู รู จ ักเหตุ  รู จ ักผล   รู จ ักประมาณ   รู จ ักกาล   รู จ ักบริษัท .   ภิกษุ  ท . !  
เชฏฐโอรสของพระเจาจักรพรรดิ  ประกอบดวยองคคุณ  ๕  ประการ  เหลานี้แล 
จึงสามารถหมุนจักรที่บิดาหมุนแลว  ใหหมุนไปตามไดโดยธรรมและทั้งเปนจักร 
ที่ใคร ๆ  ผูเปนมนุษยดวยกัน  ที่เปนขาศึก  มิอาจตานทานใหหมุนกลับไดดวยมือ. 
 

ภิกษุ  ท. !  ฉันใดก็ฉันนั้น:  สารีบุตรก็เปนผูประกอบดวยคุณธรรม  
๕  ประการ  จึงสามารถยังธรรมจักรอันไมมีจักรอ่ืนยิ่งกวา  อันตถาคตหมุน 
ไปแลว  ใหหมุนไปตามไดโดยชอบแท,  และทั้งจักรนั ้น  เปนจักรที ่สมณะ 
หรือพราหมณ  หรือเทวดา   มาร   พรหม   หรือใคร ๆ   ในโลก   ไมสามารถ 
ตานทานใหหมุนกลับได.  ภิกษุ  ท. !  สารีบุตรเปนผูรู จักเหตุ  รู จักผล  รู จัก 
ประมาณ  รู จักกาล  รู จักบริษัท.  ภิกษุ  ท. !  สารีบุตรประกอบดวยคุณธรรม  
๕  ประการเหลานี้แล  จึงสามารถหมุนธรรมจักร  อันไมมีจักรอื่นยิ่งกวา  ที่ตถาคต 
หมุนไปแลว  ใหหมุนไปตามไดโดยชอบแท,  และทั้งเปนจักรที ่สมณะ  หรือ 
พราหมณ  เทวดา   มาร   พรหมหรือใคร  ๆ  ในโลก   ไมสามารถตานทาน 
ใหหมุนกลับได. 
 

มหาเถระผูมีสมาบัติ 
และอภิญญาเทียมพระองค  ๑ 

 
ภิกษุ  ท. !  เราหวังเพียงใด  ก็ยอมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย 

แลวเขาถึงฌานที่  ๑  มีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิดจากวิเวกแลว  และอยูได 
ตลอดกาลเพียงนั้น.  ภิกษุ  ท. !  แมกัสสปะ(ก็ดุจกัน)  เธอหวังเพียงใด 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  กัสสปสํยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๒๔๘/๔๙๗.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ก็ยอมสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  แลวเขาถึงฌานที่  ๑  มีวิตกวิจาร  มีปติ 
และสุขอันเกิดแตวิเวกแลว  และอยูได  ตลอดกาลเพียงนั้น. 

ภิกษุ  ท. !  เราหวังเพียงใด,  ก็ยอม...ฯลฯ...  เขาถึงฌานที่  ๒,...  
ฯลฯ   ฌานที ่  ๓ , . . .ฯลฯ   ฌานที ่  ๔ , . . .ฯลฯ   อากาสานัญจายตนฌาน , . . .  
วิญญาณัญจายตนฌาน,  ...อากิญจัญญายตนฌาน,เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน ,  
. . .ฯลฯ   สัญญาเวทยิตนิโรธ   แลวแลอยู ได ตลอดกาลเพียงนั ้น .๑   ภิกษุ  ท . !  
แมกัสสปะ  (ก็ดุจกัน)  เธอหวังเพียงใด  ก็ยอม...ฯลฯ...เขาถึงฌานที่  ๒...  ที่  ๓...  
ที่  ๔...อากาสานัญจายตนฌาน  ...วิญญาณัญจายตนฌาน  ...อากิญจัญญายตนฌาน...  
เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน.สัญญาเวทยิตนิโรธ  แลวแลอยูไดตลอดกาลเพียงนั้น. 

 
(ตอจากนี้  ตรัสอภิญญาหก  คือ  อิทธิวิธี  ทิพพโสต  เจโตปริยญาณ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 

จุตูปปาตญาณ  และอาสวักขยญาณ  วา  พระมหากัสสป  สามารถเทาเทียมพระองคโดยทํานองเดียวกันอีก.  
สวนคําอธิบายของอภิญญาเหลานี้  คนดูไดตามชื่ออภิญญานั้น ๆ  จากตอนวาดวยการตรัสรูในภาค  ๒  ของ 
เรื ่องนี ้  หรือจากะรรมวิภาคปริเฉท  ๒,  ในที ่นี ้  ไมตองการกลาวใจความสวนนี ้  นอกจากสวนที่ 
พระมหากัสสปมีสมาบัติ  และอภิญญาเทียมกับพระองคเทานั้น) 
 

สวนที่สาวกเขมงวดกวาพระองค๒ 
อุทายิ!  สาวกของเรา  ฉันอาหารเพียงโกสะหนึ่งบาง  (โกสะ  -  ขันจอก 

ขนาดเล็ก )   ครึ ่งโกสะบาง   เทาผลมะตูมบาง   เทาครึ ่งผลมะตูมบาง   ก็มีอยู .  
สวนเรา,  อุทายิ !  บางคราวฉันเต็มบาตรเสมอของปากบาง  ยิ่งขึ้นไปกวาบาง... 
 
 
 
 

                                                
๑.  ที่ละเปยยาล  หมายความวา  ตรัสทีละอยาง  โดยทํานองเดียวกัน.  สวนคําอธิบายของฌานเหลานั้น 
เหมือนกับที่กลาวไวแลวในเรื่องอื่น  ในตอนตน,  หรือในหนังสือธรรมวิภาคปริเฉท  ๒. 
๒.  บาลี  มหาสกุลุทายิสูตร  ม.ม.  ๑๓/๓๑๘/๓๒๔.  ตรัสแกปริพพาชก  ชื่อสกุลุทายิ. 
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๒๓๕

อุทายิ !  สาวกของเรา   ถือผาบังสุก ุล  ทรงจีวรเศราหมอง .  เธอ 
เหลานั ้น  เก็บผสมผาชายขาด  จากปาชาบาง  จากกองขยะบาง  จากที่เขาทิ ้ง 
ตามตลาดบาง  ทําเปนผาสังฆาฏิ  (ผาคลุมนอก)  แลวทรงไว  ก็มีอยู.  สวนเราเอง,  
อุทายิ !  บางคราว  ก็ครองจีวร  ที่พวกคหบดีถวาย  มีเนื้อน่ิมละเอียด... 

อุทายิ !  สาวกของเรา  ถือบิณฑบาตเปนวัตร  เที่ยวไปตามลําดับตรอก 
เปนวัตร   ยินดีแตในภัตตอ ันมีอยู เพื ่อภิกษุตามธรรมดา ,   เมื ่อเที ่ยวไปตาม 
ระวางเรือน  แมมีผูเชื้อเชิญดวยอาสนะ  (ฉันบนเรือน)  ก็ไมยินดีรับ,  ก็มีอยู.  สวนเราเอง,  
อุทายิ !  ในบางคราว  ฉันขาวสุกแหงขาวสาลีไมดําเลย  มีแกงกับเปนอันมาก... 

อุทายิ !  สาวกของเรา  ถืออยูโคนไมเปนวัตร,  อยูกลางแจงเปนวัตร 
ก็มีอยู .  เธอเหลานั ้นไมเขาสู ที ่มุงที ่บังเลย  ตั ้ง  ๘  เดือน  (ในปหนึ ่ง),  สวนเรา 
เอง,  อุทายิ !  บางคราวอยู อาศัยในเรือนมียอด  อันเขาฉาบทาทั ้งขึ ้นและลง 
มีหนาตางปดได  มีลิ่มมิดชิด  ปราศจากลม.. 

อุทายิ !  สาวกของเราผูอยูปาเปนวัตร  ถือเอาปาเปนเสนาสนะอันสงัด,  
เธอมาสู ทามกลางสงฆทุกกึ ่งเดือน  เพื ่อฟงปาติโมกขเทานั ้น ,  สวนเราเอง ,  
อุทายิ!  ในบางคราว  อยู เกลื ่อนกลนดวยหมู ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสกอุบาสิกา 
พระราชา  อํามาตยของพระราชา  เดียรถีย  และสาวกของเดียรถีย... 

อุทายิ !  ถาสาวกของเรา  จะสักการะเคารพ  นับถือบูชาเรา  แลว 
เข ามาอาศัยเราอยู   เพราะคิดวา   พระสมณโคดม   เปนผู ฉ ันอาหารนอย 
( . . . เปนตน)  แลวไซร,  อุทายิ !  สาวกของเรา  เหลาที ่มีอาหารเพียงโกสะหนึ่ง 
 ( เ ป น ต น )   ก็จะ ไมส ักการะ เคารพ   นับถือ   บูชา เ ร าแล ว   อาศัย เ ร าอยู 
เพราะเหตุนี้…๑ 
 
 

                                                
๑.  ในที่นี้  ไมไดหมายความวา  ใหสาวกคลายความบากบั่นในปฏิปทานั้นๆ,  เปนแตทรง 
เปรียบเทียบใหปริพพาชกผู นั ้นเห็นวา  สาวกไมไดมาอยู อาศัยพระศาสดา  เพราะพระศาสดา 
มีอาหารนอยเปนตน  ดังที่ปริพพาชกผูนี้เขาใจ.  แตที่พระสาวกมาอาศัยพระองค  ก็เพราะเห็น 
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เหตุที่ทําใหมีผูมาเปนสาวกของพระองค  ๑ 
อุทายิ  !   มี เหตุหาอยาง   ที่ทําใหสาวกสักการะเคารพนับถือบูชา 

แลวมาอยูอาศัยเรา.หาอยางอะไรบาง  ? 
 
อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา  ในเพราะอธิศีล  วา  พระสมณโคดม 

ประกอบดวยศีลขันธอยางยิ่ง,  ฯลฯ  นี่เปนขอท่ี  ๑. 
 
อุทายิ !  สาวกของเราพอใจเรา  ในเพราะปญญาเครื่องรู  เครื่องเห็น 

อันกาวไปไดแลวอยางยิ่ง  วา  พระสมณโคดม  เมื่อพระองครูอยูจริง ๆ  จึงจะกลาววา 
 “เรารู”,  เมื่อพระองคเห็นอยูจริง ๆ  จึงจะกลาววา  “เราเห็น”,  พระสมณโคดม 
แสดงธรรมเพื ่อความรู ยิ ่ง  ไมใชเพื ่อความไมรู ยิ ่ง,  พระสมณโคดมแสดงธรรม 
ม ีเหต ุผล   ไม ใช ไม ม ีเหต ุผล ,   พระสมณโคดม   แสดงธรรมประกอบด วย 
ปาฏิหาริย  (คือความนาอัศจรรยจนฟงเพลิน)  ไมใชไมประกอบดวยปาฏิหาริย,  ฯลฯ 
นี่เปนขอท่ี  ๒. 
 

อุทายิ!  สาวกของเราพอใจเรา  ในเพราะอธิปญญา  วา  พระสมณโคดม 
ประกอบดวยปญญาขันธอยางยิ ่ง .   และขอที ่จะมีว า   พระองคจ ักไมเห็นแนว 
สําหรับคําตรัสตอไปขางหนา,  หรือพระองคจักไมอาจขมใหราบคาบโดยถูกตอง 
ซึ่งวาจาอันเปนขาศึก  นั้นไมเปนฐานะที่จะมีขึ้นไดเลย,  ฯลฯ  นี่เปนขอท่ี ๓. 
 
 
 

                                                
ความเปนนิยยานิกะของธรรมที่พระองคตรัสแลว  เปนตน  ตางหาก.มีที่แสดงไวอยางชัดเจนวา  บางคราว 
พระองคทรงถือธุดงคเหลานี้อยางเครงครัดก็มี.  แตบางสมัยจําเปนตองละธุดงคบางอยาง  ไปทรงทํา 
หนาที่พระพุทธเจาเทานั้น,  ไมไดบงวา  ธุดงคของพระองคที่ เคยทรงมาแลวเลวกวาของสาวก.  
พระมหากัสสปเปนตน  ที่ถือธุดงคตลอดชีวิต  ก็เพื่อใหเปนตัวอยางแกภิกษุที่บวชตาม  และทานไมตอง 
ทําหนาที่ของพระพุทธเจา  จึงมีโอกาสกวาพระองค.   ---  ผูรวบรวม  --- 
๑.  บาลี  มหาสกุลุทายิสูตร  ม.ม.  ๑๓/๓๒๑/๓๒๙.  ตรัสแกปริพพาชก  ชื่อสกุลุทายิ. 
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อุทายิ !  สาวกของเรา  ถูกความทุกขใด  หยั่งเอา  หรือครอบงําเอาแลว 
ยอมเขาไปถามเราถึงความจริงอันประเสริฐ  คือ  ทุกข,  ถึงความจริงอันประเสริฐ 
คือ  เหตุใหเกิดทุกข,  ถึงความจริงอันประเสริฐ  คือ  ความดับทุกขเสียได  และ 
ความจริงอันประเสริฐ  คือ  หนทางใหถึงความดับทุกข  นั้น.  เราถูกถามแลว 
ก็พยากรณใหแกพวกเธอ   ทําจิตของพวกเธอใหชุ มชื ่น   ดวยการพยากรณ 
ปญหาให,  ฯลฯ  นี่เปนขอท่ี  ๔. 

อุทายิ!  ขอปฏิบัติเปนสิ่งที่เราบอกแลวแกสาวก  ท.  สาวก  ท.  ของเรา 
ปฏิบัติตามแลว  ยอมทําสติปฏฐานทั้งสี ่ใหเจริญได,  คือภิกษุในศาสนานี้เปน  
ผูมีปรกติตามเห็นกายในกาย,  มีปรกติตามเห็นเวทนาในเวทนา  ท.,  มีปรกติ 
ตามเห็นจิตในจิต ,   มีปรกติตามเห็นธรรมในธรรม   ท .   มีเพียรเผาบาป 
มีความรูตัวทั่วพรอม  มีสติ  นําออกเสียซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก  (คือความยินดี 
ยินราย  อันเปนของประจําโลก),เพราะการปฏิบัติเชนนั้น  สาวกของเราเปนอันมาก 
ไดบรรลุแลวซึ่ง  อภิญญาโวสานบารมี  (คืออรหัตตผล)  แลวแลอยู.  (ตอนนี้ตรัสยืดยาว 
จนตลอดโพธิปกขิยธรรม  สมาบัติ  และวิชชาแปดดวย  แตจะไมยกมาใสไวเพราะเกินตองการไป),  ฯลฯน่ี
เปนขอท่ี  ๕. 

อุทายิ!  เหตุหาอยางนี้แล  ที่ทําใหสาวกของเรา  สักการะ  เคารพ 
นับถือ  บูชาแลวอาศัยเราอยู. 

(หาใชเพราะพระองคเปนผูฉันอาหารนอย  มีธุดงคตางๆ  เปนตน  ดังกลาวแลวในขอวาดวย 
สวนที่สาวกเขมงวดกวาพระองค  ขางตน  นั้นไม). 
 

ไมทรงทําอุโบสถกับสาวกอีกตอไป๑ 
มีภิกษุอลัชชีปนอยูในหมูสงฆที่กําลังจะทําอุโบสถ.  พระผูมีพระภาคเจาไมทรงทํา 

อุโบสถ,  จนพระโมคคัลลานะคนตัวภิกษุรูปนั้นได  บังคับดวยอาญาแหงสงฆ  ใหออกไป 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  โสณวรรค  อุ.  ขุ.  ๒๕/๑๕๒/๑๑๖.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โรงอุโบสถ  ณ  บุพพาราม 
ใกลเมืองสาวัตถี. 
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ถึงสามครั้งก็ไมยอมออก  จนตองดึงแขนออกไปแลวกราบทูลพระผูมีพระภาคเจาวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  
บุคคลนั้น  ขาพระองคนําตัวออกไปแลว.  บริษัทบริสุทธิ์แลว.  ขอพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงปาติโมกข 
แกภิกษุทั้งหลายเถิด”  ดังนี้. 
 

นาอัศจรรย,  โมคคัลลานะ!  ไมเคยมีเลย,  โมคคัลลานะ!  โมฆบุรุษ 
นั้นถึงกับตองฉุดแขนจึงยอมออกไป. 
 

ภิกษุ  ท . !   บัดนี ้  จํา เดิมแตนี ้ไป   เราไมทําอ ุโบสถ ,   ไมแสดง 
ปาติโมกข.  ภิกษุ  ท.!  จําเดิมแตบัดนี้ไป  พวกทานทั้งหลายดวยกันจงทําอุโบสถ,  
จงแสดงปาติโมกข. 

 
ภิกษุ  ท.!  ไมใชโอกาส  ไมใชฐานะเลย  ที่ตถาคตจะพึงทําอุโบสถ 

จะพึงแสดงปาติโมกข  ในบริษัทที่ไมบริสุทธิ์. 
 
 

(ค.  เกี่ยวกับความเปนอยูสวนพระองค  ๑๖  เรื่อง) 
 

ไมทรงติดทายก  ๑ 
อานนท!  ตถาคตเกิดขึ้นในโลก  เปนอรหันต  ตรัสรูชอบเอง  สมบูรณ 

ดวยวิชชาและจรณะเปนผู ไปดี  ผู รู แจงโลก  เปนสารถีฝกคนควรฝกไดอยาง 
ไมมีใครยิ ่งกวา   เปนครูของเทวดาและมนุษยทั ้งหลาย   เปนผู เบิกบานแลว 
จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว.  ตถาคตนั้น  เสพเสนาสนะอันสงัด  คือปาไม 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสุญญตสูตร  อุปริ.ม.  ๑๔/๒๔๓/๓๕๔.  ตรัสแกพระอานนท  ที่นิโครธาราม  กรุงกบิลพัสดุ 
ในวิหารของฆฏายสักกะ 
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โคน ไม   ภ ูเ ข า   ซอกห ว ย   ทอ ง ถ้ํ า   ปา ช า   ปา ช ัฏ   ที ่แ จ ง   ลอมฟา ง  
 (อยางใดอยางหนึ่ง),  เมื่อตถาคตนั้น  หลีกออกอยูอยางนั้น  ชาวนิคมและชาวชนบท 
ที่เปนพราหมณหรือคฤหบดี  ยอมเวียนติดตาม.  เมื ่อชาวนิคมและชาวชนบท 
ที ่เป นพราหมณหร ือคฤหบดี  ยอมเว ียนติดตาม   ตถาคตยอมไมผ ูกใจใคร 
ไมถึงความกําหนัด  ไมเวียนมาเพื่อความมักมาก...ฯลฯ... 
 

อานนท!  ครูบางคนในโลกนี ้  ยอมเสพเสนาสนะสงัด  คือปาไม 
โคนไม  ภูเขา  ซอกหวย  ทองถ้ํา  ปาชา  ปาชัฏ  ที่แจง  ลอมฟาง  (อยางใดอยางหนึ่ง),  
เมื ่อครูผู นั ้น  หลีกออกอยู อยางนั ้น  ชาวนิคมและชาวชนบท  ที ่เปนพราหมณ 
หรือคฤหบดี  ยอมเวียนติดตาม.  ครูผู นั ้น,  เมื ่อชาวนิคมและชาวชนบทที ่เปน 
พราหมณหรือคฤหบดี  เวียนติดตาม,  ก็ผูกใจสยบ  ก็ถึงความกําหนัด  ก็ถึง 
ความมักมาก.  อานนท!  นี ้แหละเราเรียกวา  อุปททวะ ๑  สําหรับอาจารย.  
สิ ่งอันเปนอกุศลลามก  เศราหมองพรอม  เปนไปเพื ่อเกิดใหม  ประกอบดวย.  
ความกระวนกระวาย  มีทุกขเปนผล  ยอมกดทับครูผูนั้นไว.  อานนท!  อุปททวะ 
สําหรับอาจารย  เปนอยางนี้แล. 
 

ทรงเสพเสนาสนะปาเรื่อยไป  เพ่ือใหเปนตัวอยาง๒ 
พราหมณ!  ทานอาจมีความเห็นอยางนี้ก็ไดวา  “ขณะนี้พระสมณโคดม 

ยังมีราคะ  ยังมีโทสะยังมีโมหะ  เปนแน,  เพราะฉะนั ้นจึงไดเสพเสนาสนะปา 
อันเงียบสงัด”  ดังนี้. 

 
พราหมณเอย!  ทานไมพ ึงม ีความเห็นอยางนั ้นเลย .   พราหมณ!  

เรามองเห็นอยูซึ่งประโยชน  ๒  ประการ  จึงเสพเสนาสนะปาอันเงียบสงัด,  คือ 
 
 

                                                
๑.  อุปททวะ  คืออันตราย  หรือเครื่องทําลาย.   
๒.  บาลี  ภยเภรวสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๑/๕๑.  ตรัสแกชาณุสโสณีพราหมณ  ที่เชตวัน. 
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เพื ่อความอยู เปนสุขทันตาเห็น   แกเราเองอยางหนึ ่ง   และอีกอยางหนึ ่ง 
เพื่ออนุเคราะหแกผู ที ่ตามมาภายหลัง  (จะมีกําลังใจปฏิบัติในการเสพ 
เสนาสนะปาอันเงียบสงัด)  ดังนี้. 

 
ทรงพอพระทัยความสามัคคีเปนอยางยิ่ง๑ 

 
ภิกษุ  ท.!  ในทิศใด  ภิกษุทั้งหลาย  เกิดแตกราวกัน  เกิดการ 

วุนวายกัน  ทะเลาะวิวาทกันทิ่มแทงกันและกันอยูดวยหอกปาก,  ทิศนั้น 
ไมเปนทิศที ่ผาสุกแกเราเลย   แมแตเพียงนึกถึง   จะตองกลาวทําไมถึง 
เรื่องไปจนถึงที่นั่น.  และเรายอมแนใจในเรื่องนั้นวา  พวกเธอทั้งหลายที่นั้น 
พากันละเลยธรรมะสามประการเสีย  แลวทําธรรมะอีกสามประการใหเกิดขึ้น 
หนาแนน  เปนแนแท.  สามประการเหลาไหนเลา  ที่เธอพากันละเสีย ?  
สามประการคือ  ความตรึกในอันหลีกออกจากกาม  ความตรึกในอันไมพยาบาท 
และความตรึกในอันไมเบียดเบียน.  และสามประการเหลาไหนเลาที่เธอพากัน 
ทําใหเกิดขึ้นหนาแนน?  สามประการคือ  ความตรึกไปในทางกาม  ความตรึก 
ไปในทางพยาบาท  และความตรึกไปในทางเบียดเบียน. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในทิศใด  ภิกษุทั้งหลายมีความพรอมเพรียงกัน 

มีความบันเทิงตอกันและกัน   ไมทะเลาะวิวาทกัน   เขากันและกันได 
สนิทเหมือนน้ํานมกับน้ํา  มองดูกันและกันดวยสายตาแหงความรักอยู ,  
ทิศนั้น  เปนที่ผาสุกแกเรา  แมตองเดินไป  (อยางเหน็ดเหนื่อย)  จะปวย 
กลาวไปไย  ถึงการที่เพียงแตนึกถึง.  และเรายอมแนใจในเรื่องนั้นวา 
 

                                                
๑.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๕/๕๖๔.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info



โปรดปญจวัคคียแลว - จวนจะปรินิพพาน ๒๔๑

พวกเธอทั้งหลายที่นั่น  พากันละธรรมสามประการเสีย  แลวทําธรรมะอีกสาม 
ประการใหเกิดขึ ้นหนาแนน  สามประการเหลาไหนเลา  ที ่เธอพากันละเสีย?  
สามประการคือ  ความตรึกไปในทางกาม  ความตรึกไปในทางพยาบาท  และความ 
ตรึกไปในทางเบียดเบียน.  สามประการเหลาไหนเลา  ที่เธอพากันทําใหเกิดขึ้น 
หนาแนน?  สามประการคือ  ความตรึกในอันหลีกออกจากกาม  ความตรึกใน 
อันไมพยาบาท  และความตรึกในอันไมเบียดเบียน,  ดังนี้. 

 
ทรงมีความสุขยิ่งกวามหาราช๑ 

 
พระโคดมผูมีอายุ!  พระเจาพิมพิสารราชาแหงมคธ  มีความอยูเปนสุข  กวาพระสมณโคดม 

หรือวาพระสมณโคดมมีความอยูเปนสุขกวา? 
นิครนถ  ท.!  ถาอยางนั้นเราขอถามกลับแกทานทั้งหลาย.  ทานทั้งหลาย.  

เห็นวาควรตอบใหถูกตองอยางไร  ก็จงตอบอยางนั้นเถิด,  เราถามทานทั้งหลายวา 
ทานมีความเห็นอยางไร  คือพระจาพิมพิสารราชาแหงมคธ  สามารถทํา  กาย 
มิใหหวั่นไหว   ทําวาจาใหสงบเงียบ   เสวยความสุขอยางเดียวลวน  
อยูตลอดเวลา๗  วัน  ๗  คืน  ไดหรือไม? 

  “พระโคดมผูมีอายุ!  ขอนั้นหามิไดเลย.” 
นิครนถ  ท.!  พระเจาพิมพิสาร  ราชาแหงมคธ  สามารถทํากายมิให 

หวั่นไหว  ทําวาจาใหสงบเงียบ  เสวยความสุขอยางเดียวลวน  อยูตลอดเวลา  ๖วัน  
๖  คืน,  ..๕  วัน  ๕  คืน,  ..๔  วัน  ๔  คืน,๓  วัน  ๓  คืน,  ..๒  วัน  ๒  คืน,  
..๑  วัน  ๑  คืน,  ไดหรือไม? 

“พระโคดมผูมีอายุ!  ขอนั้นหามิได.” 
 
 
 

 

                                                
๑. บาลี  จูฬทุกขักขันธสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๘๗/๒๒๐.  ตรัสเลาเรื่องที่ทรงสนทนากับนิครนถเรื่องนี้  แกเจา 
มหานาม  ที่นิโครธาราม  ใกลกรุงกบิลพัสดุ. 
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นิครนถ  ท.!  เราแล  สามารถเพื่อทํากายมิใหหวั่นไหว  ทําวาจา 
ใหสงบเงียบ  เสวยความสุขอยางเดียวลวน  อยูตลอดเวลา  ๑  วัน  ๑  คืน,  หรือ  
๒  วัน  ๒  คืน,  ..๓  วัน  ๓  คืน,  ..  ๔  วัน  ๔  คืน,  ..๕  วัน  ๕  คืน,  
..๖  วัน  ๖  คืน,  ..  หรือ  ๗  วัน  ๗  คืน  เปนกําหนด  ไดตามปรารถนา.  
นิครนถ  ท.!เมื่อเปนอยางนี้  ทานทั้งหลายจะเขาใจอยางไร?  พระเจาพิมพิสาร 
ราชาแหงมคธ   มีวิหารธรรมเปนสุขกวาเรา   หรือวาเรามีว ิหารธรรมเปนสุข 
กวาพระเจาพิมพิสารราชาแหงมคธ? 

“พระโคดมผูมีอายุ!  ถาเปนอยางนี้  พระสมณโคดมเปนผูมีวิหารธรรมเปนสุขกวา” 
 

ทรงฉันอาหารวันหนึ่งหนเดียว ๑ 
ภิกษุ  ท.!  เรายอมฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว  (คือฉันหนเดียว  ลุกขึ้น 

แลวไมฉันอีกในวันนั้น).  ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราฉันโภชนะแตในที่นั่งแหงเดียวอยู  ยอม 
รู ส ึกวาเปนผู ม ีอาพาธนอย  มีทุกขนอยมีความเบากายกะปรี ้กะเปรา  มีกําลัง 
และมีความผาสุกดวย. 

ภิกษุ  ท.!  มาเถิด  แมพวกเธอทั้งหลาย  ก็จงฉันโภชนะแตใน 
ที่นั่งแหงเดียว.  ภิกษุ  ท.!พวกเธอทั้งหลาย  เมื่อฉันอยูซึ่งโภชนะแตในที่นั่ง 
แหงเดียวจักรูสึกความที่เปนผูมีอาพาธนอย  มีทุกขนอยมีความเบากาย  กะปร้ี 
กะเปรา  มีกําลังและมีความผาสุกดวยแล. 
 

ทรงฉันอาหารหมดบาตรก็มี  ๒ 
อุทายิ!  ถาจะวา  สาวกทั้งหลาย  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาเรา 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ภัททาลิสูตร  ม.ม.  ๑๓/๑๖๓/๑๖๐.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
๒.  บาลี  มหาสกุลทายิสูตร  ม.ม.  ๑๓/๓๑๘/๓๒๔.  ตรัสแกปริพพาชกชื่อสกุลุทายิ  ที่ปาสําหรับใหเหยื่อ 
แกนกยูง  ใกลกรุงราชคฤห. 
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แลวอาศัยเราอยู  เพราะเหตุที่ เธอเหลานั้นคิดเห็นวา  พระสมณโคดมเปนผูฉัน 
อาหารนอย  และทั้งมีธรรมดากลาวสรรเสริญคุณ  ของความเปนผูฉันอาหารนอย 
ดวยแลว;  ก็ยังมีอยู  อุทายิ!  คือสาวกของเรา  บางเหลาที่ฉันอาหารเพียงขัน 
นอยหนึ่งบาง  กึ่งขันนอยบาง  เทาผลมะตูมบาง  เทากึ่งผลมะตูมบาง.  สวนเราเลา 
อุทายิ !  บางคราวฉันอาหารอันเต็มบาตร  เสมอปากบาง  ลนกวานั้นบาง  ดวย 
บาตรใบนี้.๑  เมื่อเปนเชนนี้  สาวกพวกที่มีอาหารเพียงขันนอยหนึ่งบาง  กึ่งขัน 
นอยบาง  เทาผลมะตูมบาง  เทากึ่งผลมะตูมบาง  ก็หาพึงสักการะ  เคารพ  นับถือ 
บูชาเรา  แลวอยูอาศัยดวยเรา  โดยคิดวาพระสมณโคดมเปนผูมีอาหารนอย  และกลาว 
สรรเสริญความเปนผูมีอาหารนอยดังนี้  ไดไม. 

 
 

ทรงมีการประทม  อยางตถาคต  ๒ 
ภิกษุ  ท.!  การนอนมีสี่อยาง  คือการนอนอยางเปรต,  การนอน 

อยางคนบริโภคกาม,  การนอนอยางสีหะ,  การนอนอยางตถาคต. 
 
ภิกษุ  ท.!  การนอนอยางเปรตเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  

โดยมากพวกเปรตยอม  นอนหงาย  นี่เรียกวา  การนอนอยางเปรต. 
 
ภิกษุ  ท.!  การนอนอยางคนบริโภคกามเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท. !  

โดยมาก  คนบริโภคกามยอม  นอนตะแคงโดยขางเบื้องซาย  นี่เรียกวา  การนอน 
อยางคนบริโภคกาม. 

 
 
 

 

                                                
๑.  ขณะนี้เปนเวลาไปบิณฑบาต  ทรงถือบาตรติดพระหัตถไป,  แตแวะสนทนากันกอน. 
๒.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๓๑/๒๔๖.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  การนอนอยางสีหะเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  สีหะ 
เปนพญาสัตว  ยอมสําเร็จการนอนโดยขางเบื้องขวา  เทาเหลื่อมเทา  สอดหาง 
ไวที่ระหวางแหงขา.  สีหะนั้นครั้นตื่นขึ้น  ยอมชะเงอกายตอนหนาขึ้นสังเกตกาย 
ตอนทาย  ถาเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกาย  (ในขณะหลับ)  ยอมมีความเสียใจ 
เพราะขอน้ัน.  ถาไมเห็น  ยอมมีความดีใจ.  นี่เรียกวา  การนอนอยางสีหะ. 

 
ภิกษุ  ท.!  การนอนอยางตถาคตเปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  

การนอนอยางตถาคตคือ  ภิกษุในศาสนานี้  เพราะสงัดแลวจากกาม  ท.  สงัดแลว 
จากอกุศลธรรม  ท.,  ยอมเขาถึงฌานที่  ๑  ซึ่งมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอันเกิด 
แตวิเวกแลวแลอยู.  เพราะวิตกวิจารรํางับไป  เธอเขาถึงฌานที่  ๒  อันเปน 
เครื่องผองใสแหงใจในภายใน  สามารถใหสมาธิผุดขึ้นเปนธรรมเอก  ไมมีวิตกวิจาร 
มีแตปติและสุขอันเกิดแตสมาธิแลวแลอยู.  เพราะปติจางหายไป  เธอเปนผูเพง 
เฉยอยูได  มีสติ  มีความรูสึกตัวทั่วพรอม  และไดเสวยสุขดวยนามกาย  เขาถึงฌานที่  ๓  
อันเปนฌานที่พระอริยเจาทั้งหลาย  กลาวสรรเสริญผูไดบรรลุวา  “เปนผูเฉยอยูได 
มีสติอยูเปนสุข”  แลวแลอยู.  เพราะละสุข  และทุกขเสียได  เพราะความดับหาย 
ไปแหงโสมนัสและโทมนัสในกาลกอน  เธอเขาถึงฌานที่  ๔  อันไมทุกขและไมสุข 
มีแตสติอันบริสุทธิ์เพราะอุเบกขา  แลวแลอยู.  นี่เรียกวา  การนอนอยางตถาคต. 

 
 

ตัวอยางเพียงสวนนอย  ของความสุข  ๑ 
พราหมณ!  วัว ๑๔  ตัว  จะไดหายหาไมพบ ๖  วันมาแลว  แกเราก็หา 

 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  พราหมณสํยุตต  สคาถ.  สฺ.  ๑๕/๒๕๐/๖๖๙.  ตรัสแกพราหมณภารทวาชโคตรผูหนึ่งที่กลางปา 
ใกลนครราชคฤห. 
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มิได  เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ!  เราจึงเปนผูมีความสุข.  ตนงาในไรจะ 
ยับเยินมีใบเหลือเพียง  ๒ - ๓  ใบ  แกเราก็หามิไดเพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ!  
เราจึงเปนผูมีความสุข.  พวกหนูจะกระโดดโลดเตนในยุงเปลา  แกเราก็หามิได 
เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ!  เราจึงเปนผูมีความสุข.  ที่นอนที่ละเลยไวตั้ง  
๗  เดือน  (มิไดชําระเพราะไมมีเวลาพอ)  เกลื่อนไปดวยสัตวตัวเล็ก ๆ  จะมีแกเรา 
ก็หามิได  เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ!เราจึงเปนผูมีความสุข.  ลูกเล็กหญิงชาย 
ของลูกสาวที่เปนหมาย  มีลูกติดคนหนึ่งบาง  สองคนบาง  จะมีแกเราก็หามิได 
เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ!  เราจึงเปนผูมีความสุข.  โรคผอมเหลือง 
ตัวสะพรั่งดวยจุดเมล็ดงา  จะมีแกเราก็หามิได,  เพราะเหตุนั้นแหละ  พราหมณ!  
เราจึงเปนผูมีความสุข.  เราจะถูกปลุกดวยการถีบเตะทั้งนอนหลับก็หามิได 
เพราะเหตุนั้นแหละพราหมณ!  เราจึงเปนผูมีความสุข.  พวกเจาหนี้ที่มาทวงหนี้ 
แตเชาตรูวา  “จงใชหนี้,  จงใชหนี้”  ดังนี้  จะมีแกเราก็หามิได  เพราะเหตุ 
นั้นแหละ  พราหมณ!  เราจึงเปนผูมีความสุข. 

 
 
 
ทรงนับพระองควาเปนผูหนึ่งในบรรดาผูนอนเปนสุข  ๑ 

กุมาร!  เราเปนผูนอนเปนสุข.  บรรดาคนเหลาใด  ที่นอนเปนสุข 
ในโลกนี้  เราเปนผูหนึ่งในบรรดาคนเหลานั้น. 

“พระองคผูเจริญ!  ราตรีแหงเหมันตฤดู  เปนราตรีอันหนาว  เปนที่ตกแหงหิมะ 
มีในระหวางแปดวัน ๒  พื้นแผนดินคมขรุขระเพราะรอยโคเหยียบ  (ในฤดูฝน  แลวแหงในฤดูนี้). 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๗๔/๔๗๔.  ตรัสแกหัตถถะ  อาฬวกะที่ปาประดูลาย,  ในที่นี้ตรัสอาลปนะ 
วากุมาร. 
๒.  ระหวางเดือนมาฆะมาส  และผัคคุณมาส ๘ วันเชื่อมกัน,  (คือปลายเดือนสาม  ๔  วัน  ตนเดือนส่ี  
๔  วัน ). 
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เครื่องลาดที่ทําดวยใบไมก็บาง ๆ  ใบไมก็โกรน  ผาที่ยอมดวยน้ําฝาด  ก็เปนของเย็น  มิหนําลมเวรัมพา ๑  
ก็พัดความหนาวมาดวยดังนี้.”  อาฬวกะทูลถามในทีวา  เมื่ออากาศกําลังรายกาจเชนนี้  พระองคจะทรงนอน 
เปนสุขไดอยางไร. 

กุมาร!  เราเปนผูนอนแลวเปนสุข  บรรดาคนเหลาใด  ที่นอนแลว 
เปนสุขในโลกนี้  เราเปนผูหนึ่งในบรรดาคนเหลานั้น.  กุมาร!  เราจักยอนถาม 
ทานในเรื่องนี้  ทานจงตอบโดยประการที่ควร.  กุมาร !  ทานจักเขาใจวาอยางไร?  
เรือนมียอด  ของคหบดี  หรือของบุตรคหบดี  ที่ฉาบทาแลวทั้งขึ้นและลง  ไมมีลม 
มีลิ่มสลักอันขัดแลว  มีหนาตางอันปดสนิทแลว  ในเรือนนั้น  มีเตียงบัลลังก  ลาด 
ดวยผาขนสัตวสีดําชนิดมีขนยาวสี่องคุลี  ลาดดวยเครื่องลาดขาว  ทําดวยขนสัตว 
ดวยเครื่องลาดขนสัตว  มีดอกเปนกลุมกอน  มีฟูกอันสูงคา  ทําดวยหนังชะมด 
มีเพดานวิจิตรยิ่ง  มีหมอนแดงทั้งสองขาง,  ในที่นั้น  เขาจุดประทีปน้ํามันไว 
มีปชาบดีสี่คนคอยบําเรอนาอิ่มเอิบใจ.  ทานจะเขาใจวาอยางไร  คือ  เขาผูนอน 
แลวในที่นั้น  จะนอนเปนสุข  หรือหาไม? 

“พระองคผูเจริญ!  เขาเปนผูนอนแลวเปนสุข  เปนผูหนึ่งในบรรดาผูนอนแลวเปนสุข 
ในโลกนี้” 

กุมาร!  ความรอนรึงอันเกิดจากราคะ  ที่เปนไปทางกายหรือทางจิต 
ก็ตาม  ชนิดที่เมื่อเขาถูกมันเผาแลว  ยอมนอนเปนทุกขนั้น  จะพึงบังเกิดขึ้นแก 
คหบดี  หรือบุตรคหบดีคนนั้นบาง  มิใชหรือ? 

“อยางนั้น,  พระองค” 
กุมาร!  ก็เมื่อคหบดี  หรือบุตรคหบดี  ตองเรารอนนอนทุกขเพราะความ 

รอนรึงอันเกิดจากราคะใด ๆ,  ราคะนั้น  เราตถาคตละมันไดขาด  ถอดขึ้นได 
กระทั่งรากเงา  ทําใหเปนเหมือนตาลยอดดวนไมใหมี  ไมใหเกิดอีกตอไป  เพราะ 
ฉะนั้นเราจึงนอนแลวเปนสุข  ๒ 
 
 

                                                
๑.  ลมที่หวนพัดมาทั้งส่ีทิศ. 
๒.  ตอแตนี้  มีการกลาวถึงความรอนรึงอันเกิดจากโทสะ  โมหะ  โดยทํานองเดียวกัน. 
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ที่ประทับนั่งนอนของพระองค ๑ 
พราหมณ!  ที่นั่งสูง  ที่นอนใหญทั้งหลายเหลาใด  คือ  เตียงเทาสูง,  

บัลลังก,  ผาโกเชาวขนยาว  ฯลฯ  ที่นอนมีหมอนขางแดงทั้งสองขาง  (รวม  ๒๐  ชนิด 
ที่นิยมเปนของสูงในยุคนั้น)  นั้น  เปนของหาไดยากสําหรับบรรพชิต,  อีกประการหนึ่ง 
ครั้นไดมาแลว  ก็ยอมไมสมควรแกการบริโภค .  พราหมณ!  ที่นั่งสูง 
ที่นอนใหญ  สามชนิด  ที่เราหาไดงาย  ไมลําบาก  ไมฝดเคืองในบัดนี้.  สามชนิด 
คืออะไรเลา?  คือ  ที่นั่งสูง  ที่นอนใหญ  อันเปนทิพย  อันเปนพรหม 
และเปนอริยะ. 

พราหมณ!  ในโลกนี้,  เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู  เวลาเชา 
ครองจีวร  เที่ยวไปบิณฑบาตในบานหรือนิคมนั้น.  คร้ันเวลาหลังอาหารกลับจาก 
บิณฑบาตแลว  เที่ยวไปตามแนวปา.  เรานั้น,วัตถุใดมีอยูในที่นั้น ๆ จะเปนหญา 
หรือใบไมก็ตาม,  ครามาแลว  (ทําเปนที่รองนั่ง)  นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง 
ดําริสติเฉพาะหนา,  เรานั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลาย  ยอมเขาถึงฌาน 
ที่ ๑๒  ...ที่  ๒  ...ที่  ๓ที่  ๔  อันไมมีทุกขไมมีสุข  มีแตสติอันบริสุทธิ์  เพราะ 
อุเบกขาแลวแลอยู,  พราหมณ!  เราขณะเมื่อเปนอยางนี้ถาเดินอยู,  ในสมัยนั้น 
สถานที่ตรงนั้น  ก็ชื่อวา  ที่จงกรมทิพย,  ถายืนอยู  สถานที่ตรงนั้น  ในสมัยนั้น 
ก็ชื่อวา  ที่ยืนอันเปนทิพย,  ถานั่งอยู  สถานที่ตรงนั้น  ในสมัยนั้น  ก็ชื่อวา 
อาสนะทิพย,  ถาสําเร็จการนอน  อยูสถานที่ตรงนั้น  ในสมัยนั้น  ก็ชื่อวา  
ที่นอนอันเปนทิพย,  พราหมณ!  นี่แล  ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนทิพย 
ซึ่งในบัดนี้  เราหาไดงาย  ไมลําบากฝดเคืองเลย. 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๓๓/๕๐๓.  ตรัสแกพราหมณและคหบดี  ชาวบานเวนาคปุระ 
     แควนโกศล. 
๒.  ที่ละไวดวยจุด  ดูคําเต็มในขอวาดวยการประทมอยางตถาคต,  ภาคนี้. 
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พราหมณ  ในโลกนี ้  เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู   เวลาเชา 
ครองจีวรเที่ยวไปบิณฑบาตในบานหรือนิคมนั้น.  ครั้นเวลาหลังอาหาร  กลับจาก 
บิณฑบาตแลว  เที่ยวไปตามแนวปา.  เรานั้น,  วัตถุใดมีอยูในที่นั้น ๆ  จะเปน 
หญาหรือใบไมก็ตาม,  ครามาแลว  (ทําเปนที่รองนั่ง)  นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง 
ดํารงสติเฉพาะหนา.  เรานั้น  แผไปสูทิศที่  ๑  ที่  ๒  ที่  ๓  ที่  ๔  ทั้งเบื้องบน 
เบื ้องต่ํา  เบื ้องขวาง  ทั่วทุกทางเสมอหนากันตลอดโลกทั ้งปวงที ่มีอยู   ดวยจิต 
อันประกอบดวยเมตตา  อันไพบูลย  ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง  ไมมีประมาณ 
ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท;  ดวยจิตอันประกอบดวยกรุณา  อันไพบูลย  ประกอบดวย 
คุณอันใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท;  ดวยจิตอันประกอบ 
ดวยมุทิตา  อันไพบูลย  ประกอบดวยคุณอันใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร 
ไมมีพยาบาท;  ดวยจิตอันประกอบดวยอุเบกขา  อันไพบูลยประกอบดวยคุณ 
อันใหญหลวง  ไมมีประมาณ  ไมมีเวร  ไมมีพยาบาท;  พราหมณ!  เรา 
ขณะเมื่อเปนอยูอยางนี้  ถาเดินอยู,  ในสมัยนั้น   สถานที่นั้น  ก็ชื่อวา 
ที่จงกรมพรหม,  ถายืนอยู,  ในสมัยนั้น  สถานที่นั้น  ก็ชื่อวา  ที่ยืนพรหม,  
ถานั่งอยู  ในสมัยนั้น  สถานที่นั้นก็ชื่อวา  อาสนะพรหม,  ถานอนอยู,  ในสมัยนั้น 
สถานที่นั้น  ก็ชื่อวาที่นอนพรหม,  พราหมณ!  นี่แล  ที่นั่งนอนสูงใหญ 
อันเปนพรหม   ซึ่งในบัดนี้เราหาไดโดยงาย  ไมลําบากฝดเคืองเลย. 
 

พราหมณ!  ในโลกนี้  เราเขาอาศัยบานหรือนิคมใดอยู  เวลาเชา 
ครองจีวรเที่ยงไปบิณฑบาตในบานหรือนิคมนั้น.  ครั้นเวลาหลังอาหาร  กลับจาก 
บิณฑบาตแลว  เที่ยวไปตามแนวปา.  เรานั้น  วัตถุใดมีอยูในที่นั้น ๆ  จะเปน 
หญาหรือใบไมก็ตาม  ครามาแลว  (ทําเปนที่รองนั่ง)  นั่งคูบัลลังกตั้งกายตรง 
ดํารงสติเฉพาะหนา.  เรานั้น  ยอมรูทั่วถึง  (ในใจเราเอง)  อยางนี้วา  ราคะ 
เราละไดขาดแลว  ถอนขึ้นทั้งรากแลว  ทําใหเหมือนตนตาลขาดที่คอแลว 
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ทําใหมีไมไดอีกแลว  เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา,  วาโทสะ  เราละ 
ไดขาดแลว  ถอนขึ้นทั้งรากแลว  ทําใหเหมือนตนตาลขาดที่คอแลว  ทําใหมีไมได 
อีกแลว  เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา,  และวา  โมหะ  เราละไดขาด 
แลวถอนขึ้นทั้งรากแลว  ทําใหเหมือนตนตาลขาดที่คอแลว  ทําใหมีไมไดอีกแลว 
เปนสิ่งที่ไมอาจเกิดอีกตอไปเปนธรรมดา  ดังนี้.  พราหมณ!  เราขณะเมื่อเปน 
อยางนี้  ถาเดินอยู,  ในสมัยนั้น   สถานที่นั้น  ก็ชื่อวา   ที่จงกรมอริยะ ,  
ถายืนอยู,  ในสมัยนั้น  สถานที่นั้น  ก็ชื่อวา  ที่ยืนอริยะ.  ถานั่งอยู,  ในสมัยนั้น 
สถานที่นั้น  ก็ชื่อวาอาสนะอริยะ.  ถานอนอยู,  ในสมัยนั้น  สถานที่นั้นก็ 
ชื่อวา  ที่นอนอริยะ.  พราหมณ!  นี่แล  ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนอริยะ 
ซึ่งในบัดนี้  เราหาไดโดยงาย  ไมลําบากฝดเคืองเลย. 
 

ทรงเปนสมณะสุขุมาลในบรรดาสมณะ  ๑ 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อใครจะกลาวผูใด  วาเปนสมณะสุขุมาลในบรรดาสมณะ 

ทั้งหลายแลว   เขาพึงกลาวเรานี ่เองวา   เปนสมณะสุขุมาลในบรรดาสมณะ 
ทั้งหลาย. 

ภิกษุ  ท.!  เราใชสอยจีวรเปนอันมากเพราะถูกเขาออนวอน  ที่ไมถูก 
ใครออนวอนใหใชสอยนั้นมีนอย.  เราฉันบิณฑบาตเปนสวนมาก  เพราะถูกเขา 
ออนวอน   ที ่ไมถ ูกใครออนวอนใหฉันนั ้น  เปนสวนนอยเราใชสอยเสนาสนะ 
เปนสวนมาก   เพราะถูกเข าอ อนวอน   ที ่ไม ถ ูกใครออนวอนใหใชสอยนั ้น 
เปนสวนนอย.  เราฉันคิลานปจจยเภสัชเปนสวนมาก  เพราะถูกเขาออนวอน 
ที่ไมถูกใครออนวอนใหฉันนั้น  มีเปนสวนนอย. 
 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  จตุก,  อํ.  ๒๑/๑๑๕/๘๗.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  เราอยูรวมกับภิกษุทั้งหลายเหลาใด  ภิกษุเหลานั้น  พากัน 
ประพฤติกายกรรมตอเราเปนที่นาพอใจเปนสวนมาก  ที่ไมเปนที่นาพอใจนั้น 
เปนสวนนอย,  ภิกษุเหลานั้น  พากันประพฤติวจีกรรมตอเราเปนที่นาพอใจ 
เปนสวนมาก  ที่ไมเปนที่นาพอใจนั้นเปนสวนนอย,  ภิกษุเหลานั้น  พากัน 
ประพฤติมโนกรรมตอเรา  เปนที่นาพอใจเปนสวนมาก  ที่ไมเปนที่นาพอใจนั้น 
มีเปนสวนนอย,  ยอมแสดงความเคารพนับถือเปนที่นาพอใจทั้งนั้น  ที่ไมนา 
พอใจนั้น  มีเปนสวนนอย. 

ภิกษุ  ท.!  ความเจ็บปวยใด ๆ  ที่มีน้ําดีเปนสมุฏฐาน  หรือมีเสมหะ 
เปนสมุฏฐาน  หรือมีลมเปนสมุฏฐาน  หรือมีสันนิบาตเปนสมุฏฐาน  หรือมีฤดู 
เปลี่ยนแปลงเปนสมุฏฐาน  หรือมีการบริหารรางกายไมสม่ําเสมอเปนสมุฏฐาน 
หรือมีการถูกแกลงทํารายเปนสมุฏฐาน  หรือมีผลกรรมเปนสมุฏฐานก็ตาม  ความ 
เจ็บปวยเหลานั้น  มีแกเราไมมากเลย.  เราเปนผูมีอาพาธนอย. 

ภิกษุ  ท.!  เราเปนผูไดฌานทั้งสี่  อันเปนสุขวิหารในทิฏฐธรรม 
อันอาศัยจิตอันยิ่ง  โดยงายโดยไมยาก  โดยไมลําบากเลย,  ยอมทําใหแจงได 
ซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  อันหาอาสวะมิได  เพราะสิ้นอาสวะ  ดวยปญญาอันยิ่งเอง 
ในทิฏฐธรรมนี้  แลวแลอยู. 

ภิกษุ  ท.!  ฉะนั้น  เมื่อใคร ๆ  จะกลาวโดยถูกตอง  วาผูใดเปนสมณะ 
สุขุมาลในบรรดาสมณะทั้งหลายแลว  เขาพึงกลาวเรานี่แล  วาเปนสมณะสุขุมาล 
ในบรรดาสมณะทั้งหลาย  ดังนี้. 

 
ทรงทํานาที่มีอมตะเปนผล  ๑ 

พระผูมีพระภาคเจา  ทรงทราบอุปนนิสัยของพราหมณผูนี้แลว  เสด็จไปบิณฑบาตที่นาของ 

                                                
๑.  บาลี  พราหมณสํยุตต  สคาถ.  สํ.  ๑๕/๒๕๓/๖๗๒.  ตรัสแกพราหมณกสิภารทวาช  ที่นาตําบล  
พราหมณคาม  ทักขิณาคิรีชนบท  แควนมคธ. 
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พราหมณ  ขณะกําลังประชุมพวกพอง  ทํามงคลแรกนากันอยูอยางเอิกเกริก  พราหมณเห็นพระองคมายืนอยู 
ใกล ๆ  จึงกลาวบริภาษพระองคขึ้นกอนดังตอไปนี้: 

“สมณะ!  เรายอมไถ  ยอมหวาน,  ครั้นไถแลวหวานแลว  จึงไดบริโภค.  สมณะ!  
ถึงแมทานก็จงไถหวานเขาซิ  ครั้นไถแลวหวานแลว  จักไดบริโภค”. 

พราหมณ!  ถึงแมเรา  ก็ยอมไถ  ยอมหวาน,  ครั้นไถแลวหวานแลว 
จึงไดบริโภคเหมือนกัน. 

“ก็พวกเราไมเห็นแอก  ไถ  ผาล  ปฏัก  หรือโค  ของพระโคดมเลย.  แตพระโคดมซ ิ
มากลาวอยูดังนี้”.  ครั้นพราหมณกลาวดังนี้แลว  ไดกลาวคําที่ผูกเปนกาพยสืบไป  เปนการโตตอบกัน  : 

“ทานปฏิญญาตัวเองวาเปนชานา  แตเรามิไดเห็นไถของทาน.  ทานผูเปน 
ชาวนา  ถูกเราถามแลว  จงบอก  โดยวิธีที่เราจะรูจักการไถหวานของทานเถิด”. 
 

  “ศรัทธาเปนพืช”,  พระองคตอบ,  “ความเผาผลาญ 
กิเลสเปนน้ําฝน,  ปญญา  ของเรา  เปนแอก  และคันไถ,  
หิริเปนงอนไถ,  ใจเปนเชือกชัก,  สติเปนผาลแลปฏัก,  
การคุมกาย  คุมวาจา  คุมทองในเรื่องอาหาร  เปนรั้วนา,  
เราทําความสัจจ  ใหเปนผูถากหญาทิ้ง,  ความยินดีใน 
พระนิพพาน  (ที่เราไดรูรสแลว)  เปนกําหนดการเลิก 
ทํานา,  ความเพียรของเรา  เปนผูลากแอกไป  ลากไปสู 
แดนอันเปนที่เกษมจากโยคะ,  ไปอยู ๆ  ไมเวียนกลับ,  
สูที่ซึ่งบุคคลไปถึงแลว  ยอมไมเศราโศก.  การไถนา 
ที่ไถแลวอยางนี้  นานั้นยอมมี  อมตะ  คือความ  
ไมตายเปนผล,  ครั้นไถนานี่เสร็จแลว  ยอมหลุดพน 
จากความทุกข  ทั้งปวง”. 
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การทรงหลีกเรนเปนพิเศษบางคราว๑ 
 
ภิกษุทั้งหลาย!  บัดนี้เราปรารถนาเพื่อจะอยูหลีกเรน  ตลอดเวลานาน 

กึ่งเดือน  ใคร ๆ ไมพึงเขาไปหาเรา  เวนแตภิกษุผู นําอาหารบิณฑบาตไปให 
รูปเดียว. 
 

(การหลีกเรนเชนนี้  เรียกวาปฏิสัลลีนะ.  ทรงหลีกบอย ๆ  หลังจากตองทรง 
“รับแขก”  แทบหาเวลาพักผอนมิได  ตลอด  ๒๐  ชั่วโมง   ในวันหนึ่ง .  
ในการหลีกเรนนี้  ทรงอยูดวยสุขเกิดแตวิเวกของฌาน  ซึ่งเปนสุขอยางยิ่งใน 
บรรดาสุขที่จะถือเอาไดในเมื่อยังทรงมีชีวิตอยู.  แตสําหรับสาวกผู 
ไมตอง  “รับแขก”  มากอยางพระองค  ไมปรากฏวาตองอยูปฏิสัลลีนะ 
จํากัดเด็ดขาดเชนนี้  เนื่องจากธรรมดาก็มีโอกาสอยูวิเวกมากอยูแลวนั่นเอง. 

 
การเสด็จสุทธาวาส๒ 

 
ภิกษุ  ท.!  ในกาลครั้งหนึ่ง  เราพักอยู  ณ  ควงพญาไมสาละ  ปาสุภวัน 

ในเขตอุกกัฏฐนคร.  เมื่อเราเรนอยู  ณ  ที่นั้น  ไดเกิดความคิดขึ้นในใจวา 
ภพเปนที่กําเนิดที่เราไมเคยกําเนิดนั้น  ไมหาไดงาย ๆ เลย  นอกจากชั้นสุทธาวาส 
ประเภทเดียว.  ถากระไร  เราพึงไปหาพวกเทพชั้นสุทธาวาสเถิด.  ลําดับนั้น 
เราไดออกจากควงพญาไมสาละ  ปาสุภวัน  ในเขตอุกกัฏฐนคร  ไปปรากฏอยู 
ในหมูเทวดาชั้นอวิหาร  รวดเร็วเทาเวลาที่บุรุษแข็งแรง  เหยียดแขนออกแลวงอเขา 
เทานั้น. 

 
 
 

                                                
๑. มหาวิภังค  วินัยปฏก  ๑/๑๒๘/๑๗๖.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ปามหาวัน  ใกลเมืองเวสาลี. บาลี 
๒. มหาปทานสูตร  มหา,  ที.  ๑๐/๕๗/๕๕.  ตรัสเลาแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  หมูเทวดานับรอยนับพันเปนอันมาก  ในเทพนิกายนั้นๆ 
ไดเขามาหาเรา  ครั้นไหวแลวยืนอยูที่ควร.  (พวกเทพชาวสุทธาวาสชั้นนั้น  ไดทูล 
เลาเรื่องการบังเกิดขึ้นในโลก  ของบรรดาพระพุทธเจาแตละพระองควา  มีชาติ  ชื่อ  โคตร  ศีล  ธรรม  ปญญา 
วิหารธรรม  และวิมุตติเปนตน  วาเปนอยางนั้น ๆ.  แลวเลาถึงความที่ตนเองไดเคยประพฤติพรหมจรรย 
ในพระพุทธเจาองคนั้น ๆ ,  จึงไดมีการคลายความพอใจในกามทั้งหลาย  ไดมาบังเกิดในพรหมวิมานนั้น ๆ ). 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําดับน้ัน  เราพรอมดวยเทวดาชั้นอวิหา  ไดพากันไปยัง 

สุทธาวาสชั้นอตัปปา,เราพรอมดวยเทวดาทั้งสองชั้น  ไดพากันไปยังสุทธาวาส 
ชั้นสุทัสสา,  เราพรอมดวยเทวดาทั้งสามชั้นนั้น  ไดพากันไปยังสุทธาวาส 
ชั้นสุทัสสี,  และรวมพรอมกันทั้งหมด  ไปยังสุทธาวาสชั้นสุด  คืออกนิฏฐาแลว. 

 
(เทพเหลานั้นไดกลาวเลาขอความกราบทูลพระองค  ถึงเรื่องพระพุทธเจาบรรดาที่ลวงไปแลว 

และเลาถึงการประพฤติพรหมจรรยของตนในชาติที่พบพระพุทธเจานั้น  ทํานองเดียวกันทุกชั้น) 
 

ทรงมีฌานแนวแน ช้ันพิเศษ๑  
ปุกกุสะ!  คราวหนึ่งเราอยูที่โรงกระเดื่องเมืองอาตุมา.  คราวนั้นกําลัง 

ฝนตก  กําลังสายฟาคะนองอยู  ฟาผาลงในที่ไมไกลจากโรงกระเดื่อง  ถูกชาวนา 
สองคนพี่นอง  และวัวลากเข็นสี่ตัว.  ปุกกุสะ!  ชาวเมืองอาตุมาพากันออกมาสู 
ที่ที่สองพี่นองและวัวทั้งสี่ถูกฟาผานั้น,  เขากําลังชุลมุนกันอยูอยางนั้น  เราออก 
จากโรงกระเดื่องแลว  จงกรมอยูในที่กลางแจงไมไกลจากโรง.  บุรุษผูหนึ่ง 
ออกมาจากหมูชนเขาไปหาเรา  อภิวาทแลวนั่งอยู.  ปุกกุสะ!  เราถามบุรุษ 
ผูนั่งอยูแลวนั้นวา  หมูชนนั้น  จับกลุมกันทําไม?  เขาตอบเรา  วา  “ทาน 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาปรินิพพานสูตร,  มหา.  ที.  ๑๐/๑๕๓/๑๒๑.  ตรัสแกปุกกุสมัลลบุตร  ในระหวางทาง 
ไปเมืองกุสินารา  เนื่องจากปุกกุสะ  ทูลเลาเรื่อง  อาฬาร  กาลามโคตร  นั่งสมาธิอยูขางทาง  เกวียน 
ผานไป  ๕๐๐  เลมไมไดยินเลย. 
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ผูเจริญ!  เมื่อฝนตกฟาคะนองอยู  ฟาผาลงในที่ไมไกลจากโรงกระเดื่อง  ถูกชาวนา 
สองพี่นองและวัวลากเข็นสี่ตัว  ชาวเมืองพากันมาประชุมแลวในที่นั้น.  ทานผูเจริญ!  
ก็ทานอยูเสียที่ไหนเลา?”  เราอยูในโรงกระเดื่องนี้  นี่เอง.  “ทานผูเจริญ!  
ทานไมไดยินหรือ?”  เราไมไดยินเลย,  ทาน!  “ทานหลับเสียหรือ?  ทาน 
ผูเจริญ!”  เราไมไดหลับเลย,  ทาน!”ทานมีสัญญา  (คือความรูสึก)  อยูหรือ?”  
ถูกแลว,  ทาน!  เขาไดกลาวสืบไปวา  “ทานผูเจริญ!  ทานเปนผูมีสัญญาตื่นอยู 
เมื่อฝนกําลังตก  ฟาคะนอง  ฟาผาลงมา  ทานไมไดเห็นและทั้งไมไดยิน  ดังนั้น 
หรือ?”  ถูกแลว,  ทาน! 

ปุกกุสะ!  ลําดับน้ัน  บุรุษน้ันมีความคิดวา  “นาอัศจรรยจริง  ไมเคย 
มีเลย  ทานผูเจริญเอย!  พวกบรรพชิตนี้  ยอมอยูดวยวิหารธรรมอันสงบรํางับ 
จริง ๆ  คือทานก็เปนผูมีสัญญาอยู  ตื่นอยู  เมื่อฝนกําลังตก  ฟาคะนอง  ฟาผาอยู 
ทานจักไมเห็น  และจักไมไดยินเลย”,  ดังนี้แลว  ไดประกาศความเลื่อมใสอยางสูง 
ในเรา  กระทําประทักษิณ  หลีกไปแลว. 

 
กัลยาณมิตรของพระองคเอง  ๑ 

 
อานนท!  ภิกษุผูชื่อวา  มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ยอมเจริญ 

ทําใหมาก  ซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองคแปด  โดยอาการอยางไรเลา?  อานนท!  
ภิกษุในศาสนานี้  ยอมเจริญทําใหมากซึ่งสัมมาทิฏฐิ...สัมมาสังกัปปะ...สัมมาวาจา  
...สัมมากัมมันตะ  ...สัมมาอาชีวะ  ...สัมมาวายามะ  ...สัมมาสติ  ...สัมมาสมาธิ 
ชนิดที่วิเวกอาศัยแลว  ชนิดที่วิราคะอาศัยแลว  ชนิดที่นิโรธอาศัยแลว 
   
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  โกสลสํยุตต  สคาถ.  สํ.  ๑๕/๑๒๗/๓๘๓.  ตรัสแกพระอานนท  แลวทรงนํามาเลาแก 
พระเจาปเสนทิโกศล. 

www.buddhadasa.info



โปรดปญจวัคคียแลว - จวนจะปรินิพพาน ๒๕๕

ชนิดที่นอมไปรอบเพื่อการเลิกถอน.  อานนท!  อยางนี้แล  ชื่อวาภิกษุผูมีมิตรดี 
สหายดี  เพื่อนดี  เจริญทําใหมากซึ่งอริยมรรคประกอบดวยองคแปด. 
 

อานนท!  ขอน้ันเธอพึงทราบดวยปริยายอันนี้เถิด  คือวา  พรหมจรรย 
นี้ทั ้งหมดนั่นเทียว   ไดแกความเปนผู มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเ พื่อนดี,  
ดังนี้.  อานนท!  จริงทีเดียว,  สัตว  ท.  ผูมีความเกิดเปนธรรมดา  ไดอาศัย 
กัลยาณมิตรของเราแลวยอมพนหมด  จากชาติ,  ผูมีความแกชรา...ความเจ็บ 
ปวย...ความตาย.ความโศกความคร่ําครวญ  ความทุกขกาย  ความทุกขใจ  ความ 
แหงผากใจ   เป นธรรมดาครั ้น ได อาศัยก ัลยาณมิตร   ของ เ ราแล ว   ยอม 
หล ุดพ นหมด   จากความแก ชรา ...ความเจ ็บป วย ...ความตาย ...ความโศก 
ความคร่ําครวญ  ทุกขกาย  ทุกขใจ  ความแหงผากใจ. 

 
อานนท!  ขอน้ัน  เธอพึงทราบโดยปริยายอันนี้เถิด  คือวา  พรหมจรรยนี้ 

ทั้งหมดนั่นเทียว  ไดแกความเปนผูมีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดี  ดังนี้. 
 
 

(ง.  เกี่ยวกับลัทธิอื่น ๆ  ๑๖  เรื่อง) 
พอดวงอาทิตยขึ้น  หิ่งหอยก็อับแสง๑ 

 
เปนอยางนั้น  อานนท!  เปนอยางนั้น  อานนท!  ตลอดเวลาที่ตถาคต 

ผูเปนอรหันตตรัสรูชอบเอง  ยังไมเกิดขึ้นในโลกอยูเพียงใด,  เหลาปริพพาชก 
 

 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  ชัจจันธวรรค  อุ.  ขุ.  ๒๕/๑๙๖/๑๔๖.  ตรัสแกพระอานนท  ที่เชตวัน. 
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ผูเปนเดียรถียอื่น ๑  ก็ยังเปนที่สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม  และ 
ยังมีลาภดวยจีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัช  อยูตลอดเวลาเพียงนั้น. 

 
อานนท!  ในกาลใด  ตถาคตผูเปนอรหันตตรัสรูชอบเองเกิดขึ้นในโลก,  

เมื่อน้ัน  เหลาปริพพาชกผูเปนเดียรถียอื่น  ก็หมดความเปนที่สักการะเคารพนับ 
ถือบูชานอบนอม  และไมมีลาภดวยจีวรบิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานเภสัช.  
และในบัดนี้  ตถาคตเปนที่สักการะเคารพนับถือบูชานอบนอม  และมีลาภดวย 
จีวร  บิณฑบาติ  เสนาสนะ  คิลานเภสัช,  รวมทั้งภิกษุสงฆ  นี้ดวย. 

 
พระผูมีพระภาคทรงแจมแจงในความขอนี้  ไดทรงอุทานคําอุทานนี้ขึ้นวา:- 
 
“หิ่งหอยนั้น  ยอมสองแสงอยูไดชั่วเวลาที่ดวงอาทิตยยังไมขึ้นมา 
ครั้นอาทิตยขึ้นมา  หิ่งหอยก็หมดแสงไมมีสวางอีก.  เดียรถีย 
ทั้งหลายก็เปนเชนนั้น.  โอกาสอยูไดชั่วเวลาที่บุคคลผูตรัสรูชอบ 
ดวยตนเองยังไมเกิดขึ้นในโลก.  พวกที่ไดแตนึก ๆ  เอา  (คือไม 
ตรัสรู)  ยอมบริสุทธิ์ไมได.  ถึงแมสาวกของเขาก็เหมือนกัน.  
ผูที่มีความเห็นผิด  จะไมพนทุกขไปไดเลย”. 

 
ลัทธิของพระองคกับของผูอื่น๒ 

กัสสปะ!  มีสมณพราหมณบางพวก  ที่เปนบัณฑิต  มีปญญาพอตัว 
เคยทําปรวาทีมาแลว  มีปญญาแหลมดุจแทงถูกขนทราย,  ดูเที่ยวทําลายอยูซึ่ง 
ความเห็นของเขาอื่นดวยปญญาตน.  บัณฑิตเหลานั้น  ลงกันไดกับเราใน 
 
 
 

                                                
๑.  คําวาเดียรถียอื่น  หมายถึงลัทธิอื่นจากพุทธศาสนา  ทุก ๆ  ลัทธิ. 
๒.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  สี.ที.  ๙/๒๐๖/๒๖๑.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่กัณณกถลมิคม. 
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บางฐานะ  (บางเรื่อง),  ไมลงกันไดในบางฐานะ:  บางอยางพวกนั้น 
กลาววาดี  พวกเราก็กลาววาดี,  บางอยางพวกนั้นกลาววาไมดี  พวกเรา 
ก็กลาววาไมดี,  บางอยางพวกนั้นกลาววาดีพวกเรากลาววาไมดี,  บางอยาง 
พวกนั้นกลาววาไมดี  พวกเรากลาววาดี;  บางอยางพวกเรากลาววา ดี  พวกนั้น 
ก็กลาววา  ดี,  บางอยางพวกเรากลาววา  ไมดี  พวกนั้นก็กลาววา  ไมดี,  บางอยาง 
พวกเรากลาววา  ดี  พวกนั้นกลาววา  ไมดี,  บางอยางพวกเรากลาววา  ไมดี 
พวกนั้นกลาววา  ดี  ดังนี้.  เราเขาไปหาบัณฑิตเหลานั้นแลว  กลาววาแนะทาน!  
ในบรรดาฐานะเหลานั้น ๆ  ฐานะใดลงกันไมได  ฐานะนั้น  จงยกไว...ฯลฯ...  
 (พูดกันแตเรื่องที่ลงกันได). 

 
 

ไมไดทรงติการบําเพ็ญตบะ  ไปเสียตะพึด๑ 
กัสสปะ!  พวกสมณพราหมณ  ที่กลาวหาเรา  วา  “พระสมณโคดม 

ติเตียนตบะทุกอยาง,  กลาวเหยียบย่ําดาทอผูบําเพ็ญตบะ  มีชีวิตอยูอยางปอน 
ทุก ๆ  คน  โดยสวนเดียว”  ดังนี้,  สมณพราหมณเหลานั้น  ไมไดกลาวตรงตาม 
ที่เรากลาว  เขากลาวตูเราดวยคําเท็จ  ไมมีจริง  ไมเปนจริง. 

 
กัสสปะ !  ในเรื่องน้ี  ,  เราเห็นผูบําเพ็ญตบะมีชีวิตอยางปอน,  บางคน 

หลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกาย  บังเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรก,  
บางคนหลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกาย  บังเกิดแลวในสุคติโลกสวรรค,  
เห็นดวยจักขุอันเปนทิพย  บริสุทธิ์หมดจด  ลวงจักขุสามัญมนุษย. 

 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  สี.  ที.  ๙/๒๐๕/๒๖๐.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ  ที่ปากัณณกถล 
  เมืองอุชุญญา. 
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กัสสปะ !  ในเรื่องนี้  เราเห็นผูบําเพ็ญตบะ  มีความยากลําบากแตเพียง 
เล็กนอย,  บางคน  หลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกาย  บังเกิดแลวใน 
อบายทุคติวินิบาตนรก,  บางคนหลังจากการตายเพราะการทําลายแหงกายบังเกิด 
แลวในสุคติ  โลกสวรรค,  เห็นดวยจักขุอันเปนทิพย  บริสุทธิ์หมดจด  ลวงจักขุ 
สามัญมนุษย. 

กัสสปะ !  เรายอมรูชัดตามเปนจริงซึ่ง  การมา  การไป  การจุติ 
การบังเกิดของผูบําเพ็ญตบะเหลานี้  อยางนี้,  อะไรเราจักติเตียนตบะทุกอยาง  เหยียบย่ํา 
ดาทอผูบําเพ็ญตบะมีชีวิตอยางปอนทุก ๆ  คน  โดยทาเดียว  ไดเลา.๑ 
 

ไมทรงตําหนิการบูชายัญไปเสียทั้งหมด  ๒ 
อุชชยพราหมณไดทูลถามพระผูมีพระภาคเจาวา  “พระโคดมยอมกลาวสรรเสริญยัญบาง 

หรือไม  ?. 
พราหมณ !  เราจะกลาวสรรเสริญยัญไปเสียทั้งหมด  ก็หาไม,  

แตวาเราจะตําหนิยัญไปเสียทั้งหมด  ก็หาไม. 
 
พราหมณ!  ก็ในยัญชนิดใด  โคถูกฆา  แพะแกะถูกฆา  ไกสุกร 

ถูกฆา  สัตวตาง ๆ  ถูกฆา  เราไมสรรเสริญยัญนั้น  ซึ่งมีการทําสัตวอื่นใหพลอยทุกข.  
เพราะเหตุใด?  เพราะเหตุวาพระอรหันต  หรือผูที่ถึงอรหัตตมรรค  ยอมไมเขา 
ใกลยัญชนิดนี้  ซึ่งมีการทําสัตวอื่นใหพลอยทุกข. 

พราหมณ!  สวนในยัญชนิดใด  โคไมถูกฆา  แพะแกะไมถูกฆา 
ไกสุกรไมถูกฆา  สัตวตาง ๆ  ไมถูกฆา,  เราสรรเสริญยัญนั้น  ซึ่งไมมีการทํา 

 
 
 

                                                
๑.  การบําเพ็ญตบะ  อัตตกิลมถานุโยค  เปนไปไดบางเพื่อสวรรคบางฐานะ,  แตไมอาจเปนไปไดเพื่อ 
นิพพาน.  ทรงหามขาดสําหรับผูปราถนาไปสูนิพพาน,  แตก็ไมทรงติใครเลย. 
๒.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๕๔/๓๙.  ตรัสแกอุชชยพราหมณ. 
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สัตว อื ่นให พลอยทุกข   ได แก   นิจจทาน   อ ันเป นย ัญที ่ทําส ืบสก ุลก ันลงมา 
เพราะเหตุไรเลา?  เพราะพระอรหันตทั้งหลายก็ดี  หรือผูถึงอรหัตตมรรค 
ทั้งหลายก็ดี  ยอมเขามาของแวะดวยยัญชนิดนี้. 
 

บางกฎที่ทรงยกเวนแกบางคน  ๑ 

กัสสปะ!  ผูใดเปนพวกเดียรถียอื่นมากอน,  หวังการบรรพชา  หวัง 
การอุปสมบท  ในธรรมวินัยนี้  ผูนั้นยอมตองอยูปริวาสสี่เดือน,๒  ครั้นลวงสี่เดือน 
พวกภิกษุ  ท.  มีจิตสิ้นสงสัยรังเกียจแลว  ยอมใหบรรพชา  ใหอุปสมบท  เพื่อความ 
เปนภิกษุ.  ก็แตวา  เรารูจักความแตกตางระหวางบุคคลในเรื่องนี้. 

 
(พระบาลีเชนนี้มีทั่ว ๆ  ไป  ทรงยกสิทธิพิเศษใหอัญญเดียรถียบางคน  ที่พระองคทรงสังเกต 

เห็นแลววาไมจําเปน,  ไมตองอยูปริวาสสี่เดือน.  ทรงเรียกภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง  มาพาตัวไปบรรพชาเสีย 
ทีเดียว  แลวจึงใหสงฆใหอุปสมบททีหลัง.  กฎหลายขอ  ที่มีอนุบัญญัติ  หรือ  "ขอแม"  ไวสําหรับ 
บางบุคคล,  บางกาล,  บางเทศะ,  ทั้งนี้ก็เพราะทรงเปนธรรมราชา.  เนื้อความเชนนี้อธิบายไวชัด 
ในอรรถกถาแหงพระบาลี  ที่กลาวถึงเรื่องเชนนี้  ทุกแหงไป). 

 
ทรง  "เยาะ"  ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะกรรมเกาอยางเดียว๓ 

ภิกษุ  ท.!  ลัทธิ  ๓  ลิทธิเหลานี้มีอยู,  เปนลัทธิซึ่งแมบัณฑิตจะพากัน 
ไตรตรอง  จะหยิบขึ ้นตรวจสอบ  จะหยิบขึ ้นวิพากษวิจารณกันอยางไร  แมจะ 
บิดผันกันมาอยางไร  ก็ชวนใหนอมไปเพื่อการไมประกอบกรรมที่ดีงามอยูนั่นเอง. 
 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  สี.ที.  ๙/๒๒๑/๒๗๔.  ตรัสแกอเจลกัสสปะ. 
๒.  ปริวาสเชนนี้  มีการลองบังคับใหถือ  หรือใหทําอยางนั้นอยางนี้ดู  จนเปนที่พอใจจนครบ  ส่ีเดือน 
ไมมีบกพรองในระหวาง  บกพรองนับใหม 
๓.  บาลี  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๒/๕๐๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  ลัทธิ  ๓  ลัทธินั้นเปนอยางไรเลา?  ๓  ลัทธิคือ  (๑)  สมณะ 
และพราหมณบางพวกมีถ อยคําและความเห็นวา   “บุร ุษบุคคลใด  ๆ  ก็ตาม 
ที ่ไดร ับสุข  รับทุกข  หรือไมใชส ุขไมใชทุกข  ทั ้งหมดนั ้น  เปนเพราะกรรมที ่ทํา 
ไวแตปางกอน”  ดังนี้.  (๒)  สมณะและพราหมณบางพวก  มีถอยคําและความ 
เห็นวา  “บุรุษบุคคลใด ๆ ก็ตาม  ที ่ไดร ับสุข  รับทุกข  หรือไมใชสุข  ไมใชทุกข 
ทั้งหมดนั้น  เปนเพราะการบันดาลของเจาเปนนาย  “  ดังนี้. (๓) สมณและพราหมณ 
บางพวก  มีถอยคําและความเห็นวา  “บุรุษบุคคลใด ๆ ก็ตามที ่ไดร ับสุข  หรือ 
ไดร ับทุกขหรือมิใชส ุขมิใชท ุกข  ทั ้งหมดนั ้น  ไมม ีอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเลย”  
ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  ในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้น  สมณพราหมณพวกใดมีถอยคํา 
และความเห็นวา  “บุคคลไดรับสุข  หรือทุกข  หรือไมใชสุขไมใชทุกข  เพราะกรรม 
ที่ทําไวแตปางกอนอยางเดียว”  อยู  เราเขาไปหาสมณพราหมณเหลานั้นแลว  สอบถาม 
ความที ่เขายังยืนอยู ด ังนั ้นแลว   เรากลาวกะเขาวา   “ถากระนั ้นคนที ่ฆ าสัตว  
...ลักทรัพย...  ประพฤติผิดพรหมจรรย...  พูดเท็จ... พูดคําหยาบ  พูดยุใหแตกกัน  
...พูดเพอเจอ ...มีใจละโมบเพงเล็ง ...มีใจพยาบาท...มีความเห็นวิปริต  เหลานี้ 
อยางใดอยางหนึ่ง  (ในเวลานี้)  นั่นก็ตองเปนเพราะกรรมที่ทําไวแตปางกอน.  เมื่อ 
มัวแตถือเอากรรมที ่ทําไวแตปางกอนมาเปนสาระสําคัญดังนี ้แลว  คนเหลานั ้น 
ก็ไม ม ีความอยากทํา   หรือความพยายามทําในขอ ที ่ว า   สิ ่งนี ้ควรทํา   สิ ่งนี้ 
ไมควรทําอีกตอไป.  เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไมถูกทําหรือถูกละเวนใหจริง ๆ  
จัง ๆ กันแลว  คนพวกที่ไมมีสติคุมครองตนเหลานั้น  ก็ไมมีอะไรที่จะมาเรียกตน 
วาเปนสมณะอยางชอบธรรมได”.  ดังนี้. 
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ภิกษุ ท.!  นี้แล  แงสําหรับขมอยางเปนธรรม  แกสมณะพราหมณ 
ทั้งหลาย  ผูมีถอยคําและความเห็นเชนนั้น  แงที่หนึ่ง. 

 
ทรง  “เยาะ”  ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะการบันดาลของเจานาย๑ 

(เรื่องตอนตนของเรื่องนี้  ตอเปนเรื่องเดียวกับตอนตนของเรื่องกอน) 
 

ภิกษุ  ท.!  ในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้น  สมณพราหมณพวกใดมีถอยคํา 
และความเห็นวา  “บุคคลไดรับสุขหรือทุกข  หรือไมใชสุขไมใชทุกข  ทั้งหมดนั้น 
เปนเพราะการนิรมิตบันดาลของผูที่เปนเจาเปนนาย”  ดังนี้มีอยู  เราเขาไปหา 
สมณพราหมณเหลานั้นแลว  สอบถามความที่เขายังยืนยันอยูดังนั้นแลว  เรากลาว  
กะเขาวา  “ถากระนั้น  (ในบัดนี้)  คนที่ฆาสัตว  ...ลักทรัพย  ...ประพฤติผิด 
พรหมจรรย  ...พูดเท็จ  ...พูดคําหยาบพูดยุใหแตกกัน  ...พูดเพอเจอ  ...มีใจ 
ละโมบเพงเล็ง  ...มีใจพยาบาทมีความเห็นวิปริต  เหลานี้อยางใดอยางหนึ่งอยู 
นั่นก็ตองเปนเพราะการนิรมิตบันดาลของผูเปนเจาเปนนายดวย.  ก็  เมื่อมัวแต 
ถือเอาการนิรมิตบันดาลของผูที่เปนเจาเปนนาย  มาเปนสาระสําคัญดังนี้แลว 
คนเหลานั้นก็ไมมีความอยากทํา  หรือความพยายามทํา  ในขอที่วา  สิ่งนี ้
ควรทํา  สิ่งนี้ไมควรทําอีกตอไป.  เมื่อกรณียกิจ  และอกรณียกิจไมถูกทํา 
หรือถูกละเวนใหจริง ๆ จัง ๆ  กันแลว  คนพวกที่ไมมีสติคุมครองตนเหลานั้น  ก็ไมมี 
อะไรที่จะมาเรียกตนวาเปนสมณะอยางชอบธรรมได”.  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  นี้แล  แงสําหรับขมอยางเปนธรรม  แกสมณพราหมณ 

ทั้งหลาย  ผูมีถอยคําและความเห็นเชนนั้น  แงที่สอง. 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๓/๕๐๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ทรง  “เยาะ”  ลัทธิที่วา  สุขทุกขไมมีอะไรเปนเหตุเปนปจจัย๑ 
(เรื่องตอนตนของเรื่องนี้  ตอเปนเรื่องเดียวกับตอนตนของเรื่องกอน) 

 
ภิกษุ  ท.!  ในบรรดาลัทธิทั้งสามนั้น,  สมณพราหมณพวกใดมีถอยคํา 

และความเห็น  วา  “บุคคลไดรับสุข  หรือทุกข  หรือไมใชสุขไมใชทุกข  ทั้งหมด 
นั้น  ไมมีอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเลย”  ดังนี้มีอยู,  เราเขาไปหาสมณะและ 
พราหมณเหลานั้นแลว  สอบถามความที่เขายังยืนยันอยูดังนั้นแลว  เรากลาวกะเขาวา  
 “ถากระนั้น  (ในบัดนี้)  คนที่ฆาสัตว  …ลักทรัพย  …ประพฤติผิดพรหมจรรย  
…พูดเท็จ  …  พูดคําหยาบ  …พูดยุใหแตกกัน…พูดเพอเจอ  …มีใจละโมบ 
เพงเล็ง  …มีใจพยาบาท   …มีความเห็นวิปริต  เหลานี ้อยางใดอยางหนึ ่งอยู 
นั่นก็ตองไมมีอะไรเปนเหตุเปนปจจัยเลย  ดวย.  ก็  เมื่อมัวแตถือเอาความไมมี 
อะไร เปน เหตุเปนปจจัย เลย   มาเปนสาระสําคัญดังนี ้แล ว   คนเหลานั ้น 
ก็ไมม ีความอยากทําหร ือความพยายามทํา   ในขอ ที ่ว าสิ ่งนี ้ควรทํา   สิ ่งนี้ 
ไมควรทํา  อีกตอไป.  เมื่อกรณียกิจและอกรณียกิจไมถูกทํา  หรือถูกละเวน 
ใหจริง ๆ  จัง ๆ  กันแลว  คนพวกที่ไมมีสติคุมครองตนเหลานั้น  ก็ไมมีอะไรที่จะมา 
เรียกตน  วาเปนสมณะอยางชอบธรรมได.”  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  นี้แล  แงสําหรับขมอยางเปนธรรม  แกสมณพราหมณ 
ทั้งหลาย  ผูมีถอยคําและความเห็นเชนนั้น  แงที่สาม. 

 
ทรงระบุลัทธิมักขลิวาท  วาเปนลัทธิทําลายโลก๒  
ภิกษุ  ท.!  ในบรรดาผาที่ทอดวยสิ่งที่เปนเสน ๆ  กันแลว  ผาเกสกัมพล 

 (ผาทอดวยผมคน)  นับวาเปนเลวที่สุด.  ผาเกสกัมพลนี้  เมื่ออากาศหนาว  มันก็ 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๔/๕๐๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
๒.  บาลี  โยธาชีววรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๖๙/๕๗๗.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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เย็นจัด,  เมื่ออากาศรอน  มันก็รอนจัด.  สีก็ไมงาม  กลิ่นก็เหม็น  เนื้อก็กระดาง;  
ขอนี้เปนฉันใด,  ภิกษุ  ท.!  ในบรรดาลัทธิตาง ๆ ของเหลาปุถุสมณะแลว 
ลัทธิมักขลิวาท  นับวาเปนเลวที่สุด  ฉันนั้น. 

ภิกษุ  ท.!  มักขลิโมฆบุรุษนั้น  มีถอยคําและหลักความเห็นวา  
 “กรรมไมมี,  กิริยาไมมี,  ความเพียรไมม”ี  (คือในโลกนี้  อยาวาแตจะมีผลกรรม 
เลยแมแตตัวกรรมเองก็ไมมี,  ทําอะไรเทากับไมทํา.กิริยาและความเพียรก็นัยเดียวกัน) 

 
ภิกษุ  ท.!  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ที่เคยมีแลว 

ในอดีตกาลนานไกล   ทานเหลานั ้น  ก็ลวนแตเปนผู กลาววา  มีกรรม  มีกิร ิยา 
มีวิริยะ.  มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจานั้น  วา 
ไมมีกรรม  ไมมีกิริยา  ไมมีวิริยะ  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  แมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ที่จักมีมา 
ในอดีตกาลนานไกลขางหนา   ทานเหลานั ้นก ็ล วนแตเป นผู กล าวว า   มีกรรม  
มีกิริยา  มีวิริยะ.  มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
เหลานั้น  วา  ไมมีกรรม  ไมมีกิริยา  ไมมีวิริยะ  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  ในกาละนี้  แมเราเองผูเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 
ก็เปนผูกลาววา  มีกรรม  มีกิริยา  มีวิริยะ.  มักขลิโมฆบุรุษยอมคัดคาน 
เราวา  ไมมีกรรม  ไมมีกิริยา  ไมมีวิริยะ  ดังนี้. 

ภิกษุ  ท.!  คนเขาวางเครื่องดักปลา  ไวที่ปากแมน้ํา  ไมใชเพื่อความ 
เกื้อกูล,  แตเพื่อความทุกข  ความวอดวาย  ความฉิบหาย  แกพวกปลาทั้งหลาย 
ฉัน ใด ;   มักขลิ โมฆบุรุษ เกิดขึ้น ในโลก   เปน เหมือนกับผู ว า ง  
เครื่องดักมนุษยไว  ไมใชเพื่อความเกื้อกูล,  แตเพื่อความทุกขความวอดวาย 
ความฉิบหาย  แกสัตวทั้งหลายเปนอันมาก  ฉันนั้น. 
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(จ.  เกี่ยวกับการที่มีผูอื่นเขาใจผิด  ๑๔  เรื่อง) 
ทรงทําผูมุงรายใหแพภัยตัวเอง  ๑ 

อัคคิเวสนะ!  ทานสําคัญวาอยางไร  ในขอที่ทานกลาววา  ‘รูปเปน 
ตัวตนของเรา'  ดังนี้,  ก็อํานาจของทานอาจเปนไปไดในรูปนั้นวา  รูปจงเปน 
อยางนี้ ๆ  เถิด  อยางไดเปนอยางนั้น ๆ  เลย'  ดังนี้หรือ? 

สัจจกอัคคิเวสนะไดนิ่งเฉยเสีย  ทรงถามถึงสามครั้ง  จึงไดทูลตอบวา  “ขอนี้ไมเปนอยางนั้น 
ดอก  พระโคดม!” 

อัคคิเวสนะ!  ทานจงใครครวญ,  ใครครวญแลวจึงกลาวแก.  คําหลัง 
ของทานไมเขากันไดกับคํากอน  คํากอนไมเขากับคําหลังเสียแลว.  อัคคิเวสนะ!  
รูปเที่ยงหรือไมเที่ยง? 

“ไมเที่ยง,  พระโคดม!” 
อัคคิเวสนะ!  สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนี้สอทุกขหรือสอสุข? 
“สอทุกข,  พระโคดม!” 
สิ่งใดไมเที่ยง  สอทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา,  ควรหรือ 

จะตามเห็นสิ่งนั้นวาของเรา  เปนเรา  เปนตัวของเรา  ดังนี้? 
“ไมควรเลย,  พระโคดม!” 
อัคคิเวสนะ!  ทานจะเขาใจอยางไร :  เมื่อรูปการณเปนเชนนี้ 

ตัวทานติดทุกขแลว  เขาถึงทุกขแลว  จมเขาในทุกแลว  ทานจักเห็นทุกขนั้นวา 
นั่นของเรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนตัวตนของเรา'  ดังนี้เจียวหรือ? 

“ขอนั้นไมเปนอยางนั้นดอก,  พระโคดม!” 
อัคคิเวสนะ!  เปรียบเหมือนบุรุษตองการไมแกน  เที่ยวหาไมแกน 

ถือเอาขวานถากที่คมกริบเขาไปในปา  เห็นกลวยตนใหญ  ตนตรง  ยังไมทนจะ 
 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จูฬสัจจกสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๒๙/๓๙๘.  ตรัสแกนิครนถ  ชื่อสัจอัคคิเวสนะ. 
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ตกเครือยังไมตั้งปลีในภายใน.  เขาตัดกลวยตนนั้นที่โคน  แลวตัดยอดปอกกาบ 
แลว  ก็ยังไมพบแมแตกระพี้  แกนจักมีมาแตไหน,  ฉันใดก็ฉันนั้น,  อัคคิเวสนะ!  
ท านถ ูก เราซ ักไซ   สอบถาม   ทบทวนในคําของท านเอง   ก ็เป นผู ว าง เปล า 
ละลายไป.  อัคคิเวสนะ!ทานไดปาวประกาศในที่ประชุมชนเมืองเวสาลี  วา 
 “ขาพเจาไมมองเห็นสมณะ   หรือพราหมณใด  ที่ เปนเจาหมู เจาคณะ   แมจะ 
ปฏิญญาณตนเปนพระอรหันตตรัสรูชอบเอง  ที่ถาขาพเจาโตวาทะดวยวาทะแลว 
จักไมประหมาตัวสั่นระรัว  มีเหงื่อไหลจากรักแร  ไปไดเลย,  เพราะถาแม 
ขาพเจา   โตวาทะดวยวาทะ   กับเสาที ่เป นของไมมีจ ิตใจ   เสานั ้นก็จะตอง 
สั่นสะทาน,  ปวยกลาวไปไย  ถึงสัตวที่เปนมนุษย”  ดังนี้.  แตมาบัดนี้  เหงื่อ 
เปนหยด ๆ  ตกลงแลวจากหนาผากของทาน  ถูกผาหมแลวลงถูกพื้น,  สวนเหงื่อในกาย
เราเดี๋ยวนี้  ไมมีเลย. 
 

ไมเคยทรงพรั่นพรึงในทามกลางบริษัท๑ 

สารีบุตร!  บริษัทสมาคมแปดชนิด  คือขัติยบริษัท  พราหมณบริษัท 
คหบดีบริษัท  สมณบริษัท  จาตุมมหาราชิกบริษัท  ดาวดึงสบริษัท  มารบริษัท 
และพรหมบริษัท.  ตถาคตประกอบดวยความองอาจสี่อยาง๒  เขาไปสูที่ประชุม 
แหงบริษัทแปดชนิดเหลานี้. 
 

สารีบุตร!  ตถาคตเคยเขาไปสู  ขัตติยบริษัท  (หรือ)  พราหมณ- 
บริษัท  ฯลฯ  พรหมบริษัท.จํานวนบริษัทนับดวยรอยเปนอันมาก.  เคยนั่ง 
ประชุม  เคยเจรจา  เคยสากัจฉา,  เรายอมจําเรื่องนั้น ๆ ไดดี  และนึกไมเห็น 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มู.ม.  ๑๒/๑๔๖/๑๖๘.  ตรัสแกทานพระสารีบุตร  ที่นอกนครเวสาลี. 
๒.  เวสารัชชญาณ  คือ  ธรรมเครื่องทําผูนั้นใหองอาจ  ๔  อยาง,  เปดดูในภาค  ๓ 
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วี ่แววอันใดเลยวา  ความกลัว  ก็ดี  ความประหมา  ก็ดี  เคยเกิดขึ้นแกเราในที่ 
ประชุมน้ัน ๆ,  เมื่อไมนึกเห็น  ก็เปนผูถึงความเกษม  ถึงความไมกลัว  ถึงความ 
เปนผูกลาหาญอยูได. 
 

ทรงสมาคมไดอยางสนิทสนม  ทุกบริษัท  ๑ 
อานนท!  บริษัทสมาคมแปดชนิดคือ  ขัตติยบริษัท  พราหมณบริษัท 

คหบดีบริษัท  สมณบริษัท  จาตุมมหาราชิกบริษัท  ดาวดึงสบริษัท  มารบริษัท 
และพรหมบริษัท. 

อานนท!  ตถาคตยังจําไดวาเคยไดสูขัตติยบริษัท  พราหมณบริษัท 
คหบดีบริษัท  สมณบริษัท  จาตุมมหาราชิกบริษัท  ดาวดึงสบริษัท  มารบริษ ัท 
และพรหมบริษัท  นับดวยรอย ๆ ครั้ง ,  ทั้งเคยนั่งรวม  เคยเจรจารวม 
เคยสนทนาและสมาคม  รวมกับบริษัทนั้น ๆ.  เรายอมจําเรื่องนั้นๆ  ไดดีวา 
 (คราวนั้น ๆ)  ผิวกายของพวกนั้นเปนเชนใด  ผิวกายของเราก็เปนเชนนั้น,  
เสียงของพวกนั้นเปนเชนใด  เสียงของเราก็เปนเชนนั้น.  อนึ่ง  เรายังเคยได 
ชี ้แจงพวกเขาเหลานั ้น  ใหเห็นจริงในธรรม  ใหร ับเอาไปปฏิบัติ  ใหเกิดความ 
กลาที ่จะทําตาม   ใหพอใจในผลแหงการปฏิบัติที่ ได รับแลว  ดวยธรรมมีกถา .  
บริษัทเหลานั้น  ไมรูจักเรา  ผูกําลังพูดใหเขาฟงอยูวาเราเปนใคร  คือ  เปนเทวดา 
หรือเปนมนุษย?  ครั้นเรากลาวธรรมมีกถาจบแลว  ก็จากไปทั้งที่ชนทั้งหลาย 
เหลานั้น  ก็ยังไมรูจักเรา.  เขาไดแตเกิดความฉงนใจวา  ผูที่จากไปแลวนั้น 
เปนใคร:  เปนเทวดา  หรือมนุษยแน,  ดังนี้. 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๒๗/๙๙.  ตรัสแกพระอานนท. 
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ทรงทาใหใครปฏิเสธธรรมะที่พระองครับรอง  ๑ 
  พระผูมีพระภาคเจาเสด็จไปเยี่ยมเยียนสํานักปริพพาชก  และสนทนากัน  เปนของมีโดยปรกติ. 

ปริพพาชก  ท.!  ธรรมบทมีอยู  ๔  บท  ซึ่งรูจักกันวาเปนของเลิศ 
เปนของมีมานาน  เปนของประพฤติสืบกันมาแตโบราณ  ไมถูกทอดทิ้งเลย  ไมเคย 
ถูกทอดทิ้งในอดีต  ไมถูกทอดทิ้งอยูในปจจุบัน  และจักไมถูกทอดทิ้งในอนาคต 
สมณพราหมณทั้งหลายที่เปนผูรูไมมีใครคัดคาน.๒  ๔  บทนั้นคืออะไรเลา?  คือ  
อนภิชฌา  (ความไมเพงดวยความใครในอารมณ),  อพยาบาท  (ความไมคิด 
ประทุษราย),  สัมมาสติ  (ความระลึกชอบอยูเสมอ)  และ  สัมมาสมาธิ 
 (ความตั้งใจชอบแนวแนอยูเสมอ). 
 

ปริพพาชก  ท.!  ถาจะพึงมีผูใดกลาววา  “เราขอปฏิเสธธรรมบทคือ 
ความไมมีอภิชฌา;  เราขอบัญญัติสมณะหรือพราหมณ  ที่มากไปดวยอภิชฌา 
มีราคะกลาในกามทั้งหลายแทน”  ดังนี้แลว  เราก็จะกลาวทาผูนั้นวา  “มาซิทาน 
จงกลาวออกไปจงสําแดงใหชัดแจงเถิด  เราจักขอดูอานุภาพ”  ดังนี้.  
ปริพพาชก  ท.!  มันไมเปนสิ่งที่เปนไปไดเลย  ที่ใครจะปฏิเสธความไมมีอภิชฌา 
แลวไปยกยองสมณพราหมณผูมากไปดวยอภิชฌา  มีราคะกลาในกามทั้งหลายแทน. 

 
ปริพพาชก  ท.!  ถาจะพึงมีผูใดกลาววา  “เราขอปฏิเสธความไม 

พยาบาท,เราขอบัญญัติสมณพราหมณผูมีจิตพยาบาท  มีความประทุษรายเปน 
เครื่องดําริอยูเปนประจําใจแทน”ดังนี้แลว  เราก็จะกลาวทาผูนั้นวา  “มาซิทาน 
ทานจงกลาวออกไป  จงสําแดงใหชัดแจงเถิด  เราจักขอดูอานุภาพ”  ดังนี้.  
ปริพพาชก  ท.!  มันไมเปนสิ่งที่เปนไปไดเลย  ที่ใครจะปฏิเสธความไมพยาบาท 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จตฺกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๘/๓๐.  ตรัสแกปริพพาชกทั้งหลาย  ที่สํานักปริพพาชก  ใกลเมืองราชคฤห. 
๒.  ธรรมบทสี่นี้  เปนของเกา  ที่พระองคทรงรับรอง  ไมใชทรงบัญญัติขึ้นเอง,  เปนการแสดง 
ใหเห็นวา  ส่ิงใดเปนของถูกของดีมากอน  ก็ทรงรับเขาไว. 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๔ ๒๖๘

แลวไปยกยองสมณพราหมณผูมีจิตพยาบาท  มีความประทุษรายเปนเครื่องดําริอยู 
ประจําใจแทน. 
 

ปริพพาชก  ท.!  ถาจะพึงมีผูใดกลาววา  “เราขอปฏิเสธสัมมาสติ;  
เราขอบัญญัติสมณพราหมณผูไรสติปราศจากสัมปชัญญะ  ขึ้นแทน”  ดังนี้แลว 
เราก็จะกลาวทาผูนั้นวา  “มาซิทาน  ทานจงกลาวออกไปจงสําแดงใหชัดแจงเถิด 
เราจักขอดูอานุภาพ”  ดังนี้.  ปริพพาชก  ท.!  มันไมเปนสิ่งที่เปนไปไดเลย 
ที่ใครจะปฏิเสธสัมมาสติ  แลวไปยกยองสมณพราหมณผูไรสติปราศจากสัมปชัญญะ 
ขึ้นแทน. 
 

ปริพพาชก  ท.!  ถาจะพึงมีผูใดกลาววา  “เราขอปฏิเสธสัมมาสมาธิ;  
เราขอบัญญัติสมณพราหมณผูมีจิตกลับกลอกไมตั้งมั่น  ขึ้นแทน”  ดังนี้แลว,  เรา 
ก็จะกลาวทาผูนั ้นวา  “มาซิทาน  ทานจงกลาวออกไปจงสําแดงใหชัดแจงเถิด 
เราจักขอดูอานุภาพ”  ดังนี้.  ปริพพาชก  ท.!  มันไมเปนสิ่งที่เปนไปไดเลยที่ใคร 
จะปฏิเสธสัมมาสมาธิ  แลวไปยกยองสมณพราหมณผูมีจิตกลับกลอกไมตั้งมั่นแทน. 
   

ปริพพาชก  ท.!  ผูใดเห็นวาธรรมบท  ๔  บทนี้  ควรตําหนิควรคัดคาน 
แลวไซร  ในปจจุบันนี้เองผูนั ้นจะตองไดรับการตําหนิที่ชอบแกเหตุ  ถูกยันดวย 
คําของตนเอง  ถึง  ๔  ประการ.  ๔  ประการคืออะไรบางเลา?  ๔  ประการคือ 
ถามีสมณพราหมณพวกใด  มากดวยอภิชฌามีราคะแกกลาในกามทั้งหลายมา  เขา 
ก็ตองบูชายกยองสมณพราหมณเหลานั้น.  ถามีสมณพราหมณเหลาใดที่มีจิตพยาบาท 
มีความประทุษรายเปนเครื่องดําริอยูประจําใจมา  เขาก็ตองบูชายกยองสมณพราหมณ 
เหลานั้น.  ถามีสมณพราหมณเหลาใด  ที่ไรสติปราศจากสัมปชัญญะมา  เขา 
ก็ตองบูชายกยองสมณพราหมณเหลานั้น.  ถามีสมณพราหมณเหลาใด  ที่มีจิต 
กลับกลอกไมตั้งมั่น มา  เขาก็ตองบูชายกยองสมณพราหมณเหลานั้น,  ดังนี้. 
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ปริพพาชก  ท.!  แมแตปริพพาชกชื่อ  วัสสะ  และปริพพาชกชื่อ 
ภัญญะ   ซึ ่ง เ ป นล ัทธ ิอ เหต ุกทิฏฐ ิอ ก ิร ิยท ิฏฐ ิ  นัตถ ิกทิฏฐ ิ  ก็ย ัง ถ ือ ว า 
ธรรมบททั้ง๔  บทนี้  ไมควรดูหมิ่น  ไมควรคัดคาน.  เพราะเหตุใดเลา?  
เพราะกลัวถูกนินทาวารายและชิงชังนั่นเอง. 
 

ทรงทาวา  ธรรมที่ทรงแสดงไมมีใครคานได๑  
(เมื่อไดตรัสถึงลัทธิที่มีทางคานได  ๓  ลัทธิ  คือ  ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะกรรมแตปางกอน 

อยางเดียว,  ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะผูเปนเจาเปนนายบันดาลให,  และลัทธิที่วาสุขทุกขไมมีปจจัยอะไรเลย 
 (ดูที่หนา  –๒๕๙)  แลวไดตรัสขอความตอไปนี้:-) 
 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมอันเราแสดงแลวนี้  ไมมีใครขมขี่ได  เปนธรรม 
ไมมัวหมอง   ไมมีทางถูกติไมมีทางถูกคัดคาน   จากสมณพราหมณผู รู 
ทั้งหลาย.  ภิกษุ  ท.!  ธรรมนั้นเปนอยางไรเลา?  ธรรมนั้นคือธาตุ ๖ อยาง,  
ผัสสายตนะ  ๖  อยาง,  มโนปวิจาร  ๑๘อยาง,  และอริยสัจจ  ๔  อยาง. 
 

ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  ธาตุ  ๖  อยาง  นั้น  เราอาศัยขอความ 
อะไรกลาว?  เราอาศัยขอความนี้กลาว  คือ  ธาตุเหลานี้มีหก  คือ  ปฐวีธาตุ 
อาโปธาตุเตโชธาตุ  วาโยธาตุ  อากาสธาตุ  วิญญาณธาตุ  ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  ผัสสายตนะ  (แดนเกิดแหงการกระทบ)  
๖  อยาง  นั้น  เราอาศัยขอความอะไรกลาว?  เราอาศัยขอความนี้กลาว  คือ  ผัสสายตนะ 
เหลานี้มีหก  คือ  ตา  เปนผัสสายตนะ  หูเปนผัสสายตนะ  จมูก  เปนผัสสายตนะ 
ลิ้น  เปนผัสสายตนะ  กาย  เปนผัสสายตนะ  ใจ  เปนผัสสายตนะ  ดังนี้ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวรรค  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๒๕/๕๐๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๔ ๒๗๐

ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  มโนปวิจาร  (ที่เที่ยวของจิต)  ๑๘  อยาง  นั้น 
เราอาศัยขอความอะไรกลาว?  เราอาศัยขอความนี้กลาว  คือ  เห็นรูปดวยตาแลว 
ใจยอมเขาไปเที่ยวในรูปอันเปนที่ เกิดแหงโสมนัส  ๑   ในรูปอันเปนที่ เกิดแหง 
โทมนัส  ๑  ในรูปอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา  ๑;  ฟงเสียงดวยหูแลว  ใจยอม 
เขาไปเที่ยวในเสียงอันเปนที่เกิดแหงโสมนัส๑;  ในเสียงอันเปนที่เกิดแหง 
โทมนัส  ๑  ในเสียงอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา  ๑;  ไดกลิ่นดวยจมูกแลว  ใจยอม 
เข า ไป เที ่ยวในกลิ ่นอ ัน เป นที ่เ ก ิดแห ง โสมนัส๑   ในกลิ ่นอ ัน เป นที ่เ ก ิดแห ง 
โทมนัส  ๑  ในกลิ่นอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา๑;  รูรสดวยลิ้นแลว  ใจยอม 
เขาไปเที่ยวในรสอันเปนที่เกิดแหงโสมนัส  ๑  ในรสอันเปนที่เกิดแหงโทมนัส  ๑  
ในรสอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา  ๑;  สัมผัสโผฏฐัพพะดวยผิวกายแลว  ใจยอม 
เขาไปเที่ยวในโผฏฐัพพะอันเปนที่เกิดแหงโสมนัส  ๑  ในโผฏฐัพพะอันเปนที่เกิด 
แหงโทมนัส  ๑  ในโผฏฐัพพะอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา๑;  รูสึกอารมณที่ 
เก ิดขึ ้นในใจแลว   ใจยอมเข าไปเที ่ยวในอารมณอ ันเปนที ่เก ิดแหงโสมนัส   ๑  
ในอารมณอันเปนที่เกิดแหงโทมนัส  ๑  ในอารมณอันเปนที่เกิดแหงอุเบกขา ๑  ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  ที่เรากลาววา  อริยสัจจ  ๔  อยางนั้น  เราอาศัยขอความ 
อะไรกลาว?  เราอาศัยขอความนี้กลาว  คือ  เมื่อไดอาศัยธาตุทั้งหกแลว 
การกาวลงสูครรภก็ยอมมี.  เมื่อการกาวลงสูครรภมีอยู  (สิ่งที่เรียกวา)  
นามรูป  ก็ยอมมี.เพราะนามรูปเปนปจจัย  อายตนะหก  ก็ยอมมี.  เพราะ 
อายตนะหกเปนปจจัย  ผัสสะก็ยอมมี.  เพราะผัสสะเปนปจจัย  เวทนา 
ก็ยอมมี.  ภิกษุ  ท .!  เราบัญญัติทุกข  บัญญัติเหตุใหเกิดทุกข 
บัญญัติความดับสนิทของทุกข  และบัญญัติทางปฏิบัติใหถึงความ 
ดับสนิทของทุกข  ไวสําหรับสัตวผูยังมีเวทนาอยู,  วาเปนอยางนี้ ๆ. 
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ภิกษุ  ท.!  อริยสัจจวาดวยความทุกข  เปนอยางไรเลา?  คือ  ความ 
เกิดเปนทุกข  ความชราเปนทุกข,  ความตายเปนทุกข,  โสกปริเทวะ  ทุกขกาย 
ทุกขใจ  และความแหงใจเปนทุกข,  ประจวบกับสิ่งที่ไมเปนที่รักเปนทุกข,  พลัดพราก 
จากสิ่งที่รักเปนทุกข,  ปรารถนาสิ่งใดแลวไมไดสิ่งนั้นเปนทุกข;  โดยยอแลว 
ขันธหาที่ยังมีความยึดถือเปนทุกข.  ภิกษุ  ท.!  นี้แลอริยสัจจวาดวยความทุกข. 
 

ภิกษุ  ท.!  อริยสัจจวาดวยเหตุใหเกิดทุกข  เปนอยางไรเลา?  คือ 
เพราะมีอวิชชาเปนปจจัยจึงมีสังขาร.  เพราะมีสังขารเปนปจจัย  จึงมีวิญญาณ,  
เพราะมีวิญญาณเปนปจจัย  จึงมีนามรูป.  เพราะมีนามรูปเปนปจจัย  จึงมีอายตนะหก;  
เพราะมีอายตนะหกเปนปจจัย  จึงมีผัสสะ.  เพราะมีผัสสะเปนปจจัย  จึงมีเวทนา,  
เพราะมีเวทนาเปนปจจัย  จึงมีตัณหา,  เพราะมีตัณหาเปนปจจัย  จึงมีอุปาทาน,  
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย  จึงมีภพ,  เพราะมีภพเปนปจจัย  จึงมีชาติ, เพราะ 
มีชาติเปนปจจัย  จึงมีชรามรณะ  โสกปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัส  อุปายาสขึ้น  ครบถวน.  
กองทุกขทั้งสิ้นยอมเกิดมีขึ้นไดดวยอาการอยางนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้แลอริยสัจจวาดวย 
เหตุใหเกิดทุกข. 
 

ภิกษุ  ท.!  อริยสัจจวาดวยความดับสนิทของความทุกข  เปนอยางไร 
เลา?  คือ  เพราะอวิชชานั่นเอง  จางดับไปไมมีเหลือ  จึงมีความดับแหงสังขาร.  
เพราะมีความดับแหงสังขาร  จึงมีความดับแหงวิญญาณ;  เพราะมีความดับแหง 
วิญญาณ  จึงมีความดับแหงนามรูป.  เพราะมีความดับแหงนามรูป  จึงมีความดับ 
แหงอายตนะหก.  เพราะมีความดับแหงอายตนะหก  จึงมีความดับแหงผัสสะ.  
เพราะมีความดับแหงผัสสะ  จึงมีความดับแหงเวทนา.  เพราะมีความดับแหง 
เวทนา  จึงมีความดับแหงตัณหา.  เพราะมีความดับแหงตัณหา  จึงมีความดับ 
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แหงอุปาทาน;  เพราะมีความดับแหงอุปาทาน  จึงมีความดับแหงภพ;  เพราะ 
มีความดับแหงภพ  จึงมีความดับแหงชาติ;  เพราะมีความดับแหงชาติ,  ชรา 
มรณะ  โสกปริเทวะ  ทุกขะ  โทมนัสอุปายาส  จึงดับสนิทไป :  กองทุกขทั้งสิ้นยอม 
ดับไปดวยอาการอยางนี้.  ภิกษุ  ท.!  นี้แลอริยสัจจวาดวยความดับสนิทของความทุกข. 
 

ภิกษุ  ท.!  อริยสัจจวาดวยขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทของความ 
ทุกข  เปนอยาไร?  คือหนทางอันประเสริฐ  อันประกอบดวยองคแปดนี้เอง.  
ไดแกความเห็นถูกตอง  ความดําริถูกตอง  ความมีวาจาถูกตอง  ความมีการกระทํา 
ทางกายถูกตอง  ความมีอาชีวะถูกตอง  ความมีความพยายามถูกตอง  ความมีการ 
ระลึกประจําใจถูกตอง  และความมีการตั้งใจมั่นอยางถูกตอง.  ภิกษุ  ท.!  นี้แล 
อริยสัจจอันวาดวยขอปฏิบัติใหถึงความดับสนิทของความทุกข. 
 

ภิกษุ  ท.!  ขอใดที่เรากลาววา  ธรรมท่ีเราแสดงแลวไมมีใครขมข่ีได 
เปนธรรมไมมีมัวหมองไมมีทางถูกตําหนิถูกคัดคาน  จากสมณพราหมณผูรูทั้งหลาย 
ดังนี้นั้น  ขอความนั้นเราอาศัยขอความเหลานี้แลกลาวแลว. 
 

ทรงยืนยันเอง  และทรงใหสาวกยืนยัน 
วามีสมณะในธรรมวินัยนี้  ๑ 

ภิกษุ  ท.!  สมณะมีในธรรมวินัยนี้  โดยแท.  สมณะที่สอง  ก็มีใน 
ธรรมวินัยนี้.  สมณะที่สาม  ก็มีในธรรมวินัยนี้.  สมณะที่สี่  ก็มีในธรรมวินัยนี้.  
ลัทธิอื่นก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น.  ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลายจงบันลือ 
สีหนาทโดยชอบอยางนี้เถิด. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๒๓/๒๔๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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ภิกษุ  ท.!  สมณะ  (ที่หนึ่ง)  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี ้  เพราะสิ ้นสัญโญชนสาม  ยอมเปนโสดาบัน  (คือแรกถึงกระแส 
แหงนิพพาน)  มีอันไมกลับตกต่ําเปนธรรมดา  เปนผูเที่ยงแทตอการตรัสรู 
ในวันหนา.  นี้แลสมณะ  (ที่หนึ่ง). 

ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สอง  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เพราะสัญโญชนสามอยางก็สิ้นไป  ราคะโทสะโมหะก็เบาบาง  นอยลง 
ยอมเปนสกทาคามี,  มาสูโลกนี้อีกคราวเดียวเทานั้นก็ทําที่สุดแหงทุกขได.  
นี่แล  สมณะที่สอง. 

ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สาม  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุใน 
ธรรมวินัยนี้  เพราะสิ้นสัญโญชนในเบื้องต่ํา  ๕  อยาง  ยอมเปนโอปปาติกะ 
 (เกิดในรูปภาพ)  มีการปรินิพพานในภพนั้น ๆ  ไมเวียนกลับจากโลกนั้น ๆ  เปน 
ธรรมดา.  นี้แล  สมณะที่สาม 

ภิกษุ  ท.!  สมณะที่สี่  เปนอยางไรเลา?  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุในธรรม- 
วินัยนี้  ทําใหแจงซึ่งเจโตวิมุตติปญญาวิมุตติ  อันไมมีอาสวะ  เพราะสิ้นอาสวะ 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ในชาติเปนปจจุบันนี้  เขาถึงแลวแลอยู.  นี้แล  สมณะที่สี่. 

ภิกษุ  ท.!  สมณะมีในธรรมวินัยนี้  โดยแท.  สมณะที่สอง  ก็มีใน 
ธรรมวินัยนี้.  สมณะที่สาม  ก็มีในธรรมวินัยนี้.  สมณะที่สี่  ก็มีในธรรมวินัยนี้.  
ลัทธิอื่น  ก็วางจากสมณะของลัทธิอื่น. 

ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลายจงบันลือสีหนาทโดยชอบ  อยางนี้. 
 

โพชฌงคปรากฏ  เพราะพระองคปรากฏ๑ 

ภิกษุ ท.!  เพราะการปรากฏแหงพระเจาจักรพรรดิราช  จึงมีการ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวาร.สํ.  ๑๙/๑๓๘/๕๐๕,  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน. 
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ปรากฏแหงรัตนะทั้งเจ็ด,เจ็ดคือ  จักรแกว๑  ชางแกว  มาแกว  แกวมณี 
นางแกว  คหบดีแกว  ปริณายกแกว :  (นี้เปนฉันใด);  ภิกษุ ท.!  เพราะการ 
ปรากฏแหตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  จึงมีการปรากฏแหง  โพชฌงค- 
รัตนะทั้งเจ็ด.เจ็ดคือ  สติสัมโพชฌงค  ธัมมวิจยสัมโพชฌงค  วิริยสัมโพชฌงค 
ปติสัมโพชฌงค  ปสสัทธิสัมโพชฌงค  สมาธิสัมโพชฌงค  และ   อุเบกขา 
สัมโพชฌงค. 

ภิกษุ  ท.!  เพราะการปรากฏแหงตถาคตผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  มี 
การปรากฏแหงโพชฌงครัตนะทั้งเจ็ด  ดั่งนี้แล. 
 

ไมไดทรงประพฤติพรหมจรรยเพื่อใหเขานับถือ ๒ 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยนี้  เราประพฤติมิใชเพื่อหลอกลวงคนให 
นับถือ  มิใชประพฤติเพื่อเรียกคนมาเปนบริวาร  มิใชเพื่ออานิสงสเปนลาภ 
สักการะและเสียงสรรเสริญ  มิใชเพื่ออานิสงสจะไดเปนเจาลัทธิหรือเพื่อคาน 
ลัทธิอ่ืนใดใหลมไป  และมิใชเพื่อใหมหาชน  เขาใจวาเราไดเปนผูวิเศษอยาง 
นั้นอยางนี้ก็หามิได. 
 

ภิกษุ  ท.!  ที่แท  พรหมจรรยนี้  เราประพฤติเพื่อสํารวม  
เพ่ือละ  เพื่อคลายกําหนัด  เพื่อดับทุกขสนิท .  
 
 
 
 

                                                
๑.  ของแกวมี  ชางแกว  เปนตนนัน้  คงหมายความเพียงดีมากจนเปนที่นํามาซึ่งความยินดีอยางเอก.  
โพชฌงคเปนของเทียบเคียงกันได  ตางกันแตฝายหนึ่งเปนโลก  อีกฝายหนึ่งเปนธรรม. 
๒.  บาลี  จตุกฺก.  อํ.  ๒๑/๓๓/๒๕  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภเปนอานิสงส๑ 

ภิกษุ  ท.!  พรหมจรรยนี้  มิใชมีลาภสักการะและเสียงสรรเสริญ 
เปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมแหงศีลเปนอานิสงส,  
พรหมจรรยนี้  มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิเปนอานิสงส,  พรหมจรรยนี้ 
มิใชมีความถึงพรอมแหงญาณทัสสนะเปนอานิสงส. 
 

ภิกษุ  ท.!  ก็เจโตวิมุตติอันไมกําเริบอันใด  มีอยู,  พรหมจรรยนี้ 
มีเจโตวิมุตตินั้นนั่นแหละเปนประโยชนที่มุ งหมาย .   เจโตวิมุตติ  
นั่นแหละ  เปนผลสุดทายของพรหมจรรย. 
 

ทรงแกขอที่ เขาหาวาเกียดกันทาน๒  
  “พระโคดมผูเจริญ!  ขาพเจาไดฟงมาวา  พระสมณโคดมไดกลาวแลววา  ̀ ใคร ๆ พึงทําทาน 

กะเราเทานั้น  ไมควรทําทานกับคนพวกอื่น,  ใคร ๆ  พึงทําทานกะสาวกทั้งหลายของเราเทานั้น 
ไมควรทําทานกับสาวกของคนพวกอื่น,  ทานที่ทํากะเราเทานั้นมีผลมาก  ทํากับคนอื่นไมมีผลมาก,  
ทานที่ทํากับสาวกของเราเทานั้นมีผลมาก  ทํากับสาวกของคนพวกอื่นไมมีผลมาก”ดังนี้.  ขาแต 
พระโคดมผูเจริญ!  ใคร ๆที่กลาวเชนนี้  ชื่อวากลาวตรงตามที่พระโคดมกลาวหรือไมไดกลาวตูพระโคดม 
ดวยคําไมจริงดอกหรือ  เขากลาวถูกตามยุติธรรมอยูหรือ  เพื่อน ๆ  ของเขาที่กลาวตามเขายอมพนจากการ 
ถูกติเตียนหรือ?  พวกขาพเจาไมอยากจะกลาวตูพระโคดมเลย.”...คําถามของปริพพาชกวัจฉโคตร. 
 

วัจฉะ!  ผูใดกลาววาเรากลาวเชนนี้  ไมชือ่วากลาวตรงตามที่เรากลาว 
เขากลาวตูเราดวยเรื่องไมเปนจริง. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสาโรปมสูตร  มู.ม.  ๑๒/๓๗๓/๓๕๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกลเมือง 
ราชคฤห,  ปรารภพระเทวทัต. 
๒.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๒๐๕/๔๙๗.  ตรัสแกปริพพาชกวัจฉโคตร. 
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วัจฉะ!  ผูใดหามผูอื่นซึ่งใหทาน  ผูนั้นชื่อวาเปนอมิตร  ผูทํา 
อันตรายสิ่ง  ๓  สิ่ง  คือ  ทําอันตรายตอบุญของทายก,  ทําอันตรายตอลาภ 
ของปฏิคาหก,  และตัวเองก็ขุดรากตัวเองกําจัดตัวเองเสียตั้งแตแรกแลว.  
วัจฉะเอย!  ผูที่หามผูอื่นซึ่งใหทาน  ชื่อวาเปนอมิตร  ผูทําอันตรายสิ่ง ๓ สิ่ง 
ดังนี้แล. 
 

วัจฉะ!  เราเองยอมกลาวอยางนี้วา  “ผูใดเทน้ําลางหมอ  หรือนํ้า 
ลางชามก็ตาม  ลงในหลุมนํ้าครําหรือทางน้ําโสโครก  ซึ่งมีสัตวมีชีวิตเกิดอยูในนั้น 
ดวยคิดวา  สัตวในนั้นจะไดอาศัยเลี้ยงชีวิต  ดังนี้แลว  เราก็ยังกลาววานั่นเปน 
ทางมาแหงบุญเพราะการทําแมเชนนั้น  ไมตองกลาวถึงการใหทานแกมนุษยดวยกัน”  
ดังนี้.  อีกอยางหนึ่ง  เรากลาววาทานที่ใหแกผูมีศีล  เปนทานมีผลมาก.  ทาน 
ที่ใหแกผูทุศีล  หาเปนอยางนั้นไม.  และผูมีศีลนั้น  เปนผูละเสียซึ่งองค  ๕  และ 
ประกอบอยูดวยองค  ๕.  ละองคหาคือ  ละกามฉันทะ  ละพยาบาท  ละถิ่นมิทธะละ 
อุทธัจจกุกกุจจะ  ละวิจิกิจฉา.  ประกอบดวยองคหาคือ  ประกอบดวยกองศีล 
ชั้นอเสขะ  (คือชั้นพระอรหันต)  ประกอบดวยกองสมาธิชั้นอเสขะ  ประกอบดวย 
กองปญญาชั้นอเสขะ  ประกอบดวยกองวิมุตติชั้นอเสขะ  ประกอบดวยกองวิมุตติ- 
ญาณทัสสนะชั้นอเสขะ.  เรากลาววาทานที่ใหในบุคคลผูละองคหาและประกอบดวย 
องคหาดวยอาการอยางนี้  มีผลมากดังนี้. 
 
 

ทรงแกขอที่ถูกเขาหาวา  ทรงหลง๑ 
“พระโคดมผูเจริญ!  พระโคดมยังจําการนอนหลับกลางวันไดอยูหรือ?”  สัจจกะทูลถาม. 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสัจจกสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๖๑/๔๓๐.  ตรัสแกนิครนถ  ชื่อสัจจกะ  อัคคิเวสนะ  ที่ปามหาวัน 
ใกลเมืองเวสาลี. 

www.buddhadasa.info



โปรดปญจวัคคียแลว - จวนจะปรินิพพาน ๒๗๗

อัคคิเวสนะ!  เรายังจําไดอยู,  ในเดือนสุดทายของฤดูรอน  กลับจาก 
บิณฑบาตในเวลาหลังอาหารแลว  ใหปูสังฆาฏิเปนสี่ชั ้น  เรามีสติสัมปชัญญะ 
หยั่งลงสูความหลับ  โดยตะแคงขางขวา. 

“พระโคดมผูเจริญ!  ขอนี้แหละ  สมณะและพราหมณทั้งหลายบางพวกเขากลาววา   
พระสมณโคดมหลับ  เพราะการเปนอยูดวยความหลง”. 

อัคคิเวสนะ!  คนเราจะชื่อวาเปนคนหลงหรือไมหลง  เพราะเหตุเพียง 
เทานี้  ก็หาไม.แตวา  จะเปนคนหลงหรือไมหลงโดยเหตุใดนั้น  ทานจงกําหนด 
ในใจใหดี  เราจะกลาวใหฟง  : 

อัคคิเวสนะ!  อาสวะเหลาใดที่ทําผูนั้นใหเศราหมองพรอม  เปนไปเพื่อ 
ความเกิดอีกประกอบดวยความทุรนทราย  มีทุกขเปนผล  ทําใหมีชาติชรามรณะ 
อีกสืบไป,  เมื่อผูใดละมันไมได  เรากลาววาผูนั้นเปนคนหลง,  เมื่อผูใด 
ละไดขาด  เรากลาววาผูนั้นเปนคนไมหลง  เพราะวาจะเปนผูไมหลงได  ก็เพราะ 
การละอาสวะไดขาด.  อัคคิเวสนะ!  อาสวะทั้งหลายเหลานั้น  เปนสิ่งที่ตถาคต 
ละไดขาดแลว  ถอนขึ้นไดกระทั่งราก  ทําใหเปนเหมือนตาลไมมีวัตถุ  (คือหนอ 
สําหรับงอก)  ไมใหมีไมใหเกิดไดอีกตอไปดุจวาตนตาลถูกตัดที่คอแหงตนแลว 
ไมอาจงอกไดสืบไป  ฉันใดก็ฉันนั้น. 
 
 

ทรงถูกตู เรื่องฉันปลาฉันเนื้อ๑  
ชีวกะ!  การที่ชนเหลานั้นมากลาววา  “มหาชนฆาสัตวมีชีวิต  อุทิศ 

เฉพาะพระสมณโคดม.  พระสมณโคดมรูอยู  ก็บริโภคเนื้อที่เขาทําแลวอุทิศ 
เฉพาะ”ดังนี้;  ชนพวกนั้น  ไมชื่อวากลาวสิ่งที่เรากลาวเขากลาวตูเรา  ดวยสิ่ง 
ไมมีจริงไมเปนจริง.  ชีวกะ!  เรากลาววาเนื้อท่ีไมควรบริโภค  ก็เพราะเหตุ 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ชีวกสูตร  ม.ม.  ๑๓/๔๘/๕๗,  ตรัสแกหมอชีวก  ที่สวนมะมวง  นอกเมืองราชคฤห. 
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สามอยาง  คือ  ไดเห็นแลว  ไดฟงแลว  ไดเกิดรังเกียจโดยทั่ว ๆ  ไปแลว.  ชีวกะ!  
เหลานี้แล  เหตุสามอยาง  ที่ทําใหเรากลาววา  เนื้อน้ันไมควรบริโภค. 
 

ชีวกะ!  เรากลาววาเนื้อที่ควรบริโภค  ก็เพราะเหตุสามอยาง  คือ 
ไมไดเห็นแลว  ไมไดฟงแลว  ไมไดรังเกียจโดยทั่ว ๆ  ไปแลว.  ชีวกะ!  เหลานี้แล 
เหตุสามอยาง  ที่ทําใหเรากลาววา  เนื้อน้ันควรบริโภค. 
 
 

แงที่เขากลาวหาพระองคอยางผิด ๆ๑ 
พราหมณ!  แง  (ปริยาย)  ที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา 

 “พระสมณโคดม  มีความไมมีรสเปนรูป  (คือเปนที่สังเกต)”  นั้น,  มีอยู.  
พราหมณ!  คือวา  ความยินดีในรูป  เสียง  กลิ่น  รสโผฏฐัพพะ  เหลาใด 
ความยินดีเหลานั้นตถาคตละไดขาดแลว  ถอนขึ้นกระทั่งราก  ทําใหเปนเหมือน 
ตาลไมมีวัตถุ  (คือหนอยอดสําหรับงอกอีกตอไป)  ไมใหมีไมใหเกิดอีกตอไป.  
นี้แลเปนแงที่ผูใดเมื่อจะกลาวหาเราโดยชอบ  วา  พระสมณโคดมมีความไมมีรส 
เปนรูป,  หาใชเปนดังที่ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

พราหมณ!  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดมเปนคนไรโภคะ”นั้น,  มีอยู.  พราหมณ!  คือวา  โภคะ  กลาวคือ 
รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพะ  เหลาใด  โภคะเหลานั้น  ตถาคตละไดขาด 
แลว  ฯลฯ  ทําไมใหมีไมใหเกิดอีกตอไป.  นี้แลเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปนดังที่ 
ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาวรรค  อฏฐก.  อํ.  ๒๓/๑๗๕/๑๐๑.  ตรัสแกเวรัญชพราหมณ  ที่ใกลโคนสะเดา  ชื่อนเฬรุ 
เมืองเวรัญชา. 
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พราหมณ  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดม  เปนคนกลาวแตการไมทํา”  นั้น  มีอยู.  พราหมณ!  จริงเทียว  คือวา  
เรากลาวการไมทํากายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต,  กลาวการไมทําสิ่งที่เปนบาป 
เปนอกุศล  มีประการตาง ๆ  ตางหาก.  นี่แลเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปนดังที่ 
ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

พราหมณ!  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดมเปนคนกลาวแตความขาดสูญ”  นั้น  มีอยู.  จริงเทียว  พราหมณ!  
คือวาเรากลาวความขาดสูญแหงราคะ  โทสะ  โมหะ,  ความขาดสูญแหงสิ่งเปน 
บาปอกุศล  มีประการตาง ๆ  ตางหาก.  นี่แลเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปนดังที่ 
ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

พราหมณ  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดมเปนคนมักเกลียด”  นั้นมีอยู.  พราหมณ!  จริงเทียว,  เรากลาวความ 
นาเกลียดดวย  กายทุจริต  วจีทุจริต  มโนทุจริต,  กลาวความนาเกลียดเพราะ 
ถึงพรอมดวยสิ่งเปนบาปอกุศลมีประการตาง ๆ.  นี่แลเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปน 
ดังที่ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

พราหมณ!  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดมเปนคนนําไปทําใหพินาศ”  นั้น  มีอยู.  พราหมณ!  จริงเทียว,  เราแสดง 
ธรรมเพื่อนําไปทําเสียใหพินาศ  ซึ่งราคะ  โทสะโมหะ,  แสดงธรรมเพื่อนําไป 
ทําเสียใหพินาศ  ซึ่งสิ่งเปนบาปอกุศลมีประการตาง ๆ.  นี่แลเปนแง  ฯลฯ,  
หาใชเปนดังที่ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

พราหมณ!  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 
โคดมเปนคนเผาผลาญ”  นั้น  มีอยู.  พราหมณ!  เรากลาวความควรแกการ 
เผาผลาญ  ในสิ่งอันเปนบาปอกุศล  มีประการตาง ๆ  คือกายทุจริต  วจีทุจริต 
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มโนทุจริต,  พราหมณ!  บาปอกุศลที่ควรเผาผลาญเสีย  อันผูใดเผาผลาญไดแลว 
เราเรียกผูนั้นวา  ผูเผาผลาญ  (ตปสสี).  พราหมณ!  บาปอกุศลที่ควรเผาผลาญนั้น 
ตถาคตละไดขาดแลวถอนขึ้นกระทั่งราก  ทําใหเหมือนตาลหนอเนา,  ไมใหมี 
ไมใหเกิดไดอีกตอไป.  นี่และเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปนดังที่ทานหมายถึง  แลว 
กลาวไม. 

 
พราหมณ!  แงที่เมื่อผูใดจะพึงกลาวหาเราโดยชอบวา  “พระสมณ- 

โคดมเปนคนไมมีที่ผุดที่เกิด”  นั้น  มีอยู.  พราหมณ!  คือวา  การตองนอน 
ในครรภครั้งตอไป  การตองเกิดอีกในภพใหม  อันผูใดละไดขาดแลว,  เรา 
เรียกผูนั้นวา  คนไมรูจักผุดจักเกิด  (อปฺปคพฺโภ).  พราหมณ!  การตองนอนในครรภ 
ครั ้งตอไป  การตองเกิดอีกในภพใหม  สําหรับตถาคตนั้น  ตถาคตละไดขาดแลว 
ถอนขึ้นกระทั่งราก  ทําใหเหมือนตาลหนอเนาเสียแลว  ไมใหมีไมใหเกิดไดอีกตอไป.  
นี่แลเปนแง  ฯลฯ,  หาใชเปนดังที่ทานหมายถึง  แลวกลาวไม. 

 
มนุษยบุถุชน  รูจักพระองคนอยเกินไป๑ 

ภิกษุ  ท.!  นั่นยังนอยไป  ยังต่ําไป  เปนเพียงสวนศีลเทานั้น  คือขอ 
ที่บุถุชนกลาวสรรเสริญคุณของตถาคตอยู.  ภิกษุ  ท.!  บุถุชนกลาวสรรเสริญ 
คุณของตถาคตอยู  ยังนอย  ยังต่ํา  สักวาศีลเทานั้น,  นั้นเปนอยางไรเลา?  
คือบุถุชนกลาวสรรเสริญตถาคตอยูวา  พระสมณโคดมละการทําสัตวมีชีวิตใหตก 
ลวงไป  เปนผูงดขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไมและศาสตราเสียแลว  มีความ 
ละอายตอบาป  มีความเอ็นดูกรุณา  หวังประโยชนเกื้อกูลแกสัตว  ท.  และ 

 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  พรหมชาลสูตร  สี.ที.  ๙/๔/๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่อุทยานอัมพลัฏฐิกา,  ระหวาง 
กรุงราชคฤห  กับ  เมืองนาลันทา  ตอกัน. 
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...วา  พระสมณโคดม  ละการถือเอาสิ่งของที่เจาของมิไดให  งดขาด 
จากอทินนาทาน  ถือเอาแตของที่เจาของใหแลว  หวังอยูแตในของที่เจาของเขาให,  
เปนคนสะอาด  ไมเปนขโมย.  และ 

...วา  พระสมณโคดม  ละกรรมอันมิใชพรหมจรรย,  เปนผูประพฤติ 
พรหมจรรยโดยปรกติ  ประพฤติหางไกล  เวนขาดจากการเสพเมถุน  อันเปน 
ของสําหรับชาวบาน.  และ 

...วา  พระสมณโคดม  ละการกลาวเท็จ  งดขาดจากมุสาวาท  พูดแต 
คําจริง   รักษาคําสัตย  มั่นคงในคําพูด   ควรเชื ่อได  ไมแกลงกลาวใหผิด 
ตอโลก.  และ 

...วา  พระสมณโคดม  ละการกลาวคําสอเสียด  งดขาดจากปสุณาวาท,  
ไดฟงจากฝายนี้แลว  ไมเก็บไปบอกฝายโนน  เพื่อทําลายฝายนี้.  หรือไดฟง 
จากฝายโนนแลว  ไมเก็บมาบอกฝายนี้  เพื่อทําลายฝายโนน,  แตจะสมานชน 
ที่แตกกันแลวใหกลับพรอมเพรียงกัน,  อุดหนุนชนที่พรอมเพรียงกันอยู 
ใหพรอมเพรียงกันยิ่งขึ้น,  เปนคนชอบใจในการพรอมเพรียง  กลาวแตวาจา 
ที่ทําใหพรอมเพรียงกัน.  และ 

...วา  พระสมณโคดม  ละการกลาวคําหยาบ  งดขาดจากผรุสวาท,  
กลาวแตวาจาที่ปราศจากโทษ  เสนาะโสต  ใหเกิดความรัก  เปนคําฟูใจ  เปนคําสุภาพ 
ที่ชาวเมืองเขาพูดกัน  เปนที่ใครที่พอใจของมหาชน.  และ 

...วา  พระสมณโคดม  ละคําพูดที่โปรยประโยชนทิ้งเสีย  งดขาดจาก 
การพูดเพอเจอ,  กลาวแตในเวลาสมควร  กลาวแตคําจริง  เปนประโยชน 
เปนธรรมเปนวินัย  เปนวาจามีที่ตั ้ง  มีหลักฐาน  มีที่อางอิง  มีเวลาจบ  เต็มไป 
ดวยประโยชน  สมควรแกเวลา.  และ 
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...วา  พระสมณโคดม  งดขาดจากการลางผลาญพืชคาม  และภูตคาม,๑  
เปนผูฉันอาหารวันหนึ่งเพียงหนเดียว  เวนจากการฉันในราตรีและวิกาล,  ...เปนผู 
งดขาดจากการรํา   การขับ   การรองการประโคม   และดูการเลนชนิดที ่เปน 
ขาศึกแกกุศล,  เปนผูงดขาดจากการประดับประดา  คือทัดทรงตบแตงดวยมาลา 
และของหอมเครื่องลูบทา,  เปนผูงดขาดจากการนอนบนที่นอนสูงใหญ,  เปนผู 
งดขาดจากการรับเงินและทอง,  เปนผูงดขาดจากการรับขาวเปลือก,  งดขาด 
จากการรับเนื้อดิบ,  การรับหญิง  และเด็กหญิง,  การรับทาสี  และทาส,  
การรับแพะ  แกะ  ไก  สุกร  ชาง  มา  โค  ทั้งผูและเมีย,  งดขาดจากการรับท่ีนา 
ที่สวน,  งดขาดจากการรับใชเปนทูตไปในที่ตางๆ  (ใหคฤหัสถ).  งดขาดจาก 
การซื้อขาย,  การฉอโกงดวยตาชั่ง,  การลวงดวยของปลอม,  การฉอดวย 
เครื่องนับ  (เครื่องตวงและเครื่องวัด),  งดขาดจากการโกง  ดวยการรับสินบน 
และลอลวง,  การตัด  การฆา  การจําจอง  การซุมทําราย  การปลน  การกรรโชก. 

( เหลานี้   เปนสวน   จุลศีล )  
 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวกพากันฉัน 
โภชนะ  ที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบ,  คือ 
อะไรบาง?  คือ  พืชท่ีเกิดแตราก-เกิดแตตน-เกิดแตผล-เกิดแตยอด-เกิดแตเมล็ด 
ใหกําเริบอยู,  สวนทานงดขาดจากการทําพืชคามและภูตคามใหกําเริบแลว. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังทําการบริโภคสะสม  คือ  สะสมขาว 
สะสมน้ําดื่ม  สะสมผา  สะสมยานพาหนะ  สะสมที่นอน  สะสมเครื่องผัดทาของหอม 
และอามิส  อยู,  สวนทานงดขาดจากการสะสมเห็นปานดังนั้นเสีย. 
 
 
 

                                                
๑.  พืชคามคือพันธุที่เขานํามาให  แตยังปลูกเปนไดอีกอยู,  เชนของมีเมล็ดมีหนอ  ฯลฯ  ภูตคาม 
คือพืชพันธุที่ยังเกิดอยูกับที่เดิม. 

www.buddhadasa.info



โปรดปญจวัคคียแลว - จวนจะปรินิพพาน ๒๘๓

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังดูการเลน  คือ  ดูฟอน  ฟงขับ  ฟงประโคม 
ดูไมลอย  ฟงนิยาย  ฟงเพลงปรบมือ  -  ตีฆอง-ตีระนาด  ดูหุนยนต  ฟงเพลง 
ขอทาน  ฟงแคน  ดูการเลนหนาศพ  ดูชนชาง  แขงมา  ชนกระบือ  ชนโค- 
แพะ-แกะ-ไก-นกกระทา,  ดูรําไม  รํามือ  ชกมวย,  ดูเขารบกัน  ดูเขา 
ตรวจพล,  ดูเขาตั้งกระบวนทัพ;  ดูกองทัพที่จัดไวเสร็จแลวบางอยู,  สวน 
ทานเปนผูงดขาดจากการดูการเลนเห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังเลนการพนัน  หรือการเลนอันเปนที่ตั้ง 
แหงความประมาท  คือเลนหมากรุกทุกชนิดแถวละ๘  ตาบาง  ๑๐  ตาบาง  เลน 
หมากเก็บ,  ชิงนาง  หมากไหว  โยนบวง  ไมหึ่ง  ฟาดใหเปนรูป  ทอดลูกบาศก 
เปาใบไม,  เลนไถนอย ๆ  หกคะเมน  กังหัน  ตวงทรายดวยใบไม  รถนอย ๆ  
ธนูนอยๆ  ทายอักษรในอากาศ  ทายใจ  ลอคนพิการอยู,  สวนทานงดขาดจาก 
การพนัน  หรือการเลนอันเปนที่ตั้งแหงความประมาท  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบการนอนบนที่นอนสูงใหญ  คือ 
เตียงเทาสูงเกินประมาณ,  เตียงที่เทาสลักรูปสิงห,ผาโกเชาวขนยาว,  เครื่อง 
ลาดขนแกะวิจิตรดวยลายเย็บ,  เครื่องลาดขนแกะสีขาว,  เครื่องลาดขนแกะมี 
ลายเปนกลุมดอกไม,  เครื่องลาดมีนุนภายใน,  เครื่องลาดวิจิตรดวยรูปสัตวราย,  
เครื่องลาดมีขนตรงขึ้นขางบน  เครื่องลาดมีชายครุย  เครื่องลาดแกมทอง-เงิน- 
ไหม  เครื่องลาดใหญ  (นางฟอนได  ๑๖  คน)  ฯลฯ,  อยู,  สวนทานงดขาด 
จากการนอนบนที่นอนสูงใหญ  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบการประดับประดาตกแตงรางกาย 
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เห็นปานนี ้  คือการอบตัว   การ เคลนตัว   การอาบสําอาง   การนวดเนื ้อ  
การสองดูเงา   การหยอดตาใหมีแววคมขํา  การใชดอกไม  การทาของหอม 
การผัดหนา  การทาปาก  การผูกเครื ่องประดับที่มือ  การผูกเครื ่องประดับท่ี 
กลางกระหมอม  การถือไมถือ  การหอยแขวนกลองกลักอันวิจิตร  การคาดดาบ 
การคาดพระขรรคการใชรมและรองเทาอันวิจิตร  การใสกรอบหนา  การปกปน 
การใชพัดสวยงาม  การใชผาขาวชายเฟอยและอื่นๆ อยู,  สวนทานงดขาด 
จากการประดับประดาตกแตงรางกาย  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที ่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบเดรัจฉานกถา  คือคุยกันถึง 
เรื่องพระราชา,  โจร,  อมาตย,  กองทัพ,  ของนาหวาดเสียว,  การรบ;  
เรื่องน้ํา,  เรื่องขาว,  ผา,  ที่นอน,  ดอกไม,  ของหอม,  ญาติ,  ยานพาหนะ,  
บาน,  จังหวัด,  เมืองหลวง,  บานนอก,  หญิง,  ชาย,  คนกลา,  ตรอก ,  
ทาน้ํา,  คนตายไปแลว,  เรื่องโลกตางๆ,  เรื่องสมุทร,  เรื่องความฉิบหาย,  
เรื่องความมั่งคั่ง,  บางอยู,  สวนทานงดขาดจากการประกอบเดรัจฉานกถาเห็น 
ปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบการกลาวถอยคําแกงแยงกันอยู  คือ 
แกงแยงกันวา   “ทานไมรู ทั ่วถึงพระธรรมวินัยนี ้,ขาพเจารู ทั ่วถึงธรรมวินัยนี ้,  
ทานจะรูทั่วถึงอยางไรได,  ทานปฏิบัติผิด  ขาพเจาปฏิบัติถูก,  ถอยคําของขาพเจา 
เปนประโยชน, - ของทานไมเปนประโยชน,  คําควรพูดกอนทานนํามาพูดทีหลัง 
คําควรพูดทีหลัง  ทานพูดเสียกอน,  ขอที่ทานเคยเชี่ยวชาญ  ไดเปลี่ยนแปลง 
ไปเสียแลว,  ขาพเจายกคําพูดแกทานไดแลว  ทานถูกขาพเจาขมไดแลว  ทาน 
จงถอนคําพูดของทานเสีย  หรือถาทานสามารถ  ก็จงคานมาเถิด”  ดังนี้  อยู,  
สวนทานงดขาดจากการกลาวถอยคําแกงแยง  เห็นปานดังนั้นเสีย. 
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...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบการรับเปนทูต,  รับใชไปใน 
ที่นั ้นๆ   อยู  คือรับใชพระราชา   รับใชอมาตยของพระราชา   รับใชกษัตริย  
-พราหมณ  -คหบดี  และรับใชเด็กๆ  บาง  ที่ใชวา  “ทานจงไปที่นี้,  ทาน 
จงไปที่โนน,  ทานจงนําสิ่งนี้ไป,  ทานจงนําสิ่งนี้มา”  ดังนี้  อยู,  สวน 
พระสมณโคดมทานเปนผูงดขาดจากการรับเปนทูต  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบการแสวงหาลาภ  ดวยการกลาวคํา 
ลอหลอก  การพูดพิร้ีพิไร  การพูดแวดลอมดวยเลิศ  การพูดใหทายกเกิดมานะ 
มุทะลุในการให  และการใชของคานอย  ตอเอาของที่มีคามาก  อยู,  สวนทาน 
งดขาดจากการแสวงหาลาภโดยอุบายหลอกลวง  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

(เหลานี้  เปนสวน  มัชฌิมศีล) 
 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบมิจฉาอาชีวะ  ทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้อยู  คือ  ทายลักษณะในรางกาย,  นิมิตลางดีราย,  ดาวตก,  อสนีบาต,  
ทํานายฝน,  -ชะตา,ผาหนูกัด,  ทําพิธีโหมเพลิง ,  เบิกแวนเวียนเทียน 
ซัดโปรยแกลบรําขาวสาร  ฯลฯ,  อยู,  สวนทานเปนผูงดขาดจากการประกอบ 
มิจฉาอาชีวะ  ทําเดรัจฉานวิชา  เห็นปานดังนั้นเสีย. 

...วา  พระสมณโคดม,  เมื่อสมณะหรือพราหมณบางพวก  พากันฉัน 
โภชนะที่ทายกถวายดวยศรัทธาแลว  ยังประกอบมิจฉาอาชีวะ  ทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนี้อยู  คือ  ฯลฯ  (๑หมวดทายลักษณะสิ่งของเชนแกว,  ไมเทา,  เส้ือผา, 
 

 
 

                                                
๑.  ในบาลี  จําแนกรายชื่อมากมาย  จนเกินความตองการที่จะยกมาไวในที่นี้  ผูประสงคพึงเปดดูในที่มา 
นั้นๆ  จากพระบาลี,  หรือจากเรื่องบุรพภาคของการตามรอยพระอรหันต  ตอนบาลีสามัญผลสูตรก็ได. 
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ทาสเปนตน,  หมวดทํานายการรบพุง,  หมวดทํานายทางโหราศาสตร,  หมวดทํานายดินฟาอากาศ,  
หมวดรายมนตพนดวยคาถา,  หมวดทําใหคนมีอันเปนไปตางๆ  และหมวดทําเวชกรรม  ประกอบยา 
แกโรคตางๆ)  อยู,  สวนทานงดขาดจากการประกอบมิจฉาอาชีวะ  ทําเดรัจฉานวิชา 
เห็นปานนั้นเสีย. 

ภิกษุ  ท.!  นี่แล  คําสําหรับบุถุชน  พูดสรรเสริญคุณของตถาคตยังนอย 
ยังต่ํา  สักวาเปนขั้นศีลเทานั้น. 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมอื่น  ที่ลึกซึ่ง  เห็นยาก  รูยาก  รํางับ  ประณีต 
ไมเปนที่เที่ยวของความตริตรึก  (ตามธรรมดา)  เปนธรรมละเอียด  รูไดเฉพาะ 
บัณฑิต  ซึ่งตถาคตไดทําใหแจงดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  ประกาศใหผูอื่นรูแจงตามดวย,  
เปนคําสําหรับผูจะพูดสรรเสริญตถาคตใหถูกเต็มตามที่เปนจริง  มีอยู.  ธรรมนั้นคือ 
อะไรเลา?  (ตอนี้  ทรงแสดงทิฏฐิ  ๖๒  ประการ  พรอมทั้งเรื่องราวตนเหตุ,  ที่เปนหัวขอ  เปดดูได 
ในภาค  ๓  ของเรื่องนี้  ตอนวาดวยทรงทราบทิฐิที่ลึกซึ้ง,  สวนเรื่องละเอียดเปดดูในพระบาลีเดิม). 

 
 

(ฉ.เก่ียวกับเหตุการณพิเศษบางเรื่อง  ๑๖  เรื่อง) 
การทรงแสดงความพน  เพราะสิ้นตัณหา๑ 

 
โมคคัลลานะ!  เรายังจําไดอยู,  ที่บุพพารามนี้เอง,  ทาวสักกะ 

จอมเทพไดเขามาหาเราถึงที่อยู  อภิวาทแลวยืนอยู  ณ  ที่ควร  ไดถามคํานี้กะเราวา 
“พระองคผูเจริญ!  วาโดยสังเขป,  ดวยขอปฏิบัติเพียงเทาใด  ภิกษุจึงเปน 
ผู พ นวิเศษแลวเพราะความสิ้นไปแหงตัณหา  ออกไปไดถึงที่สุดยิ่ง  เกษมจาก 
โยคะถึงที่สุดยิ่ง  มีพรหมจรรยถึงที่สุดยิ่ง  จบกิจถึงที่สุดยิ่ง  เปนผูประเสริฐแหงเทพ 
และมนุษยทั้งหลาย?” 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จูฬตัณหาสังขยสูตร  มู.ม.  ๑๒/๔๗๐/๔๓๙.  ตรัสแกพระมหาโมคคัลลานะ,  ที่บุพพาราม 
ใกลกรุงสาวัตถี. 
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โมคคัลลานะ !  ครั้นทาวสักกะกลาวคํานี้แลว  เราไดตอบวา  “ทาน 
ผูเปนจอมเทพ!  หลักคิดที่ภิกษุในศาสนานี้ไดฟงแลว  ยอมมีอยูวา  “ส่ิงทั้งปวง 
ไมควรเขาไปยึดถือ”  ดังนี้.  เมื่อเธอฟงดังนี้แลวยอมรูยิ่งซึ่งธรรม  (ธรรมดา)  
ทั้งปวง,  ครั้งรูยิ่งแลว  ก็รอบรู,  ครั้นรอบรูแลว  ไดรูสึกความรูสึกอันใดอันหนึ่ง 
จะเปนสุขหรือทุกข  หรือไมทุกขไมสุขก็ตาม  เธอยอมมองเห็นความไมเที่ยงแท 
ในความรูสึก  (เวทนา)  ทั้งหลายเหลานั้นอยู.  เมื่อเธอมองเห็นความไมเที่ยงในเวทนา  
ท.  เหลานั้น  มองเห็น  (คือรูสึก)  ความคลายกําหนัด  มองเห็นความดับสนิท  มอง 
เห็นความสลัดคืน  (ของตน)  อยูเนืองนิจ  ก็ไมยึดถือดวยใจซึ่งอะไร ๆ  ในโลกนี้,  
เมื่อไมยึดถือก็ไมสะดุงใจ,  เมื่อไมสะดุงใจ  ชื่อวาดับสนิทรอบ  ในภายในนั้นเทียว,  
เธอยอมรูสึกตนชัดวา  ชาติสิ้นแลว  พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีควรทําไดทํา 
เสร็จไปแลว  กิจอื่นที่จะตองทําเพื่อความเปนอยางนี้  มิไดมีอีก  ดังนี้.  ทานผู 
จอมเทพ!  วาโดยสังเขป,  ดวยขอปฏิบัติเพียงเทานี้แล  ภิกษุชื่อวา  พนวิเศษแลว 
เพราะความสิ้นตัณหา,  ออกไปไดถึงที่สุดยิ่ง  เกษมจากโยคะถึงที่สุดยิ่ง  มีพรหม- 
จรรยถึงที่สุดยิ่งจบกิจถึงที่สุดยิ่ง  เปนผูประเสริฐแหงเทพและมนุษยทั้งหลาย”. 

โมคคัลลานะ!  เรายอมจําภาษิตเรื่องความพนวิเศษ  เพราะความสิ้น 
ตัณหา  โดยยอๆ  แกทาวสักกะผูจอมเทพได  ดังนี้แล. 

 
 
การเกิดของพระองค  ไมกระทบกระเทือนถึงกฎธรรมชาติ๑ 

(การทรงแสดงไตรลักษณ) 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะตถาคตเกิดขึ้น  หรือเพราะตถาคตไมไดเกิดขึ้นก็ตาม, 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  โยธาชีววรรค  ติก.  อํ.๒๐/๓๖๘/๕๗๖.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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สิ่งที ่ทรงตัวอยู ไดเอง   ซึ ่งเปนความตั้งอยู ตามธรรมดา   เปนความตายตัว 
ของธรรม,  นั้น  ยอมตั้งอยูอยางคงตัว  วา  “สังขารทั้งหลายทั้งปวง 
ไมเที่ยง”,  ดังนี้.  ภิกษุ ท.!  ตถาคตไดตรัสรู  ไดหยั่งรูอยางยิ่งในสิ่งนั้นๆ.  
ครั้นตรัสรูอยางยิ่ง   หยั่งรู อยางยิ่งแลว  ก็บอก  ก็แสดง   ก็บัญญัติ  ก็วาง 
หลักเกณฑ  ก็เปดเผย  ก็จําแนก  ก็ทําใหของงาย  เพื่อใหรูทั ่วกันวา  “สังขาร 
ทั้งหลายทั้งปวง  ไมเที่ยง”ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  เพราะตถาคตเกิดขึ้น  หรือเพราะตถาคตไมไดเกิดขึ้นก็ตาม,  

สิ่งซึ ่งทรงตัวอยู ไดเอง  ซึ ่งเปนความตั้งอยู ตามธรรมดา   เปนความตายตัว 
ของธรรม,  สิ่งนั้น  ยอมตั้งอยูอยางคงตัว  วา  “สังขารทั้งหลายทั้งปวง  
เปนทุกข”,  ดังนี้.  ภิกษุ ท.!  ตถาคตไดตรัสรู  ไดหยั่งรู  เปนอยางยิ่ง 
ในสิ่งนั้นๆ.  ครั้นตรัสรูอยางยิ่ง  หยั่งรูอยางยิ่งแลว  ก็บอก  ก็แสดง  ก็บัญญัติ 
ก็วางหลักเกณฑ  ก็เปดเผย  ก็จําแนก  ก็ทําใหของงาย  เพื ่อใหรู ทั ่วกันวา 
 “สังขาร  ทั้งหลายทั้งปวง  เปนทุกข  ”ดังนี้. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะตถาคตเกิดขึ้น  หรือเพราะตถาคตไมไดเกิดขึ้น  ก็ตาม,  
สิ่งซึ ่งทรงตัวอยู ไดเอง  ซึ ่งเปนความตั้งอยู ตามธรรมดา   เปนความตายตัว 
ของธรรม ,  นั้น  ยอมตั้งอยูอยางคงตัว  วา  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง 
เปนอนัตตา”,  ดังนี้.  ภิกษุ ท.!  ตถาคตไดตรัสรู  ไดหยั่งรูอยางยิ่ ง  
ในสิ่งนั้น ๆ.  ครั้นตรัสรูอยางยิ่ง  หยั่งรูอยางยิ่งแลว  ก็บอก  ก็แสดง  ก็บัญญัติ 
ก็วางหลักเกณฑ  ก็เปดเผย  ก็จําแนก  ก็ทําใหของงาย  เพื ่อใหรู ทั ่วกันวา 
 “ธรรมทั้งหลายทั้งปวง  เปนอนัตตา”  ดังนี้. 
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การทรงแสดงเหตุของความเจริญ๑ 

พราหมณ!  คราวหนึ่ง  เราอยูที่สารันททเจดียเมืองเวสาลี,  ณ  ที่นั้น 
เราไดกลาวธรรมที่เปนไปเพื่อความไมเสื่อม  ๗  ประการเหลานี้  แกพวกเจาวัชชี,  
พราหมณ!  ถาธรรมทั้งเจ็ดอยางนั้น  คงตั้งอยูในพวกเจาวัชชี  ก็หรือเจาวัชชี 
จักตั้งตนอยูในธรรมทั้งเจ็ดอยางเหลานั้นแลว,  พราหมณ!  อันนั้น  ยอมเปนไป 
เพื่อความเจริญอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได.  (ตอไปนี้  เปนตัวธรรมเจ็ดประการที่ตรัส 
แกพระอานนท  ซึ่งวัสสการพราหมณก็นั่งฟงอยูดวย). 

อานนท !  พวกเจาวัชชีประชุมกันเนือง ๆ  ประชุมกันโดยมาก... 
อานนท !  พวกเจาวัชชีพรอมเพรียงกันประชุม  พรอมเพรียงกันเลิก 

ประชุม  และพรอมเพรียงกันทํากิจท่ีพวกเจาวัชชี  จะตองทํา... 
อานนท !  พวกเจาวัชชีมิไดบัญญัติขอท่ีมิไดบัญญัติไว  มิไดถอนขอท่ี 

บัญญัติไวแลว,  แตประพฤติอยูในวัชชีธรรมตามที่ไดบัญญัติไว... 
อานนท !  พวกเจาวัชชี  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  ทานที่เปน 

ประธาน  ของเจาวัชชีตั้งใจฟงคําสั่งของทานผูนั้น... 
อานนท!  พวกเจาวัชชี  มิไดลบหลูดูถูกสตรี  ที่เปนเจาหญิง  หรือ 

กุมารีในสกุล... 
อานนท!  พวกเจาวัชชี  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  เจดียทั้ง 

ภายในและภายนอก  มิไดปลอยละเลย  ใหทานที่เคยให  ใหกิจท่ีเคยทําแกเจดีย 
เหลานั้น  และใหพลีกรรมที่ประกอบดวยธรรม,  เสื่อมเสียไป... 

อานนท!  พวกเจาวัชชี  เตรียมเครื่องตอนรับไวพรอม  เพื่อพระ 
อรหันต  ท.  วา  “พระอรหันต  ท.  ที่ยังมิไดมา  พึงมาสูแวนแควนนี้,  ที่มาแลว 
พึงอยูสุขสําราญ  เถิด”  ดังนี้... 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๘๙/๖๙.  ตรัสแกวัสสการพราหมณ  มหาอํามาตยมคธ 
ที่เขาคิชฌกูฏ. 
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อานนท!  เหลานี้  (แตละอยางๆ,  ที่ตรัสทีละอยาง)  ลวนแตเปนความ 
เจริญแกเจาวัชชีอยางเดียว  หาความเสื่อมมิได. 
 

การตรัสเรื่อง  “ทุกขนี้ใครทําให ?” ๑ 
อานนท!  คราวหนึ่งเราอยูที่ปาไผ  เปนที่ใหเหยื่อแกกระแต  ใกลกรุง 

ราชคฤห  นี่แหละ,  ครั้งนั้น  เวลาเชาเราครองจีวรถือบาตร  เพื่อไปบิณฑบาตใน
กรุงราชคฤห  คิดขึ้นมาวา  ยังเชาเกินไปสําหรับการบิณฑบาตในกรุงราชคฤหถา
ไฉน  เราเขาไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่นเถิด.  เราไดเขา
ไปสูอารามของปริพพาชก  ผูเปนเดียรถียเหลาอื่น  กระทําสัมโมทนียกถาแกกัน
และกัน  นั่งลง  ณ  ที่ควรขางหนึ่ง. 

อานนท !  ปริพพาชกเหลานั้นไดกลาวกะเราผูนั่งแลว  อยางนี้วา  
“ทานโคตมะ!  มีสมณพราหมณบางพวกที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความ 
ทุกขวาเปนสิ่งที่  ตนทําเอาดวยตนเอง,  มีสมณพราหมณอีกบางพวกที่กลาวสอน 
เรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกข  วาเปนสิ่งที่ผูอื่นทําให,  มีสมณพราหมณอีก 
บางพวก  ที่กลาวสอนเรื่องกรรม  ยอมบัญญัติความทุกขวาไมใชทําเองหรือใคร 
ทําให  ก็เกิดขึ้นได.  ในเรื่องนี้  ทานโคตมะของพวกเรา๒  กลาวสอนอยูอยางไร?  
และพวกเรากลาวอยูอยางไร  จึงจะเปนอันกลาวตามคําที่ทานโคตมะกลาวแลว,  
ไมเปนการกลาวตูดวยคําไมจริง  แตเปนการกลาวโดยถูกตอง  และสหธรรมิกบางคน 
ที่กลาวตาม  จะไมพลอยกลายเปนผูควรถูกติเตียนไปดวย?”  ดังนี้. 

 
 

 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อภิสมยสํยุตต  นิทาน.  สํ.  ๑๖/๔๑/๗๖.  ทรงเลาแกพระอานนท  ที่เวฬุวัน. 
๒.  โวหารพูดเสมอกันฉันเพื่อน  ซึ่งเปนธรรมดาที่พวกปริพพาชก  เดียรถียอื่นพูดกับพระองค. 
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อานนท !  เราไดกลาวกะปริพพาชกทั้งหลายเหลานั้นวา  ทาน!  เรา 
กลาววา   ทุกข  อาศัยเหตุปจจัย   (ของมันเองเปนลําดับๆ)๑   เกิดขึ้น .  
มันอาศัยเหตุปจจัยอะไรเลา?  อาศัยปจจัยคือ  ผัสสะ.ผูกลาวอยางนี้แล  ชื่อวา 
กลาวตรงตามที่เรากลาว. 

 
การสนทนากับ  “พระเหม็นคาว”๒ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อเชานี้  เราครองจีวรถือบาตรไปบิณฑบาตในเมือง 
พาราณสี.  เราไดเห็นพระภิกษุรูปหนึ่ง  เที่ยวบิณฑบาตอยูตามแหลงที่ซื้อขายโค 
ของพวกมิลักขะ,  เปนภิกษุมีทาทางกระหายกามคิดสึก  ปลอยสติ  ปราศจาก 
สัมปชัญญะ  จิตฟุง  ใจเขว  ผิวพรรณแหงเกรียม.  ครั้นเห็นแลว  เราไดกลาว  
กะภิกษุนั้น  วา  “ภิกษุ !  เธออยาทําตัวใหเนาพอง.  ตัวที่เนาพองสงกลิ่น 
เหม็นคาวคลุงแลว  แมลงวันจักไมตอมไมดูดนั้น  เปนไปไมไดนะภิกษุ”.  ดังนี้.  
ภิกษุนั้นถูกเราทักอยางนี้  ก็เกิดความสลดขึ้นในใจ. 

 
ครั้นพระผูมีพระภาคเจาตรัสดังนี้แลว  ภิกษุรูปหนึ่งไดทูลถามขึ้นวา  “อะไรเลา  พระเจาขา 

ชื่อวาของเนาพอง?  อะไรเลา  ชื่อวากลิ่นเหม็นคาว!  อะไรเลา  ชื่อวาแมลงวัน?” 
 
 
ภิกษุ!  อภิชฌา  ชื่อวา  ของเนาพอง.  พยาบาท  ชื่อวากลิ่น 

เหม็นคาว.  ความคิดที่เปนอกุศลลามก  ชื่อ  แมลงวัน.  ตัวที่เนาพอง 
สงกลิ่นเหม็นเหม็นคาวคลุงแลว  แมลงวันจักไมตอมไมดูดนั้น  เปนไปไมได. 

 
 

 
 

                                                
๑.  ดูของปฏิจจสมุปบาท,  แตในที่นี้ทรงยกมาเฉพาะผัสสะ. 
๒.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๓๖๑/๕๖๘.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่อิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลเมืองพาราณสี. 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ - ภาค  ๔ ๒๙๒

การตอบคําถามของทัณฑปาณิสักกะ๑ 
ภิกษุ  ท.!  วันนี้  เชานี้เอง  เราครองจีวรเขาไปบิณฑบาตในเมือง 

กบิลพัสดุ.  เสร็จการบิณฑบาต  กลับจากการบิณฑบาตแลว  เขาไปอยูพักกลางวัน 
ที่โคนตนมะตูมหนุมในปามหาวัน. 

ภิกษุ  ท.!  แมทัณฑปาณิสักกะ  ก็เดินเที่ยวเลนบริหารแขงอยู  ไดเขาไป 
สูปามหาวัน  ตรงไปที่ตนมะตูมหนุมอันเรานั่งอยู.  เขาไปหาเราแลวกลาวทักทาย 
ปราศรัย  แลวยืนยันคางดวยไมเทา  มีมือท้ังสองกุมปลายไมเทาอยูใตคาง,  ไดกลาว 
กะเราวา  “พระสมณะมีถอยคําอยางไร  มีการกลาวอยางไรอยูเปนประจํา?”  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ทัณฑปาณิกลาวอยางนี้แลว  เราไดกลาวตอบเขาอยางนี้วา 
“เพื่อนเอย!  มีถอยคําอยางใดแลว  ไมทะเลาะวิวาทอยูกับใคร ๆ  

ใน โลกนี ้  พรอมทั ้ง เทว โลก   มาร โลก   พรหมโลก   ในหมู ส ัตว พร อม 
ทั้งสมณพราหมณ  พรอมทั้งเทวดาและมนุษยแลว,  เรามีถอยคําอยางนั้น 
มีการกลาวอยางนั ้น   อยู เปนประจํา;อีกอยางหนึ ่ง   ใครมีถอยคําอยางใด 
แลว  ความจํา  (ในเรื่องราวกอนๆ)  ไมมาติดตามอยูในใจผูนั้นซึ่ง  (บัดนี้)  
เปนผูหมดบาป  ไมประกอบตนอยูดวยกาม  ไมตองกลาวดวยความสงสัยวา 
อะไรเปนอยางไรอีกตอไป  มีความรําคาญทางกายและทางใจอันตนตัดขาดแลว 
ปราศจากตัณหาในภพไหน ๆ  ทั้งสิ้นแลว,เรามีถอยคําอยางนั้น  มีการกลาว 
อยางนั้นอยูเปนประจํา.  เพื่อนเอย!  เรามีถอยคําอยางนี้  มีการกลาวอยางนี้ 
อยูเปนประจํา”  ดังนี้. 

 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มธุปณฑิกสูตร  มู.ม.  ๑๒/๒๒๑/๒๔๔.  ตรัสแกภิกษุ  ท.  ที่นิโครธาราม  ใกลกรุงกบิลพัสดุ.  
คําถามนี้ผูถามถามเปนเชิงหยั่งเสียงวาพระผูมีพระภาคเจากับพระเทวทัตนั้น  ใครเปนคนกอเรื่อง. 
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ภิกษุ  ท.!  เมื่อเราตอบไปเชนนี้แลว  ทัณฑปาณิสักกะก็กมศีรษะ 
แลบลิ้น  แตะหนาผากดวยนิ้วสามนิ้ว  เลิกคิ้วแลวลากไมเทาหลีกไป. 

 
การสนทนากับ  นิครนถ๑ 

มหานาม !  คราวหนึ่ง  เราอยูที่ภูเขาคิชฌกูฏ  ใกลนครราชคฤห,  
ครั้งนั ้นพวกนิครนถเปนอันมากประพฤติวัตรยืนอยางเดียว  งดการนั่ง  อยู  ณ  
ที่กาฬสิลา  ขางภูเขาอิสิคิลิ,  ตางประกอบความเพียรแรงกลาเสวยเวทนา 
อันเปนทุกขกลาแข็งแสบเผ็ด. 

มหานาม!  ครั้งนั้นเปนเวลาเย็น  เราออกจากที่เรนแลวไปสูกาฬสิลา 
ขางภูเขาอิสิคิลิ  อันนพวกนิครนถ  ประพฤติวัติอยู,  ไดกลาวกะพวกนิครนถ 
เหลานั้นวา  “ทาน !  เพราะอะไรหนอ  พวกทานทั้งหลายจึงประพฤติยืนไมนั่ง 
ประกอบความเพียรไดรับเวทนาอันเปนทุกขกลาแข็งแสบเผ็ด?”  ดังนี้. 

มหานาม!  นิครนถเหลานั้นไดกลาวกะเราวา  “ทาน!  ทานนิครนถนาฏ- 
บุตร  เปนผูรู สิ ่งทั ้งปวงเห็นสิ่งทั ้งปวง  ไดยืนยันญาณทัสสนะของตนเองโดย 
ไมมีการยกเวน  วาเมื่อเราเดินอยู,  ยืนอยู,  หลับอยู  ตื่นอยู  ก็ตาม  ญาณทัสสนะ 
ของเรายอมปรากฏติดตอกันไมขาดสาย”  ดังนี้.  ทานนิครนถนาฏบุตรนั้น 
กลาวไวอยางนี้วา  “นิครนถผูเจริญ!  บาปกรรมในกาลกอนที่ไดทําไว  มีอยูแล,  
พวกทานจงทําลายกรรมนั้นใหสิ้นไป  ดวยทุกรกิริยาอันแสบเผ็ดนี้;  อน่ึง  เพราะ 
การสํารวม  กาย  วาจา  ใจ  ในบัดนี้  ยอมชื่อวาไมไดกระทํากรรมอันเปนบาป 
อีกตอไป.  เพราะการเผาผลาญกรรมเกาไมมีเหลือ  และเพราะการไมกระทํา 
กรรมใหม  กรรมตอไปก็ขาดสาย,  เพราะกรรมขาดสาย  ก็สิ้นกรรม,  เพราะ 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จูฬทุกขักขันธสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๘๔/๒๑๙.  ทรงเลาแกทาวมหานามสากยะ  ที่นิโครธาราม 
กรุงกบิลพัสดุ. 
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สิ้นกรรม,  ก็สิ้นทุกข,  เพราะสิ้นทุกข  ก็สิ้นเวทนา,  เพราะสิ้นเวทนา 
ทุกขทั้งหมดก็เหือดแหงไป,  ดังนี้.  คําสอนของทานนาฏบุตรนั้น  เปนที่ชอบใจ 
และควรแกเรา,  และพวกเราก็เปนผูพอใจตอคําสอนนั้นดวย”  ดังนี้. 

มหานาม!  เราไดกลาวคํานี้กะนิครนถเหลานั้นสืบไปวา  “ทานผูเปน 
นิครนถ  ท.!  ทานทั้งหลายรูอยูหรือวา  พวกเราทั้งหลาย  ไดมีแลวในกาลกอน 
หรือวามิไดมี?” 

“ไมทราบเลยทาน!” 
“ทานผูเปนนิครนถ  ท.!  ทานทั้งหลายรูอยูหรือ  วาพวกเราทั้งหลาย 

ไดทํากรรมที่เปนบาปแลวในกาลกอน  หรือวาพวกเราไมไดทําแลว?” 
“ไมทราบไดเลย,  ทาน!” 
“ทานผูเปนนิครนถ  ท.!  ทานทั้งหลายรูอยูหรือ  วาเราทั้งหลาย 

ไดทํากรรมที่เปนบาปอยางนี้ๆ  ในกาลกอน?” 
“ไมทราบเลยทาน!” 
“ทานผูเปนนิครนถ  ท.!  ทานทั้งหลายรูอยูหรือ  วา  (ตั้งแตทําตบะมา)  

ทุกขมีจํานวนเทานี้ ๆ  ไดสิ้นไปแลว  และจํานวนเทานี้ ๆ  จะสิ้นไปอีก,  หรือวาถา
ทุกขสิ้นไปอีกจํานวนเทานี้  ทุกขก็จักไมมีเหลือ?” 

“ไมทราบไดเลย,  ทาน!” 
“ทานผูเปนนิครนถ  ท.!  ทานทั้งหลายรูอยูหรือ  วาอะไรเปนการละ 

เสียซึ่งสิ่งอันเปนอกุศล  และทําสิ่งที่เปนกุศลใหเกิดขึ้นไดในภพปจจุบันนี้?” 
“ไมเขาใจเลย,  ทาน!” 
มหานาม!  เราไดกลาวคํานี้  กะนิครนถเหลานั้นสืบไปวา  “ทานผูเปน 

นิครนถ  ท.!  ดังไดฟงแลววา  ทานทั้งหลาย  ไมรูอยู  วาเราทั้งหลายไดมี 
แลวในกาลกอน  หรือไมไดมีแลวในกาลกอน,  ...ฯลฯ…อะไรเปนการละเสีย   
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ซึ ่งสิ ่งอันเปนอกุศลแลว  และทําสิ ่งที ่เปนกุศลใหเกิดขึ ้นได  ในภพปจจุบันนี ้.  
ครั้นเมื่อไมรูอยางนี้แลว  (นาจะเห็นวา)  ชนทั้งหลายเหลาใดในโลก  ที่เปนพวกพราน 
มีฝามือคร่ําไปดวยโลหิตมีการงานอยางกักขฬะ  ภายหลังมาเกิดเปนมนุษยแลว 
ยอมบรรพชาในพวกนิครนถทั้งหลาย  ละกระมัง?” 
 

ทรงสนทนากะเทวดา  เรื่องวิมุตติของภิกษุณี  ๑ 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อคืนนี้  ราตรีลวงไปมากแลว  เทวดาสองตน  มีวรรณะ 

ยิ่ง  สองเขาคิชฌกูฏทั้งสิ ้นใหสวาง  ไดเขามาหาเราถึงที ่อยู  ครั้นไหวเราแลว 
ไดยืนอยู  ณ ที่ควร.  เทวดาตนหนึ่งไดพูดกะเราวา  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  
ภิกษุณีเหลานี้  เปนผูวิมุตติแลว”  ดังนี้.  เทวดาอีกตนหนึ่ง  ไดพูดกะเราวา 
 “ขาแตพระองคผูเจริญ!  ภิกษุณีเหลานี้  เปนผูวิมุตติดีแลว  เพราะไมมีกิเลส 
ที่เปนเชื้อเหลืออยู”  ดังนี้.ภิกษุ  ท.!  ครั้นเทวดาเหลานั้นพูดจบแลวไหวเรา 
ทําประทักษิณหายไปแลว. 
หมายเหตุ:  มีขอที่นาสังเกตวา  ทําไมเทวดาบางตน  จึงมีความรูถึงกับรูวาใครเปนพระอรหันตหรือไมเปน,  

แลวยังแถมมาแสดงตน  ทํานอง  “อวดรู”  ตอพระผูมีพระภาคเจาอีกดวยจนกระทั่งพระ 
โมคคัลลานะเอง  ผูอยูในหมูภิกษุ  ที่ตรัสเลานั้น  ถึงกับฉงนวาเทวดาพวกไหนหนอ  เกง 
ถึงเพียงนี้. 

 
การสนทนาเรื่องที่สุดโลก  ๒ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อคืนนี้  ราตรีลวงไปมากแลว,  เทวบุตรชื่อ  โรหิตัสส 
มีวรรณะอยางยิ่ง  สองเชตวันทั้งสิ้นใหสวางอยู,  ไดเขามาหาเราถึงที่อาศัย 
 

 
 

                                                
๑.  บาลี  สตฺตก.  อํ.  ๒๓/๗๕/๕๓.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ภูเขาคิชฌกูฏ. 
๒.  บาลี  ปฐมปณณาสก  จตฺก.  อํ.  ๒๑/๖๒/๔๖.  เลาแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน  ในวันรุงขึ้นจากคืน 
ที่ทรงสนทนา. 
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ไหวเราแลวยืนอยู  ณ  ที่ขางหนึ่ง.  ไดกลาวกะเราวา  “พระองค!  ในที่สุดโลก 
แหงใด  ซึ่งสัตวจะไมเกิด  ไมแก  ไมตาย  ไมจุติ  ไมอุบัตินั้น  ใคร ๆ  อาจ  เพื่อ 
จะรู  จะเห็น  จะถึงที่สุดโลกแหงนั้น  ดวยการไป  ไดหรือไม?” 
 

ภิกษุ  ท.!  เทวบุตรกลาวอยางนี้แลว,  เราไดตอบวา  “แนะเธอ!  
ที่สุดโลก   ซึ ่งสัตวจะไมเกิด   ไมแก  ไมตาย   ไมจุติ  ไมอุบัตินั ้น   เรากลาว 
วา   ใครๆ   ไมอาจรู  ไมอาจเห็น   ไมอาจถึงที่สุดโลกนั้น   ดวยการไป 
ไดเลย”. 

 
ภิกษุ  ท.!  เรากลาวดังนี้แลว  เทวบุตรนั้นไดกลาวสืบไปวา  “พระองค!  

อัศจรรยจริง,  ไมเคยมีเลย  คือคําที่พระองคตรัสน้ี.  ขาแตพระองค !  ในกาลกอน 
ขาพระองคเปนฤาษีชื่อโรหิตัสส  ผูโภชบุตร  มีฤทธิ์ไปไดโดยอากาศ.  ความรวด 
เร็วของขาพระองค  เชนเดียวกับลูกธนูของอาจารยผูคลองแคลวลือชาในการยิงธนู 
ขนาดหนัก  สามารถยิงถูกขนทรายไดในระยะอุสุภหนึ่ง  ที่ยิงตลอดเงาแหงตาล๑ 
โดยขวาง  ดวยลูกศรอันเบาปลิวฉะนั้น.  การกาวเทาของขาพระองค  (กาวหนึ่ง 
มีระยะไกล)  ประมาณเทา  จากสมุทรฟากตะวันออก  ถึงสมุทรฟากตะวันตก.  
ขาแตพระองค!  เมื่อประกอบดวยความรวดเร็ว  และการกาวไกลถึงเชนนี้ 
ขาพระองคเกิดความปรารถนาวา  เราจักถึงที่สุดโลก  ดวยการไปใหจงได.  
ขาพระองคจึงงดการบริโภค  การดื่ม  การเคี้ยว  การลิ้ม  งดการถายอุจจาระปสสาวะ 
งดการหลับ  อันเปนเครื่องบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยเสีย,  มีอายุ  มีชีวิต  ๑๐๐  ป 
ก็เดินทางทั้ง  ๑๐๐  ป,  ยังไมถึงที่สุดแหงโลกเลย  ไดตายเสียในระหวาง.  ขาแต 
พระองค !  อัศจรรยจริง,  ไมเคยมีเลย,  คือคําที่พระองคตรัสวา  “เรากลาววา 
ใคร ๆ  ไมอาจรู  อาจเห็น  อาจถึงที่สุดโลก  ดวยการไป  ไดเลย,  ดังนี้”. 

 
 
 

                                                
๑.  บาลี  =  ติริยํ  ตาลจฺฉายํ,  นาจะเปนเงาตนตาลตามพื้นดิน? 
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ภิกษุ  ท.!  เราไดกลาวกะเทวบุตรนั้นวา  “แนะเธอ !  ที่สุดโลก 
แหงใด   อันสัตวไมเกิดไมแก  ไมตาย   ไมจุติ  ไมอุบัติ,  เราไมกลาว 
การ รู   การ เห็น   การถึ งที่ สุ ด โลกนั้ น   เพ ราะการ ไป .   แนะ เ ธอ !   
ในรางกายที ่ยาววาหนึ ่ง   ซึ่งประกอบดวยสัญญา   และใจนี ่เอง   เราได 
บัญญัติโลก ,   เหตุเกิดของโลก ,   ความดับไมมี เหลือของโลก   และทาง  
ใหถึงความดับไมมีเหลือของโลกไว”  ดังนี้. 

 
การตรัสเรื่อง  “มหาภตู”  ไมหยั่งลงในที่ไหน  ๑ 

เกวัฏฏะ!  เรื่องเคยมีมาแลว  :  ภิกษุรูปหนึ่ง  ในหมูภิกษุนี้เอง  เกิด 
ความสงสัยขึ้นในใจวา  “มหาภูตสี่  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เหลานี้  ยอมดับสนิท 
ไมมีเศษเหลือ  ในที่ไหนหนอ”  ดังนี้. 

(ความวา  ภิกษุรูปนั้นไดเขาสมาธิ  อันอาจนําไปสูเทวโลก  ไดนําเอา 
ปญหาขอท่ีตนสงสัยนั้นไปเที่ยวถามเทวดาพวกจาตุมมหาราชิกา,  เมื่อไมมีใคร 
ตอบได  ก็เลยไปถามเทวดาในชั้นดาวดึงส,เทวดาชั้นนั้นโยนใหไปถามทาวสักกะ,  
ทาวสุยามะ,  ทาวสันตุสิตะ,  ทาวสุนิมมิตะ,  ทาวปรนิมมิตวสวัตตี,  ถามเทพพวก 
พรหมกายิกา,  กระทั่งทาวมหาพรหมในที่สุด,  ทาวมหาพรหมพยายามหลีก 
เลี่ยงเบี่ยงบายที่จะไมตอบอยูพักหนึ่ง  แลวในที่สุดไดสารภาพวาพวกเทวดาทั้งหลาย 
พากันคิดวาทาวมหาพรหมเอง   เปนผู รู เห็นไปทุกสิ่งทุกอยาง  แตที่จริงไม รูใน 
ปญหาที่วามหาภูตรูปจักดับไปในที่ไหนนั้นเลย.  มันเปนความผิดของภิกษุนั้นเอง  
ที่ไมไปทูลถามพระผูมีพระภาคเจา  ในที่สุดก็ตองยอนกลับมาเฝาพระผูมีพระภาคเจา). 

 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  เกวัฏฏสูตร  สี.  ที.  ๙/๒๗๗/๓๔๓.  ตรัสแกเกวัฏฏะคหบดี  ที่ปาวาริกัมพวัน  เมืองนาลันทา. 
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เกวัฏฏะ !  ภิกษุนั้นไดกลับมาอภิวาทเรา  นั่ง  ณ  ที่ควร  แลวถามเรา 
วา  “ขาแตพระองคผูเจริญ!  มหาภูตสี่  คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  เหลานี้  ยอมดับสนิท 
ไมมีเศษเหลือ  ในที่ไหน?”  ดังนี้. 

เกวัฏฏะ !  เมื่อเธอถามขึ้นอยางนี้  เราไดกลาวกะภิกษุนั้นวา  แนะ 
ภิกษุ !  เรื่องเกาแกมีอยูวา  พวกคาทางทะเล  ไดพานกสําหรับคนหาฝงไปกับ 
เรือคาดวย.  เมื่อเรือหลงทิศในทะเล  และแลไมเห็นฝง  พวกเขาปลอยนก 
สําหรับคนหาฝงนั้นไป.  นกนั้นบินไปทางทิศตะวันออกบาง  ทิศใตบาง  ทิศ 
ตะวันตกบาง  ทิศเหนือบาง  ทิศเบื้องบนบาง  ทิศนอย ๆ  บาง.  เมื่อมันเห็น 
ฝงทางทิศใดแลวมันก็จะบินตรงไปยังทิศนั้น,  แตถาไมเห็น  ก็จักบินกลับมาสูเรือ 
ตามเดิม.  ภิกษุ !  เชนเดียวกับเธอนั้นแหละ  ไดเที่ยวหาคําตอบของปญหานี้ 
มาจนจบทั่วกระทั่งถึงพรหมโลกแลว  ในที่สุดก็ยังตองยอนมาหาเราอีก. 

ภิกษุ !  ในปญหาของเธอนั้น  เธอไมควรตั้งคําถามขึ้นวา  “มหาภูตสี่ 
คือ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลมเหลานี้  ยอมดับสนิทไมมีเศษเหลือในที่ไหน?”  ดังนี้เลย,  
อันที ่จริง  เธอควรจะตั้งคําถามขึ ้นอยางนี ้วา:“ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมหยั ่งลงได 
ในที่ไหน?  ความยาว  ความสั้น  ความเล็ก  ความใหญ  ความงาม  ความไมงาม 
ไมหยั่งลงไดในที่ไหน?  นามรูป  ยอมดับสนิทไมมีเศษเหลือในที่ไหน?  ดังนี้ 
ตางหาก. 

ภิกษุ !  ในปญหานั้น  คําตอบมีดังนี้:“สิ่ง”  สิ่งหนึ่ง  ซึ่งบุคคลพึงรู 
แจง  เปนสิ่งที่ไมมีปรากฏการณไมมีที่สุด  แตมีทางปฏิบัติเขามาถึงไดโดยรอบ,  
นั้นมีอยู.  ใน  “สิ่ง”นั้นแหละ  ดิน  น้ํา  ไฟ  ลม  ไมหยั่งลงได.  ใน  “สิ่ง”  
นั้นแหละความยาว  ความสั้น  ความเล็ก  ความใหญ  ความงาม  ความไมงาม 
ไมหยั่งลงได.  ใน  “สิ่ง”  นั้นแหละ  นามรูปยอมดับสนิท  ไมมีเศษเหลือ.  
นามรูป  ดับสนิทใน  “สิ่ง”  นี้  เพราะการดับสนิทของวิญญาณ,  ดังนี้”. 
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การมาเฝาของตายนเทพบุตร  ๑ 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อคืนนี้  ราตรีลวงไปมากแลว  เทพบุตรชื่อตายนะผูเคย 

เปนเจาลัทธิเดียรถียในกาลกอน,  มีวรรณะยิ่ง  สองเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง  เขา 
มาหาเราถึงที่อยู  ไหวเราแลวยืนอยู  ณ  ที่ควรไดกลาวคําผูกเปนกาพยเหลานี้ 
ในที่ใกลเรา  วา:- 

 
“จงตัดกระแส,  จงบากบั่นไปสูคุณเบื้องสูง,  จงบรรเทา 

กามเสียเถิดนะ  พราหมณ !  เพราะมุนีที่ไมละกาม  ยอมถึง 
ความเปนคนลวงโลก.  ฯ 

ถาจะกระทําก็จงทําจริง,  จงบากบั่นสิ่งนั้นใหหนักแนน,  
เพราะวา  บรรพชาที่รับถือไวหลวม ๆ  ยอมโปรยโทษ  คือ 
ธุลีอยางหนัก.ฯ 

ไมทําความชั่ว  ดีกวา,  ความชั่วยอมเผาลนในภายหลัง.  
ทําความดี  ดีกวา - ความดีชนิดที่ทําแลวไมตามเผาลน. ฯ  
หญาคาที่จับไมดีแลวดึง  ยอมบาดมือผูจับ  ฉันใด;  ความ 
เปนสมณะ  ที่บุคคลใดลูบคลําอยางเลวทราม  ยอมคราผูนั้น 
ไปนรก.  ฯ 

การงานอันใดที่ยอหยอน,  วัตรอันใดที่เศราหมอง,  
พรหมจรรยที่ระลึกขึ้นมาแลวรังเกียจตัวเองได  นั่นไมเปนสิ่ง 
ที่มีผลมากไดเลย”.  ฯ 
ภิกษุ  ท !  ตายนเทวบุตร,  คร้ันกลาวดังนี้แลว  ก็อภิวาทเรา  กระทํา 

ประทักษิณ  หายไปแลว.  ภิกษุ  ท !  พวกเธอทั้งหลายจงถือเอา  จงเลาเรียน 
 
 

                                                
๑.  บาลี  เทวปุตฺตสํยุตฺต  สคาถ.  สํ.  ๑๕/๖๘/๒๔๐.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน  ในวันรุงขึ้น 
จากคืนที่เทพบุตรมาเฝา. 
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จงทรงไวซึ่ง  ตายนคาถา  ๑.  ภิกษุ  ท.!  ตายนคาถาเปน  ของประกอบดวย 
ประโยชน  เปน  เงื่อนตนของพรหมจรรย. 
 

การมาของอนาถปณฑิกเทพบุตร  ๒ 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อคืนนี้  ราตรีลวงไปมากแลว  เทพบุตรตนหนึ่งมี 
วรรณะยิ่ง  สองเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง  ไดเขามาหาเราถึงที่อยู  ไหวเราแลวยืนอยู 
ณ  ที่ควร  ไดกลาวคําผูกเปนกาพย  กะเราวา:- 

 
“เชตวันนี้  ประกอบดวยประโยชน  เปนที่ที่หมูแหงทานผูแสวง 

คุณในเบื้องสูง  อาศัยแลว,  พระองคผูเปนธรรมราชาไดประทับ 
อาศัยแลว  ขอน้ัน  เปนเครื่องยังปติใหเกิด  แกขาพระองค.ฯ 
 

กุศลกรรม  วิชชา  ธรรม  และศีล  เหลานี้เปนของสูงสุด 
ในชีวิต,  สัตวยอมบริสุทธิ์ไดเพราะธรรมนั้น ๆ  หาใชเพราะโคตร 
หรือทรัพยไม.  ฯ 
 

เพราะฉะนั้นแล  บุรุษผูเปนบัณฑิต  เมื่อมองหาอยูซึ่งประโยชน 
ของตน  จงเลือกเฟนธรรมโดยแยบคาย,  เมื่อเปนเชนนั้นยอม 
บริสุทธิ์ไดเพราะธรรมนั้น.ฯ 
 

ทานพระสารีบุตร  เปนผูประเสริฐดวยปญญา  ศีล  และความ 
สงบรํางับ.  ภิกษุผูที่ถึงฝง  คือพระนิพพานแลว  มีพระสารีบุตร 
เทานั้น  เปนอยางเยี่ยมยอด. ฯ  ”  ดังนี้. 

 

                                                
๑.  ตายนคาถานี้  ในที่อื่นเปนพุทธภาษิตโดยตรง  ก็มี. 
๒.  บาลี  อนาถปณฑิโกวาทสูตร.  อุปริ.  ม.  ๑๔/๔๗๒/๗๓๙.  ตรัสเลาแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน 
หลังจากวันทํากาละของอนาถปณฑิกคหบดี. 
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ภิกษุ  ท.!  เทวบุตรนั้นกลาวดังนี้แลว  กําหนดในใจรูวา  “พระศาสดา 
ทรงพอพระทัยในเราแลว”,  ไหวเรา  กระทําประทักษิณ  หายไปแลว. 

 
“พระองคผูเจริญ!  เทวบุตรนั้น  คงเปนอนาถปณฑิกเทวบุตรเปนแน,  พระองคผูเจริญ!  

อนาถปณฑิกคหบดี  เปนผูเล่ือมใสในทานพระสารีบุตรยิ่งนัก.”  พระอานนททูลสนองขึ้น. 
 
ถูกแลว,  อานนท !  ถูกแลว.  เธอเปนผูถูก  ในสิ่งที่พึงถูก  ไดดวย 

การคิดทายเอาแลว.เทวบุตรนั้น  คืออนาถปณฑิกเทพบุตร,  มิใชใครอื่น. 
 

การมาเฝาของจาตุมมหาราช๑ 
ภิกษุ  ท.!  เมื่อคืนนี้  มหาราช๒  ทั้งสี่  พรอมทั้งเสนายักษ  เสนาคนธรรพ 

เสนากุมภัณฑ  และเสนานาค  หมูใหญ ๆ  ตั้งการรักษา  การคุมครอง  แวดลอม 
ไวทั้งสี่ทิศแลว,  มีวรรณะรุงเรืองยิ่ง  สองเชตวันทั้งสิ้นใหสวาง  ไดเขามาหาเรา 
ถึงที่อยู  ในเมื่อราตรีลวงไปเปนอันมาก  (ดึก)  ครั้นเขามาหาแลวไหวและนั่งอยู 
ณ  ที่ควร. 

ภิกษุ  ท.!  ยักษ  (คือเสนา)  เหลานั้น  บางพวกไหวเรา,  บางพวก 
ปราศรัยดวยคํานาบันเทิงใจ  จับใจ,  บางพวกนอมอัญชลีมาทางเรา,  บางพวก 
รองขานชื่อและโคตรของตน,  บางพวกเฉย ๆ,  แลวนั่งในที่ควรสวนขางหนึ่ง 
ดวยกันทั้งนั้น. 
 

ภิกษุ  ท.!  มหาราชชื่อเวสสวัณ  ผูนั่งแลวในที่ควร  ไดกลาวคํานี้ 
กะเราวา :- 
 

 
 

                                                
๑  .ตรัสเลาแกภิกษุทั้งหลายในวันรุงขึ้น,  ที่ภูเขาคิชฌกูฏใกลนครราชคฤห.  บาลี  ปา.ที.๑๑/๒๑๙/๒๑๙. 
๒.  ทาวมหาราช  ยักษ  คนธรรพ  กุมภัณฑ  นาค  จะเปนสัตวชนิดใด  ควรวินิจฉัยดูจากเรื่องนี้บาง. 
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“ขาแตพระองค!  ยักษชั้นสูง  ที่ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคก็มี 
ที่เลื่อมใสก็มี,  ยักษชั้นกลางที่ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคก็มี  ที่เลื่อมใส 
ก็มี,  ยักษชั้นต่ํา  ที่ไมเลื่อมใสในพระผูมีพระภาคก็มี  ที่เลื่อมใสก็มี,  แตวา 
ยักษส วนมาก   ไม เลื่ อมใสในพระผู มีพระภาคดอก ,   พระองค  
ผูเจริญ!  เพราะเหตุไรเลา?  เพราะเหตุวา  พระผูมีพระภาค  ยอมแสดง 
ธรรมเพื่องดเวนจากปาณาติบาต,  จากอทินนาทาน,  จากกาเมสุมิจฉาจาร,  
จากมุสาวาท,  จากการดื่มสุรา  เมรัย;  แตยักษสวนมาก  ไมงดเวนจาก 
ปาณาติบาตเสียเลย,  ไมงดเวนจากอทินนาทาน,  กาเมสุมิจฉาจาร,  มุสาวาท 
และการดื่มสุราเมรัย.  ธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจาจึงไมเปน 
ที่รัก  ที่พอใจแกยักษทั้งหลายเหลานั้น. 

“ขาแตพระองค !  เหลาสาวกของพระผูมีพระภาค  ผูเสพเสนาสนะปา 
อันสงัดในราวปา  อันนอยเสียง  ไมกึงกอง  ปราศจากเสียงคน  เปนที่เหมาะ 
แกการลับของมนุษยสมควรแกการหลีกเรน,  ในที่นั้นมียักษชั้นสูงอาศัยอยู.  
พวกใดไมเลื ่อมใสในธรรมวินัยของพระผู มีพระภาค  เพื ่อใหพวกนั ้นเลื ่อมใส,  
ขอพระผู ม ีพระภาคจงทรงรับ  อาฏานาฏิยรักขมนต  เพื ่อการคุ มครองรักษา 
การไมถูกเบียดเบียน  การอยูเปนผาสุก  แกภิกษุ  ภิกษุณีอุบาสก  และอุบาสิกา 
ทั้งหลายเถิด”. 

ภิกษุ  ท.!  เรารับการขอรองของทาวมหาราชดวยการนิ่ง.  ลําดับน้ัน 
ทาวมหาราช  ชื่อเวสสวัณ  รูความยอมรับของเรา  จึงกลาว  อาฏานาฏิยรักขมนต 
ขึ้นในขณะนั้น  (เปนกาพย)  วา:- 

“ขอ  นอบ  นอม  แดพระวิปสสีพุทธะ  ผูมีจักขุ  มีสิริ. 
ขอนอบนอมแดพระสิขีพุทธะ  ผู มีความเอ็นดูในสัตวทั ้งปวง. 
ขอนอบนอมแดพระเวสสภูพุทธะ  ผูมีตบะ  ผูสิ้นบาปแลว. 
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ขอนอบนอมแดพระกก ุส ันธพ ุทธะ   ผู ย่ําย ีมารและเสนา   ได .  
ขอนอบนอมแดพระโกนาคมนพุทธะ  ผูประเสริฐจบพรหมจรรย.  
ขอนอบนอมแดพระกัสสปพุทธะ   ผูพนแลวจากกิเลสทั้งปวง .  
ขอนอบนอมแดพระอังคีรสพุทธะ  ๑  ผูเปนสากยบุตร  มีสิริ,  
ผูแสดงธรรมอันเปนเครื่องบรรเทาทุกขทั้งปวง  นี้.  ฯลฯ  ๒.”  

 
ในที่สุดทาวมหาราชกลาวแกเราวา  “พวกขาพระองค  ท.  จะลาไปบัดนี้ 

พวกขาพระองคมีกิจมาก  มีธุระมาก”  ดังนี้.  เราตอบวา  พวกทานทั้งหลาย 
ยอมรูจักเวลาของกิจใด ๆ  ดีแลว  ดังนี้. 

 
ภิกษุ  ท.!  ลําดับน้ัน  มหาราชทั้งสี่  ลุกจากที่นั่ง  อภิวาทเรา  ทํา 

ประทักษิณแลว  หายไปในที่นั้น.  ยักษเหลานั้น  คร้ันลุกจากที่นั่งแลว  บางพวก 
อภิวาท  ทําประทักษิณ,  บางพวกกลาวถอยคําบันเทิงใจจับใจ,  บางพวก 
ทําอัญชลี,  บางพวกรองขานชื่อและโคตร,  บางพวกเฉย ๆ,  แลวหายไปใน 
ที่นั้น. 

 
การขมลิจฉวีบุตร  ผูมัวเมาในปาฏิหาริย  ๓ 

ภัคควะ!  คราวหนึ่ง  เราอยูที่ศาลามีรูปเหมือนเรือนยอด  ที่ปามหาวัน 
ใกลนครเวสาลี.  ครั้งนั้น  นักบวชเปลือย  (อเจละ)  ชื่อ  กฬารมัชฌกะ 
 

                                                
๑.  คือพระผูมีพระภาคเจาของเราในปจจุบัน. 
๒.  มนตตอนี้ไป  ยังมีอีกมาก  แตไมแนใจวาเปนพุทธาภาษิตแท,  และกลัววาจะไมเปนประโยชน 
ในการนํามาใสไวทั้งหมด  ผูปรารถนา  พึงเปดดูใน  อาฏานาฏิยสูตร  เถิด. 
๓.  บาลี  ปาฏิกสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๙/๕.  ตรัสแกปริพพาชกผูภัคควโคตร  ที่อารามของเขา,  ปรารภ 
กันถึงเรื่องสุนักขัตต  ลิจฉวีบุตร  ยกเรื่องหาวาถาพระองคไมแสดงปาฏิหาริยจะไมอยูประพฤติพรหมจรรย 
ดวย,  แตพระองคไมทรงทําตามขอ  เพราะไมไดสัญญากันวามาประพฤติพรหมจรรยเพื่อดูปาฏิหาริย.  
แตที่แท  ปาฏิหาริย  ยอมมีตามธรรมดาบอยๆ. 
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อาศัยอยู  ณ  เมืองเวสาลี  ถึงแลวดวยลาภและยศเหลือลน  อยูในบานวัชชีคาม, 
เพราะนักบวชผูนั้น  สมาทานวัตตบท  ๗  ประการ  อยางเต็มท่ีคือ:- 

๑.  ขาพเจา  จักเปนคนเปลือยตลอดชีวิต  ไมนุงหมผา. 
๒.  ขาพเจา  จักเปนพรหมจารี  ไมเสพเมถุน  จนตลอดชีวิต. 
๓.  ขาพเจา  จักมีชีวิตอยูดวยสุราและเนื้อ  ไมบริโภคขาวสุกและขนมสดจน 

ตลอดชีวิต. 
๔.  ขาพเจา  จักไมลวงเกินอุเทนเจดีย  ในเมืองเวสาลี  ทางทิศตะวันออก. 
๕.  ขาพเจา  จักไมลวงเกินโคตมกเจดีย  ในเมืองเวสาลี  ทางทิศใต. 
๖.  ขาพเจา  จักไมลวงเกินสัตตัมพเจดีย  ในเมืองเวสาลี  ทางทิศตะวันตก. 
๗.  ขาพเจา  จักไมลวงเกินพหุปุตตกเจดีย  ในเมืองเวสาลี  ทางทิศเหนือ. 

ภัคควะ !  ครั้งนั้น  สุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  เขาไปหาอเจละกฬารมัชฌกะ 
ถึงที่อยู  แลวถามปญหา,  อเจละผูนั้นถูกถามแลว  ไมอาจตอบ  ก็แสดงความโกรธ 
โทสะ  และความไมยินดีดวย  ใหปรากฏขึ้น. 

ภัคควะ !  ครั้งนั้น  สุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  มีความคิดวา  “เราไดรบกวน 
พระอรหันตสมณะผูดีงามเสียแลว  อยาเปนไปเพื่อความทุกข  ความไมเกื้อกูล 
แกเรา  ตลอดกาลนานเลย”  ดังนี้แลว  ไดเขาไปหาเรา  ไหวแลวนั่งอยู  ณ  ที่ควร 
ขางหนึ่ง.  เราไดกลาวกะสุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร  วา  “โมฆบุรุษ!ทานเปน 
สมณสากยบุตติย  จักตองสํานึกตัวไว”  ดังนี้. 

“พระองคผูเจริญ!  ทําไมพระองคจึงไดตรัสดังนั้นเลา?”  สุนักขัตตะ 
ลิจฉวีบุตร  ไดยอนถามเรา. 

“สุนักขัตตะ!  เธอไดเขาไปถามปญหากะอเจละกฬารมัชฌกะ,  อเจละ  
กฬารมัชฌกะตอบไมไดแลวแสดงความโกรธ  โทสะ  และความไมยินดีดวยใหปรากฏ,  
เธอยังคิดวา  เราไดรบกวนพระอรหันตผูดีงามเสียแลว  ขออยาเปนไปเพื่อความทุกข 
ไมเกื้อกูลแกเรา  ตลอดกาลนาน  ดังนี้,  มิใชหรือ?” 
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“จริงอยางนั้น,  พระองค!  แตวาทําไมพระผูมีพระภาคจึงทรงเกียดกัน 
พระอรหัตตเลา?” 

 
“โมฆบุรุษ!  เรามิไดเกียดกันพระอรหันตคุณดอก  แตวาทิฏฐิลามกของเธอ 

มีอยู  เธอจงละมันเสีย  จงอยาเปนไปเพื่อทุกข  ไมเกื้อกูลแกเธอตลอดกาลนาน.  
สุนักขัตตะ!  ขอที่เธอสําคัญวา  กฬารมัชฌกะ  เปนอรหันตสมณะผูดีงามนั้น 
ในไมนานดอก  กฬารมัชฌกะจักนุงผา  มีภรรยาตามหลังเที่ยวไป,  บริโภคขาวสุก,  
และขนมสด  ลวงเกินเจดีย  ในเมืองเวสาลีทุกๆ  แหง  เสื่อมจากลาภและยศ 
ทํากาละแลว”. 

 
ภัคควะ !  ตอมาไมนาน  (เหตุการณเปนไปดั่งเราพยากรณ),  สุนักขัตตะ 

ลิจฉวีบุตร  (ทราบเรื่องแลว)  ไดเขาไปหาเราถึงที่อยู  ไหวแลวนั่งอยู  ณ  ที่ควร.  
ภัคควะ !  เราไดถามสุนักขัตตะนั้นวา  ขอใดที่เราพยากรณไว  ขอน้ันเปนดังนั้น 
หรือเปนโดยประการอื่น? 

 
“พระองคผูเจริญ !  เปนดั่งนั้น  มิไดเปนโดยประการอื่น”. 
“เมื่อเชนนั้น  เปนอันวา  เราทําอุตตริมนุสสธรรม  อิทธิหาฏิหาริย  หรือ

มิไดทํา?” 
“พระองคผูเจริญ!  เปนอันวาทําแลว,  หาใชมิไดทําไม”. 
โมฆบุรุษ !  ทานจงเห็นความผิดของตัวเถิด”. 
ภัคควะ !  สุนักขัตตะ  ลิจฉวีบุตร,  เมื่อเรากลาวอยูอยางนี้  ไดหลีก 

ไปแลว  จากธรรมวินัยของเรา  เหมือนสัตวนรก  ผูหาความเจริญมิได. 
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ผนวกภาค ๔ 
 

ตามเสียงคนนอกที่กลาวถงึพระองค 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                               ๓๐๗ 
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ผนวกภาค  ๔ 
 

มีเรื่อง : - ตามเสียงกระฉอนทั่วไป --ตามเสียงของผูสรรเสริญ 
ธรรมเทศนา  --ตามเส ียงของปร ิพพาชกวัจฉโคตร  –ตามเส ียงของ  
คณกโมคคัลลานพราหมณ --ตามเสียงของสัจจกะนิครนถ –ตามเสียง 
ของเจาลิจฉวี ทุมมุขะ  --ตามเสียงของปริพพาชกคณะแมน้ําสัปปนี  
--ตามเสียงของปโลติกปริพพาชก –ตามเสียงของวัสสการพราหมณ  
--ตามเสียงของหัตถกเทพบุตร  --ตามเสียงของโลหิจจพราหมณ – 
ตามเสียงของโสณทัณฑพราหมณ --ตามเส ียงของอุตตรมาณพ  -- 
ตามเสียงของพระเจาปสเสนทิโกศล –ตามเสียงของคณกโมคคัลลาน 
พราหมณ  --สังเวชนียสถานสี่แหงเกี่ยวกับพระผูมีพระภาค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐๘ 
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เร่ืองควรผนวก 

ของพุทธประวัติจากพระโอษฐ 
 

ผนวกภาค  ๔ 
คือพระประวัติเบ็ดเตล็ดตามเสียงของคนนอก. 

_______________________ 
คําชี้แจงสําหรับเรื่องผนวก 
________________________ 

ขณะที่รวบรวมพระประวัติภาคนี้  ไดพบเรื่องที่เปนพระประวัติเบ็ดเตล็ด  ปรากฏอยูเปน 
คําของคนนอก  เชนพวกพราหมณเปนตน  กลาวถึงพระองค.  เห็นวาควรนํามาผนวกไวในเรื่อง 
จากพระโอษฐเสียดวย  เพราะคําที่คนนอกกลาวนี้  ไมเปนที่ตั้งแหงความระแวง  หรือการกลาวหาของผูอื่น 
วาเปนเรื่องยกตัวเองเลย,  จึงนํามาทําเปนเรื่องผนวกของภาคสี่นี้  แมวามิใชเปนเรื่องที่ตรัสจาก 
พระโอษฐเอง  ก็ยังมีเหตุผลเปนที่เชื่อถือไดดุจเดียวกัน.  อีกอยางหนึ่ง  เรื่องที่จะกลาวโดยคนนอกเชนนี ้
มีนอยจนไมพอเพื่อทําเปน  “พุทธประวัติจากเสียงของคนนอก”  อีกเลมหนึ่งตางหาก. 

 
ในพระบาลี  พรหมชาลสูตร  สี.  ที.  ตรัสวา  มหาชนธรรมดารูจักพระองคอยางสูง 

เพียงแคความดีงามในสวนที่เปนชั้น  “ศีล”  เพราะฉะนัน้จึงไมเปนการแปลกประหลาดอยางใดที่ตามเสียง 
ของคนนอกในเรื่องผนวกนี้  จึงมีเพียงสวนที่เปนชั้น  “ศีล”  ดังกลาวแลว,  เพราะศีลเปนส่ิงที่ปรากฏได 
ในสายตาของคนนอกทั่วไป;  แตถึงกระนั้น  ก็ยังอาจเปนทิฏฐานุตติ  แกผูหวังดําเนินตามรอย 
พระยุคลบาท  หรือแมเพียงหวังศึกษา  เพือ่ใหรูจักพระพุทธองคยิ่งขึ้น  ก็เปนความดีไมนอย.  ยิ่งเมื่อ 
เปนเรื่องที่ไมคอยเคยถูกนําออกเผยแพร  หรือศึกษากันมากอน  เชนนี้ดวยแลว  ขาพเจาเห็นวาเปนเรื่อง 
ที่ควรอานดวยความพิจารณาอยางเต็มที่.  --ผูรวบรวม. 

 
 
 
 
 

๓๐๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๔ ๓๑๐

ตามเสียงกระฉอนทั่ว ๆ ไป  ๑ 
:  ทรงเปนสัมมาสัมพุทธะประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์ 

 
นี่แนะอุตตระ !  พระสมณโคดม  โอรสเจาสากยะ  ออกผนวชจาก 

สากยตระกูล  เสด็จจาริกอยูในหมูชาววิเทหะ  พรอมดวยภิกษุสงฆหมูใหญ  ประมาณ  
๕๐๐  รูป.  และเสียงที่กลาวสรรเสริญพระโคดมนั้น  กระพือไปแลวอยางนี้วา 
“เพราะเหตุเชนนี้ ๆ  พระผูมีพระภาคเจานั ้น  เปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบได 
ดวยตนเอง  สมบูรณดวยวิชชาและจรณะ  เปนผูไปดี  รู แจงโลก  เปนสารถี 
ที ่ฝ กคนควรฝ กได  ไมม ีใครยิ ่ง ไปกวา   เป นคร ูของ เทวดา   และมนุษย 
เปนผูเบิกบาน  จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว.  พระผูมีพระภาคเจานั้น  ทําให  
แจงดวยปญญาอันยิ่งเอง  ซึ่งโลกนี้พรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ,  เทวดาพรอมทั้งมนุษย,  แลวจึงประกาศ 
ใหผูอื่นรู.  ทานแสดงธรรมไพเราะในเบื้องตน  ไพเราะในทามกลาง  ไพเราะ 
ในที่สุด,  ประกาศพรหมจรรย  พรอมท้ังอรรถะ  พรอมทั้งพยัญชนะ  บริสุทธิ์ 
บริบู รณสิ้ น เชิ ง .   การได เห็นพระอรหันตผู เชนนี้   เปนความดี ”   
ดังนี้.  แนะพออุตระ!  เจาจงไปเฝาพระโคดม  แลวสังเกตใหรูวา  เปนความจริง 
ดั่งเสียงสรรเสริญที่กระพือไปอยางนั้น  จริงหรือไม.  เราจักไดรูจักพระสมณโคคม 
ไวดวยกัน. 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  เปนคําลือกระฉอนของคนทั่วไป.  ลวงหนาไปในตําบลที่พระองคกําลังจะเสด็จไปถึง.  มีที่มาใน 
บาลีทั่วไป  มากแหงเหลือที่จะนับ  เฉพาะที่ยกมานี้  เปน  บาลี  ม.ม.  ๑๓/๕๒๙/๕๘๕.  เปนคําของ 
พรหมมายุพราหมณ  กลาวแกศิษยของตนตามที่ไดฟงเลาลือมา. 
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ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๑๑

ตามเสียงของผูสรรเสริญธรรมเทศนา๑ 
:  ทรงมีธรรมเทศนาเปนแสงสวาง  

พระโคดมผูเจริญเปนผูเกิดกอนใครทั้งหมด,  พระโคดมผูเจริญเปนผู 
ประเสริฐที่สุด.พระโคดมผูเจริญ!  ธรรทเทศนานั้นไพเราะนัก.  ธรรมเทศนา 
นั้นไพเราะนัก  ธรรมปริยายเปนอันมากที่พระโคดมผูเจริญ  ทรงประกาศ 
แลวนี้เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ําอยู,  เปดของที่มีสิ่งอื่นปดไว,  
บอกทางแกคนหลงทาง,  หรือวาจุดไฟไวในที่มืด  ดวยหวังวาคนมีตาดี 
จักไดเห็นรูปทั้งหลาย.  ฉันใดก็ฉันนั้น. 

ขาพระองค  ขอถึงพระโคดมผูเจริญนี้วาเปนสรณะ,  รวมทั้งพระธรรม 
และพระภิกษุสงฆดวย.ขอพระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําขาพระองคไววา  เปน 
อุบาสกผูถือเอาพระรัตนตรัยเปนสรณะ  จนสิ้นชีวิตจําเดิมแตวันนี้ไป.  อนึ่ง 
ขอพระโคดมผูเจริญ  จงอยูจําพรรษาในเมืองเวรัญชานี้  พรอมดวยพระภิกษุสงฆ 
ทั้งหลาย. 
 

ตามเสียงของปริพพาชกวัจฉโคตร๒ 
:  ทรงมีคําสอนที่เปนแกนแทลวน ๆ 

พระโคดมผูเจริญ!  เปรียบเหมือนตนสาละ๓  ใหญอยูในที่ไมไกลแต 
 
 
 

                                                
๑.  คําของเวรัญชพราหมณ  ทูลสรรเสริญธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาคเจา  ตามความรูสึกในหัวใจจริง.  
มหาวิภัง.  วินัย.  ๑/๙/๔.  การสรรเสริญพระธรรมเทศนาโดยโวหารเชนนี้  มีทั่ว ๆ ไปมากแหงดวยกัน 
ในที่นี้ยกเอามาเฉพาะรายแรกที่สุด  ที่ปรากฏในพระไตรปฎก. 
๒.  เปนคําของปริพพาชกวัจฉโคตร  กลาวออกมาในที่เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาคเจา  ดวยความพอใจ 
ในธรรมเทศนาของพระองค.  ม.ม.  ๑๓/๒๔๘/๒๕๒ 
๓.  ไมสาละนี้  เปนไมแกนแข็งชนิดหนึ่งในอินเดีย.  แตกอนเคยแปลกันวาไมรัง,  ภายหลังปรากฏวาไมใช,  
จึงแปลทับศัพทวาไมสาละ,  ศัพทพฤกษศาสตรวา  Shorea  Robusta. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๔ ๓๑๒

หมูบานหรือนิคม.  เพราะความแกชราของตนไมนั้น  ใบและกิ่งหลุดรวงไป 
เปลือกและกะเทาะหลุดรวงไป  กระพี้หลุดรวงไปอยูเรื่อย ๆ  ตามลําดับ ๆ.  ครั้นถึง 
สมัยหนึ่งก็เปนตนไมที่ปราศจากกิ่งและใบ  ปราศจากเปลือกและกะเทาะ,  
ปราศจากกระพี้โดยสิ้นเชิง  มีแตแกนแท ๆ  ปรากฏอยู,  ขอนี้ฉันใด;  คําสอน 
ของพระสมณโคดมเปนคําสอนที่ปราศจากกิ่งและใบ  ปราศจากเปลือกและ 
กะเทาะ  ปราศจากกระพี้,  มีแตแกนแท ๆ  ปรากฏอยู  ฉันนั้น. 

พระโคดมผูเจริญ!  ธรรมเทศนานี้ไพเราะนัก.  ธรรมเทศนานี้ 
ไพเราะนัก.  ธรรมปริยายเปนอันมาก  ที่พระโคดมผูเจริญประกาศแลวนี้  เปน 
เหมือนการหงายของที่คว่ํา  การเปดของที่ปด  การชี้ทางแกคนหลงทาง  หรือ 
เหมือนการจุดตะเกียงไวในที่มืด  เพื่อวาคนมีตายังดีจะไดเห็นรูป,  ฉันใดก็ฉันนั้น.  
ขาพเจาขอถึงพระโคดมผูเจริญเปนที่พึ่ง  รวมท้ังพระธรรมและพระสงฆ.  ขอ 
พระโคดมผูเจริญ  จงทรงจําขาพเจาไววาเปนอุบาสก  จําเดิมแตวันนี้ไปจนตลอดชีวิต. 
 
 

ตามเสียงของคณกะโมคคัลลานพราหมณ  ๑ 
“โอวาทของพระโคดมเปนยอด” 

พระโคดมผูเจริญ!  บรรดาไมมีรากหอม  เขากลาววากฤษณาเปนยอด 
บรรดาไมมีแกนหอม  เขากลาววาจันทนแดงเปนยอด.  บรรดาไมมีดอกหอม 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
๑. คําของคณะกะโมคคัลลานะ  ทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา  หลังจากที่พระองคไดทรงบรรยาย 
ลักษณะบางอยางเกี่ยวกับสาวกของพระองคบางพวกใหเขาฟง.  อุปริ.  ม.  ๑๔/๘๘/๑๐๔. 
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ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๑๓

เขากลาววาดอกมะลิเปนยอด  แมฉันใด;  บรรดาปรามัตถธรรมทั้งหลาย  โอวาท 
ของพระโคดมผูเจริญ  ยอมเปนยอด  ฉันนั้นแล. 
 

พระโคดมผูเจริญ!  ภาษิตของพระองคไพเราะนัก ๆ.  พระโคดม 
ทรงประกาศธรรมเทศนาโดยปริยายเปนอันมากนี้  เหมือนหงายของที่คว่ําอยู 
หรือเหมือนเปดของที่ปกปดอยู  หรือเหมือนชี้บอกหนทางใหแกคนหลงทาง  หรือ 
เหมือนอยางตามตะเกียงในที่มืดใหคนตาดีไดเห็นรูป  ฉะนั้น.  ขาพระองคขอถึง 
พระโคดมผูเจริญ  และพระธรรมพระสงฆวาเปนที่พึ่งที่ระลึก.  ขอพระโคดม 
ผูเจริญ  จงทรงจําขาพระองคไววาเปนอุบาสก  ถึงพระรัตนตรัยเปนที่พึ่งจนตลอด 
ชีวิต  ในกาลมีวันนี้เปนตนไป. 
 

ตามเสียงของสัจจกะนิครนถ๑ 
“เจอะพระโคดมแลว  ไมมีรอดไปได” 

พระโคดมผูเจริญ!  ขาพเจานั่นเทียว  เปนคนคอยกําจัดคุณของผูอื่น,  
เปนคนคะนองวาจา  เพราะไดสําคัญถอยคําของพระโคดมวา  ตัวอาจหักลางไดดวย 
ถอยคําของตัว. 
 

พระโคดมผูเจริญ!  บุรุษมาปะทะชางอันซับมันเขาก็ดี  เจอะกองไฟ 
อันกําลังลุกโชนก็ดี  เผชิญงูที่มีพิษรายก็ดี  ก็ยังมีทางเอาตัวรอดไดบาง.  แตมา 
เจอะพระโคดมเขาแลวไมมีทางเอาตัวรอดไดเลย.  ขาพเจานั่นเทียวเปนคน 
คอยกําจัดคุณของผูอื่น  เปนคนคะนองวาจา  เพราะไดสําคัญถอยคําของพระโคดม 
วาตัวอาจหักลางไดดวยถอยคําของตัว  ขอพระโคดม  พรอมดวยพระภิกษุสงฆ  จงรับ 
ภัตตาหารของขาพเจา  เพื่อฉันในพรุงนี้. 
 
 
 

                                                
๑.  คําสารภาพของสัจจกะนิครนถ  สารภาพตอพระผูมีพระภาคเจา.  ม.มู.  ๑๒/๔๓๕/๔๐๓. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๔ ๓๑๔

 
ตามเสียงของเจาลิจฉวี  ทุมมุขะ  ๑ 
:  ทรงหักลางถอยคําของปรปกษได 
เหมือนเด็ก ๆ  รุมกันตอยกามปู 

เปรียบเหมือนในที่ใกลแหงบานหรือนิคม  มีสระโบกขรณีอยูสระหนึ่ง,  
ในสระนั้นมีปูตัวหนึ่ง,  มีเด็กชายหญิงเปนอันมากออกจากบานหรือนิคมนั้น 
ไปถึงสระโบกขรณีนั้นแลวก็ลงจับปูนั้นขึ้นมาจากน้ําวางไวบนบก,  ปูนั้นจะนอม 
กามไปขางไหน  เด็กเหลานั้นก็จะคอยตอยกามปูนั้นดวยทอนไมหรือช้ืนกระเบื้อง,  
ครั้นปูนั้นมีกามหักหมดอยางนี้แลว  ก็ไมอาจลงสูสระโบกขรณีนั้นไดอีกเหมือน 
อยางกอน  ขอนี้ฉันใด;  ทิฏฐิที่เปนเสี้ยนหนามปกคลุมอยู  ยักไปยักมาไมอยู 
ในรองรอย  บางอยาง  อยางของสัจจกะอันพระผูมีพระภาคเจาทรงทําใหหักเสียแลว,  
ตอน้ีไป  สัจจกะไมอาจเขามาใกลพระผูมีพระภาคเจา  ดวยประสงคจะโตตอบไดอีก 
ฉันนั้น. 

เม่ือเจาทุมมุขลิจฉวีกลาวอยางนี้แลว  สัจจกะพูดกับเธอวา  “เจาทุมมุขะ!  ทานหยุดเถิด,  
ทานหยุดเถิด,  ทานเปนคนปากมากนัก,  ขาพเจาไมไดพูดหารือกับทาน,  ขาพเจาพูดหารือกับพระโคดม 
ตางหาก”. 
   

ตามเสียงของปริพพาชกคณะแมน้ํา สัปปนี  ๒  
:   ไมมีชองทางที่ ใครจะขันสูพระผู มีพระภาคเจา  

นี่แนะสรภะ!  สุนัขจิ้งจอกในปาใหญ  ทะยานใจวาจักบันลือสีหนาท, 

                                                
๑.  คําเยาะเยย  ของเจาลิจฉวี  ทมุมุขะ  เยาะเยยสัจจกะนิครนถบตุร  ซึ่งจํานนตอถอยคําของตวัเองในการ 
โตวาทะกับพระผูมีพระภาคเจา.  มู.ม.  ๑๒/๔๓๒/๔๐๐. 
๒.คําของปริพพาชกคณะแมน้ําสัปปนีทั้งคณะ  กลาวถากถางปริพพาชกคนหนึ่งในคณะของตนที่กลา 
ไปทาทายพระผูมีพระภาคเจา  แลวในที่สุดกลับนิ่งเงียบ  เมื่อเขาใหพูดในที่ประชุม.  ติก.อํ.  ๒๐/  
๒๔๑/๕๐๔. 
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ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค 
 

๓๑๕

ครั้นรองออกมาจริง  ก็รองเปนเสียงสุนัขจิ้งจอกนั่นแหละ  รองเปนเสียงสุนัขปา  
อยูนั่นเอง,  นี้ฉันใด;  สรภะ!  ทานเองก็ฉันนั้น  ลับหลังพระสมณโคดมคุยวา  
 “ขาจักบันลือสีหนาท”,  แตแลวก็รองเปนเสียงสุนัขจิ้งจอกนั่นแหละ  รองเปน 
เสียงสุนัขปาอยูนั่นเอง. 
 

ลูกไกเจี๊ยบ  ทะยานใจวาจักขันใหเหมือนเสียงพอไก,  ครั้นขันออกมาจริง 
ก็รองเปนเสียงลูกไกเจี๊ยบอยูนั่นเอง,  ฉันใด;  สรภะ!  ทานเองก็ฉันนั้น  ลับหลัง 
พระสมณโคดม  คุยวา  “ขาจักขัน”,  แตแลวก็รองเจี๊ยบ ๆ  นั่นเอง. 
 

โคอยูในโรงวางเงียบตัวเดียว  ก็ทะยานใจวาเสียงของตัวกอง,  ฉันใด;  
สรภะ!  ทานเองอยูลับหลังพระสมณโคดม  ก็สําคัญวาเสียงของตัวอุโฆษ 
ฉันนั้น. 
 

ตามเสียงของปโลติกะปริพพาชก  ๑ 
:  ทรงมีคุณธรรมลึกจนผูอื่นไดแตเพียงอนุมานเอา  

ชาณุสโสณิพราหมณเห็นปโลติกะปริพพาชกเดินมาแตที่ไกล  ไดถามวา  “ทานผูเปน 
วัจฉายนโคตร  ยอมมาแตไหนแตยังวันเชนนี้?” 

“ทานผูเจริญ!  ขาพเจามาแตสํานักพระสมณโคดม”. 
“ทานวัจฉายนโคตรผูเจริญ!  บัณฑิตพากันถือวาพระสมณโคดมมีความรอบรูและความ 

เฉียบแหลมเพียงไหน?” 
“ทานผูเจริญ!  ขาพเจานะหรือ  จักรูจักความรอบรูและความ 

เฉียบแหลมของพระสมณโคดมวาเปนอยางไรได,  คนที่จะรูได  ก็มีแตคนที่มี 
ความรอบรูและความเฉียบแหลมเทากับพระสมณโคดมเทานั้น” 
 
 

                                                
๑. คําของปโลติกะปริพพาชก  ตอบชาณุสโสณิพราหมณตามความรูสึกของตนที่มีอยูในพระผูมีพระภาค 
เจาวาพระองคเปนเชนไร.  มู.ม.  ๑๒/๓๓๖/๓๒๙. 
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๓๑๖

“ทานผูเจริญ!  ทานผูเปนวัจฉายนะโคตรยอมสรรเสริญพระสมณโคดมกับเขาดวย  อยาง 
มากมายเหมือนกันหรือ?” 

“ทานผูเจริญ  อะไร  ขาพเจานะหรือจะไมสรรเสริญพระสมณโคดม.  
พระสมณะโคดมนั้น  เปนผูที่ใคร ๆ  พากันสรรเสริญกันทั่วหนา  วาเปนผูประเสริฐ 
กวาเทวดาและมนุษยทั้งหลาย”. 

“ทานผูวัจฉายนโคตร  เห็นอํานาจประโยชนของอะไร  จึงไดมีความเลื่อมใสในพระสมณโคดม 
มากมายถึงเพียงนี้?” 

“ทานผูเจริญ!  ขาพเจาเปนใครไหนมา  ที่จะไมเลื่อมใสอยางมากมาย 
ในพระสมณโคดม.เร่ืองนี้  เปรียบเหมือนนักลาชางผูฉลาด  เขาไปในปาชาง 
ไดเห็นรอยเทาชางในปานั้น  โดยยาวก็ยาวมาก  โดยกวางก็กวางมาก,  เขาก็ถึง 
ความแนใจไดวา  ชางตัวนี้ใหญ  ขอน้ีฉันใด  ขาพเจาก็ฉันนั้น,  ในกาลใดได 
เห็นเครื่องยืนยัน  ๔  ประการในพระสมณโคดม,  ในกาลนั้นขาพเจาก็ถึง 
ความแนใจวา  พระผูมีพระภาคเจานั้น  เปนผูตรัสรูชอบดวยพระองค  
เอง  พระธรรมเปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจานั้นตรัสไวถูกตองแลว  
สงฆสาวกของพระผูมพีระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว    ดังนี้. 
 

“ทานผูเจริญ!  เครื่องยืนยัน  ๔  ประการนั้นเปนอยางไรเลา?  คือ 
 (๑)  ขาพเจาไดเห็นขัตติยบัณฑิตบางพวก  มีปญญาละเอียดสุขุม  เคยทําการ 
โตวาทะ  มาอยางเชี่ยวชาญ  มีปญญาคมกลาปานวาจะแทงขนเนื้อทรายได 
เที ่ยวทําลายความคิดเห็นของผูอื ่นอยูดวยปญญาของตน  บัณฑิตเหลานั ้น 
ไดฟงขาววาพระสมณโคดมประทับอยูที่หมูบานหรือนิคมชื่อน้ัน ๆ  เขาพากันผูก 
ปญหาเตรียมไวทุกลูทุกทางวา  ถาเราถามปญหานี้กะพระสมณโคดม  ถาพระ- 
สมณโคดมแกอยางนี้เราจะแยงอยางนั้น,  ถาแกอยางนั้น  เราจะแยงอยางนี้ 
แลวพากันไปสูหมูบานหรือสูนิคมที่พระสมณโคดมประทับอยู  ครั้นไปถึงแลว 
ไดเขาไปเฝาพระสมณโคดมถึงที่ประทับ.  พระสมณโคดมไดแสดงธรรมิกถา 
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๓๑๗

ไดปลุกใจขัตติยบัณฑิตเหลานั้นใหมีกําลังใจกลาหาญราเริงดวยธรรมิกถา,  บัณฑิต 
เหลานั้น  ถูกชี้แจงปลุกใจใหมีกําลังใจกลาหาญราเริงเชนนั้นแลว  ก็หาไดถามปญหา 
ไม,  แลวจะพูดอะไรกันถึงการแยงตามที่คิดกันไว.  เขาพากันกลายเปนสาวกของ 
พระสมณโคดมนั่นเอง  หมดสิ้นไมมีเหลือ.ทานผูเจริญ!  ในกาลใดขาพเจา 
ไดเห็นเครื่องยืนยันประการที่  ๑ นี้  ในพระสมณโคดมในกาลนั้นขาพเจาก็ถึงความ 
แนใจวา  พระผูมีพระภาคเจานั้นเปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง.  พระธรรม 
เปนสิ่งที่พระผูมีพระภาคเจานั้น  ตรัสไวถูกตองแลวพระสงฆสาวกของพระผูมี 
พระภาคเจา  เปนผูปฏิบัติดีแลว  ดังนี้. 
 

“ทานผูเจริญ!  (๒)  ขาพเจาไดเห็น  พราหมณบัณฑิตบางพวก  มีปญญา 
ละเอียดสุขุม  เคยทําการโตวาทะมาอยางเชี่ยวชาญ...(ฯลฯ)...  (เหมือนขอที่ ๑ ทุกอยางจน 
ตลอดทั้งขอ) 

“ทานผูเจริญ!  (๓)  ขาพเจาไดเห็นคหบดีบัณฑิตบางพวก  มีปญญา 
ละเอียดสุขุม  เคยทําการโตวาทะมาอยางเชี่ยวชาญ...(ฯลฯ)...   

“ทานผูเจริญ!  (๔)  ขาพเจไาดเห็นสมณบัณฑิตบางพวก  มีปญญา 
ละเอียดสุขุม  เคยทําการโตวาทะมาอยางเชี่ยวชาญ...(ฯลฯ)...   

ทานผูเจริญ !  พระสมณโคดมยอมใหบรรพชาแกบัณฑิตทั้งหลาย 
เหลานั้น.  บัณฑิตเหลานั้น  ครั้นบวชแลวในธรรมวินัยนั้น  เปนผูหลีกออกสู 
ที่สงัด  ไมประมาท  มีความเพียรเผากิเลส  มีตนสงไปในสมาธิภาวนาอยูเปนปรกติ,  
ไมนานเลย  ก็ทําใหแจงไดซึ่งที่สุดแหงพรหมจรรยอันไมมีพรหมจรรยอื่นยิ่งกวา 
อันเปนที่ปรารถนาของกุลบุตรทั้งหลายผูออกจากเรือนบวชเปนผูไมมีเรือน,  ได 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  เขาถึงสุขอันเกิดแตพรหมจรรยนั้นแลวแลอยู.  ทาน 
เหลานั้นไดพากันกลาววา  `ทานผูเจริญทั้งหลายเอย!  เราไมขยี้หัวใจของ 
เราอีกตอไป.  เราไมขยี้หัวใจของเราอีกตอไป.  กอนหนานี้  พวกเรา  
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ไมเปนสมณะ  ก็ปฏิญญาวาตัวเองเปนสมณะ,  ไมเปนพราหมณ  ก็ปฏิญญา 
ตัวเองวาเปนพราหมณ,  ไมเปนอรหันต  ก็ปฏิญญาตัวเองวาเปนอรหันต.  
บัดนี้  พวกเราเปนสมณะแลว,  บัดนี้พวกเราเปนพราหมณแลว,  บัดนี้พวกเรา 
เปนอรหันตแลว.'  ดังนี้. 

ทานผูเจริญ!  ในกาลใดขาพเจาไดเห็นเครื่องยืนยันทั้ง  ๔  ประการ 
เหลานี้  ในพระสมณโคดม,  ในกาลนั้น  ขาพเจาก็ถึงความแนใจแลววา 
พระผูมีพระภาคเจานั้น  เปนผูตรัสรูชอบดวยพระองคเอง.  พระธรรมเปนสิ่ง 
ที่พระผูมีพระภาคเจานั้น  ตรัสไวอยางถูกตองแลว  พระสงฆสาวกของพระผูมี 
พระภาคเจานั้น  ปฏิบัติดีแลว  ดังนี้.” 
 

ลําดับนั้น  ชาณุสโสณิพราหมณไดลงจากรถ  ทําผาหมเฉวียงบา  ประณมมืออัญชลีไปทางทิศ 
ที่พระผูมีพระภาคเจาประทับอยู  กลาวอุทานนี้ขึ้น  ๓  ครั้งวา  :- 

นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ! 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส ! 
นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส !  และวาเมื่อไรหนอ 

เราจะพึงพบปะสมาคมกับพระสมณโคดมนั้น,  ทําอยางไรหนอ  จะไดสนทนา 
เรื่องไร ๆ กับพระสมณโคดมนั้น  ดังนี้. 
   

ตามเสียงของสัสสการพราหมณ๑ 
:  ทรงมีคุณธรรมสูง  ๔  ประการ 

พระโคดมผูเจริญ!  เรื่องนี้นาอัศจรรย,  เรื่องนี้ไมเคยมีมากอน, ก็ 
 
 
 

                                                
๑.  คําของวัสสการพราหมณ  มหาอํามาตยแหงมคธ  ทูลสรรเสริญถึงการบัญญัติบุคคล  ที่เปนมหาบุรุษ 
มหาปราชญของพระผูมีพระภาคเจา  ณ  ที่เวฬุวัน  ใกลเมืองราชคฤห.  จตุกฺก.  อํ.๒๑/๔๗/๓๕. 
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ตามที ่พระองคตรัสนี ้ข าพระองคจักจําไวว า  พระองคประกอบพรอมดวยธรรม 
๔  ประการนี้  คือ  :- 

(๑)  พระโคดมผูเจริญเปนผูปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแกมหาชน  เพื่อ 
ความส ุขของมหาชน   เพื ่อย ังประชุมชนเปนอ ันมากให ประด ิษฐานอยู ใน 
อริยญายธรรม  คือ  ความเปนผูมีธรรมงาม  มีธรรมเปนกุศล. 

(๒)  พระโคดมผูเจริญจํานงจะตรึกเรื่องใด  ก็ตรึกเรื่องนั้นได 
ไมจํานงจะตรึกเรื่องใด  ก็ไมตรึกเรื่องนั้นได,  จํานงจะดําริเรื ่องใดก็ดําริ 
เรื่องนั้นได  ไมจํานงจะดําริเรื ่องใด  ก็ไมดําริเรื ่องนั้นได,  ทั้งนี้เปนเพราะ 
พระโคดมเปนผูมีอํานาจเหนือจิต  ในคลองแหงความตรึกทั้งหลาย. 

(๓)  พระโคดมผูเจริญเปนผูไดตามตองการ  ไดโดยไมยากไดโดย 
ไมลําบากซึ ่งฌานทั ้ง  ๔   อันเปนธรรมเครื ่องอยู เป นสุขในภพปจจุบ ันนี ้อ ัน 
เปนธรรมเปนไปในทางจิตชั้นสูง. 

(๔)  พระโคดมผูเจริญกระทําใหแจงไดซึ่งเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ 
อันไมม ีอาสวะเพราะหมดอาสวะแล ว   ดวยปญญาอันยิ ่ง เอง   เข าถ ึงแล ว 
และอยูในวิหารธรรมนั้น  ในภพเปนปจจุบันนี้  ดังนี้. 
 

ตามเสียงของหัตถกเทวบุตร  ๑ 
:  ทรงอัดแออยูดวยบริษัทนานาชนิด 

 
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ธรรมเหลาใด  ที่ขาพระองคเคยประพฤติเมื่อ 

 
 
 
 

                                                
๑.  ตามเสียงของหัตถกเทวบุตร  ซึ่งเมื่อเขาเฝาพระผูมีพระภาค  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ใกลพาราณสี 
ถูกพระผูมีพระภาคเจาถามถึงการประพฤติธรรมเมื่อครั้งเปนมนุษย  วาเดี๋ยวนี้ยังประพฤติอยูหรือไม?  
ติก.  อํ.  ๒๐/๓๕๙/๕๖๗. 
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ครั ้ง เป นมน ุษย   ธรรม เหล านั ้นข าพระองค ก ็ย ังประพฤต ิอยู บ ัดนี ้  แถมย ัง 
ประพฤติธรรม  ที่ไมเคยประพฤติเมื่อครั้งเปนมนุษยอีกดวย. 

ขาแตพระองคผูเจริญ!  บัดนี้  พระผูมีพระภาคเจาถูกแวดลอม 
แออัดอยูดวยหมูภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  พวกพระราชา 
มหาอํามาตย  พวกเดียรถีย  และสาวกเดียรถีย,  ขอนี้ฉันใด;  ขาพระองค 
ตามปรกติก็เกลื่อนกลนอยูดวยเทวบุตรทั้งหลาย  ฉันนั้นเหมือนกัน.  เทวบุตร 
ทั้งหลายมาแมแตที่ไกล ๆ  ตั้งใจวา  “เราทั้งหลายจักฟงธรรมในสํานักหัตถกเทวบุตร”  
ดังนี้. 
 

ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองค  ไมอิ่มไมเบื่อของ ๓  อยางจนตาย.  
ของ  ๓  อยางอยางไรกัน?  ๓  อยางคือ  :- 

ขาพระองคไมอ่ิมไมเบื่อการเห็นพระผูมีพระภาคเจา  จนตาย. 
ขาพระองคไมอ่ิมไมเบื่อการไดฟงพระสัทธรรม  จนตาย. 
ขาพระองคไมอ่ิมไมเบื่อการไดอุปฏฐากพระสงฆ  จนตาย. 
ขาแตพระองคผูเจริญ!  ขาพระองคไมอ่ิมไมเบื่อของ  ๓  อยางนี้แลจน

ตาย. 
 

ตามเสียงของโลหิจจพราหมณ๑ 
:  ทรงมีอนามัยเปนอยางดี 

เขามานี่,  เพื่อนโรสิกะ!  พระสมณโคดม  อันมหาชนจะไปเฝาได 
ณ  ที่ใด  ทานจงเขาไปเฝาโดยที่นั้น  แลวกลาวตามคําของเรากะพระสมณโคดม 
ผูมีอาพาธนอย  มีโรคนอย  ลุกไดกระปรี้กระเปรามีกําลังพลัง  มีอันอยูเปน 
 
 
 

                                                
๑.  เมื่อส่ังใหโรสิกะไปเฝาพระพุทธเจา,  สี.ที.  ๙/๒๘๕/๓๕๓.  และบาลีแหงอื่นอีกหลายแหง. 
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๓๒๑

ผาสุก  วา...ขอพระโคดมผูเจริญ  พรอมทั้งภิกษุสงฆ  จะทรงรับภัตตาหาร 
ของโลหิจจพราหมณ  เพื่อภัตตบริโภค  ในวันพรุงนี้เถิด. 
 

ตามเสียงของโสณทัณฑพราหมณ  ๑ 
:  ทรงมีคุณสมบัติสูงทุกประการ 

พวกพราหมณ  ๕๐๐  คนไดกลาวทัดทาน  หามมิใหโสณทัณฑพราหมณเจาเมืองจัมปาไปเฝา 
พระผูมีพระภาค  กลัววาจะเสื่อมเสียเกียรติยศของพวกพราหมณชั้นสูงสุดไป.  โสณทัณฑพราหมณไดกลาว 
เหตุผลที่เขาควรจะไปเฝาพระผูมีพระภาคดังตอไปนี้: 
 

ดูกอน  ทานผูเจริญ  ท.!  ถาเชนนั้น  ขอพวกทานจงฟงคําของขาพเจา 
บาง  วาทําไมพวกเราจึงเปนฝายที่ควรไปเฝา  เยี่ยมพระสมณโคดม  แทนที่จะ 
ใหพระสมณโคดม  เสด็จมาหาพวกเรา.  เทาที่เราไดทราบมาแลว :  พระสมณ- 
โคดม  มีชาติอันดีทั ้งสองฝาย  คือ  ทั้งฝายมารดาและฝายบิดา  ถือปฏิสนธิ 
ในครรภอันบริสุทธิ์ตลอดเจ็ดชั่วบรรพบุรุษ,  เปนผูที่ไมมีใครคัดงางทวงติงได 
ดวยการกลาวถึงชาติ,  นี่ก็เปนขอหนึ่ง  ที่พวกเราควรไปเฝาเยี่ยมพระสมณโคดม 
แทนที่จะใหพระสมณโคดม  เสด็จมาหาพวกเรา. 
 

พระสมณโคดม   ทรงละหมู พระญาติวงศอันใหญยิ ่ง  แลวออก 
ผนวช,  นี่ก็เปนขอหนึ่ง  ที่  ฯลฯ.๒  พระสมณโคดม  ทรงสละเงินและทอง 
เปนอันมาก   ทั ้งที ่อยู ในแผนดิน   และนําขึ ้นจากดินแลว   ออกผนวชแลว ,  
นี่ก็เปนขอหนึ่ง  ฯลฯ.   
 
 

                                                
๑.  เสียงของโสณทัณฑพราหมณ  บอกกลาวแกพวกพราหมณดวยกัน  ที่ทัดทานตนในการจะไปเฝา 
พระผูมีพระภาค.  สี.ที.  ๙/๑๔๖/๑๘๒ 
๒.  ที่ละดวยเปยยาล  (ฯลฯ)  หมายความวา  มีคําเต็มเหมือนทายขอตน  ซึ่งมีใจความวาเราควรไปเฝา 
พระสมณโคดม  แทนที่จะใหพระองคมาหาเรา,  ทุกแหง. 
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พระสมณโคดม  ยังเปนผูหนุมแนน  มีผมดําสนิท  ประกอบดวยเยาว 
ที ่กําล ังเจร ิญ   ตั ้งอยู ในปฐมวัย   ออกจากเร ือน   บวชไมหว ังประโยชนเกื ้อก ูล 
ดวยเรือน   แลว ,   ฯลฯ .   พระสมณโคดมนั้น ,   ขณะเมื่อมารดาบิดา  
ไมปรารถนาใหออกบวช   กําลังมีหนา เต็ม ไปดวยน้ําตา   ทรงกันแสงอยู .  
ทานไดปลงผมและหนวด  นุงหมผายอมดวยน้ําฝาด  ออกบวชจากเรือน  ไมหวัง 
ประโยชนเกื้อกูลดวยเรือนแลว,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม   มีร ูปผึ ่งผาย   ควรแก การด ู  เป นที ่ตั ้งแห งความ 
เลื่อมใส  ประกอบดวยความงามแหงผิวพรรณเปนอยางยิ่ง  มีผิวพรรณเหมือน 
มหาพรหม  มีทรวดทรงเหมือนมหาพรหม  นาดูมิใชเล็กนอยฯลฯ.  พระสมณโคดม 
เป นผู ม ีศ ีล   มีศ ีลอ ันประ เสร ิฐ   มีศ ีล เป นก ุศล   ประกอบพร อมดวยศ ีลอ ัน 
เปนกุศล,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม   เปนผู ม ีวาจาไพเราะ   ใหกึกกองดวยอุทาหรณอัน 
ไพเราะ  ประกอบดวยวาจาอันเปนที่ชอบใจแหงชาวเมือง  ไมกึกกอง  ไมพลาม,  
สามารถใหผูฟงเขาใจเนื้อความ,  ฯลฯ.พระสมณโคดมเปนอาจารย  และ 
ประธานอาจารยแหงชนเปนอันมาก,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  เปนผูสิ้นกามราคะ  ปราศจากความกระเสือกกระสน 
ในกาม,  ฯลฯ.พระสมณโคดมเปนผูกลาวสอนลัทธิกรรม  กลาวสอนกิริยา 
ชักนําสัตวในความดี,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  ออกผนวชจากตระกูลอันสูง  คือตระกูลกษัตริย 
อันไมระคนดวยตระกูลอื่น,ฯลฯ.  พระสมณโคดม  ออกผนวชจากตระกูล 
อันมั่งคั่ง  มีทรัพยมาก  มีโภคะมาก,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  เปนผูที่มหาชนชาวแควนนอก ๆ  ชาวชนบทนอก ๆ  
ก็มาแลว  เพื่อสอบถามขอสงสัย,  ฯลฯ.  พระสมณโคดมเปนผูที่เทวดาจํานวนพัน 
 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info



ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๒๓ 

เปนอเนก  ถือเอาเปนสรณะดวยการมอบชีวิต,  ฯลฯ. 
พระสมณโคดม  มีเกีรติศัพทอันงดงาม  ฟุงไปแลว  อยางนี้วา  พระ 

ผูมีพระภาคเจาพระองคนั้นเปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบไดดวยตนเอง  สมบูรณดวย 
วิชชาและจรณะ   เปนผู ไปดี  รู แจงโลก   เปนสารถีฝกบุร ุษที ่ฝ กได  ไมมีใคร 
ยิ่งไปกวา  เปนครูของเทวดาแลมนุษย  เปนผูเบิกบาน  จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว 
ดั่งนี้,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  เปนผูประกอบดวยมหาปุริสลักขณะ ๓๒  ประการ,  
ฯลฯ.พระสมณโคดม  เปนผูมีปรกติกลาวคําตอนรับเชื้อเชิญ  มีถอยคํานุมนวล 
หนาตาเบิกบาน  ไมสยิ้ว  ไมอิดเอื้อน  เปนผูมีถอยคําถูกตองและกาละเทสะสําหรับ 
ทักทายเขากอน,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  เปนผูที่  บริษัททั้งสี่  สักการะ  เคารพ  นับถือบูชา 
นอบนอมแลว,  ฯลฯ.  เทวดาและมนุษยเปนอันมาก  เลื่อมใสอยางยิ่งแลวเฉพาะพระ 
สมณโคดม,  ฯลฯ. 

พระสมณโคดม  ประทับอยู  ณ  บานหรือนิคมใด  อมนุษยยอมไม 
รบกวนมนุษยในบานหรือนิคมนั้น,  ฯลฯ.  พระสมณโคดมเปนผูมีหมูมีคณะ 
เปนอาจารยผูฝกฝนหมูคณะ  ปรากฏวาเปนผูเลิศกวาบรรดาเจาลัทธิทั้งหลาย 
อันมีอยูเกลื่อนกลน,เกียรติยศเกิดแกสมณพราหมณเจาลัทธิเหลานั้น  ดวยอาการ 
อยางใด  แตจะเกิดแกพระสมณโคดมดวยอาการอยางนั้น  ก็หามิได  ที่แท  เกียรติยศ 
เกิดแกพระสมณโคดมเพราะความสมบูรณดวยวิชชาและจรณะ   อันไมมีอื ่น 
ยิ่งไปกวา,  ฯลฯ. 

พระเจาพิมพิสาร  ผูจอมทัพ  ราชาแหงมคธ  พรอมดวยบุตรและภรรยา 
บริษัทและอมาตย  ไดถึงพระสมณโคดมเปนสรณะจนตลอดชีวิต,  ฯลฯ.  พระเจา  
ปเสนทิโกศล  พรอมดวยบุตรภรรยา  บริษัท  และอมาตย  ก็ถึงพระสมณโคดม 
เปนสรณะ   จนตลอดชีวิต ,   ฯลฯ .   พราหมณโปกขรสาติ   พรอมดวย  
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บุตรภรรยา  บริษัท  และอมาตย  ก็ถึงพระสมณโคดมเปนสรณะ  จนตลอดชีวิต,  
พระสมณโคดม  เปนผูที่พระเจาพิมพิสารผูจอมทัพ  ผูราชาแหงมคธ,  พระเจา  
ปเสนทิโกศล,  และพราหมณโปกขรสาติ  สักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา 
นอบนอม  แลว,  ฯลฯ. 

พระสมนโคดม  เสด็จมาถึงเมืองจัมปา  ประทับอยูที่แทบฝงสระโบกขรณี 
ชื่อ  คัคครา  ใกลนครจัมปาน่ีแลว.  ทานผูเจริญ  ท.!  ก็สมณะหรือพราหมณไร ๆ  
ก็ตาม  ที่มาถึงคามเขตของเรา  ก็เปนแขกของพวกเรา.  ขึ้นชื่อวาแขกยอมเปนผู 
ที่พวกเราควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม.  พระสมณโคดม 
ก็ถึงแลว  เพราะเหตุนั ้น  พระสมณโคดม   จึงเปนแขกของพวกเรา   เปนแขก 
ที่พวกเราควรสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชา  นอบนอม,  นี่ก็อีกขอหนึ่งที่ 
พระสมณโคดม  ไมควรเสด็จมาหาพวกเรา ;  ที่แท  พวกเรา  
นั่นแหละควรไปเยี่ยมเฝาพระสมณโคดม. 

เราพรรณนาเกียรติคุณของทานโคตมะอยูเพียงเทานี้  ก็จริงแล  แตพระ 
สมณโคดม  จะประกอบดวยเกียรติคุณเพียงเทานั้น  ก็หาไม  ที่แท  พระสมณโคดมนั้น 
มีเกียรติคุณมาก  หาประมาณมิได. 
 

ตามเสียงของอุตตรมาณพ๑ 
:  ทรงประกอบดวยมหาปุริสลักขณะ  ๓๒ 

ทานผูเจริญ!  ตามเสียงเลาลืออันมีแกพระโคดม  เปนอยางนั้นจริง,  
พระสมณโคดม  ก็เปนจริงตามเสียงเลาลือ  ไมแปลกไปโดยประการอื่น,  พระ 
สมณโคดมนั้น  ประกอบดวยมหาปุริสลักขณะครบทั้ง  ๓๒  ประการ  คือ  พระ 
 
 
 
 

                                                
๑.  คําของอุตตรมาณพ  ผูติดตามดูพระผูมีพระภาคอยูถึง  ๗  เดือน  แลวกลับไปเลาแกอาจารยตน 
ตามที่ไดสังเกตเห็นมา.  บาลี  .ม.ม  ๑๓/๕๓๒/๕๘๙ 
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สมณโคดม  มีพื้นฝาเทาเต็มเสมอ  (ไมแหวงเวา),  นี่เปนมหาปุริสลักขณะขอหนึ่ง 
 (คําตอไป ๆ  เชนเดียวกับที่กลาวแลวในภาค  ๑  ขางตน  ซึ่งเปนคําที่ตรัสเอง  ทั้ง  ๓๒  ลักขณะ)  
ฯลฯ...  พระสมณโคดม  มีศรีษะรับกับกรอบหนา,  นี่ก็เปนมหาปุริสลักขณะ 
ขอหนึ่ง.  เหลานี้แล  เปนมหาปุริสลักขณะ  ๓๒  ของพระสมณโคดม. 
 

:  ทรงมีลีลาศสงา  งดงาม 
 

ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมนั้น,  เมื่อจะดําเนิน  ยอมกาวเทาขวา 
กอน,  ไมยกยองไกลเกิน  ใกลเกิน,  เมื่อดําเนิน  ไมกาวถี่เร็วเกิน  และไมชาเกิน,  
ไมใหแขงเบียดแขง  ไมใหขอเทากระทบขอเทา,  ไมยกขาสูง  (เหมือนเดินในน้ํา),  
ไมลากขาต่ํา,  ไมใหขาเปนเกลียว  (คือผลัดไขวกันไปไขวกันมาเวลากาวเดิน),  
ไมสายขาไปมา,  เมื่อพระโคดมดําเนินนั้น  กายมั่นคงไมโยกโคลง,  และไม 
รูสึกวาตองออกแรงในเมื่อเดิน.  เมื่อจะเหลียวดู  ยอมเหลียวทั้งกาย  (ไมเหลียว 
เฉพาะพระพักตร),  ไมมองดูเบื้องบน  ไมมองดูเบื้องต่ํา,  ไมตะลีตะลานเดิน,  
แตมองเพงตรงออกไป  ประมาณชั่วแอก,  ที่นอกบริเวณชั่วแอกออกไป  ทรง 
เห็นไดดวยอนาวฏญาณทัสสนะ. 
 

:  ทรงมีมรรยาทเปนสงา  นาเล่ือมใส 
 

ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมนั้น  เมื่อเขาไปในหมูบาน  ยอมไม 
กระหยงกายใหส ูง   ไมย อกายใหต่ํา   ไมบิดกาย   ไมส ายกายไปมา   เขาไป ,  
พระสมณโคดมนั ้น  ไมหมุนกายเมื ่อนั ่ง   ไกลเกิน  ใกลเก ิน,ไมย ันกายดวยมือ 
แลวจึงนั่ง,  ไมนั่งจมที่นั่ง  (เชนนอนพิงพนักจนเกือบเปนนอน  หรือทิ้งตัว 
นั่งแรง),  พระสมณโคดมนั้น  ไมนั่งกระดิกมือ  กระดิกเทา,  ไมนั่งจุนปลีแขง 
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ขึ้นไวดวยปลีแขง  (ขัดสมาธิชนิดชันเขาขึ้นสูง?),  ไมนั่งจุนตาตุมไวดวยตาตุม 
(ตาตุมซอนกันอยู),  ไมนั่งยันคางดวยมือ. 
 

:  ไมทรงตื่นเตนพระทัย  ในบาน 
ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมนั้น  เมื่อน่ังในบานเรือนยอมไมสะดุง 

ไมหวาดเส ียว   ไมค รั ่นคร ามไมสั ่นสะทาน   เป นผู ม ีปรกติไม สะดุ งหวาดเส ียว 
ครั่นครามสั่นสะทาน  ปราศจากความมีขนชูชัน  มีจิตเวียนมาสูวิเวก. 
 

:  ทรงฉันภัตตาหารในหมูบานเรียบรอยนัก 
ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมนั้น  นั่งในบานเรือนแลว,  เมื่อรับนํ้า 

ลางบาตร๑  ยอมไมชูบาตรรับ  ไมเอียงบาตรรับ  ไมหมุนบาตรรับ  ไมสายบาตรรับ,  
ยอมไมรับนํ้าลางบาตร  มากเกิน  นอยเกิน,  ไมลางมีเสียงขลุง ๆ,  ไมหมุน 
บาตรลาง,  ไมวางบาตรที่พื้นแลว  จึงลางมือ,  แตบาตรกับมือเปนอันลางเสร็จ 
พรอมกัน.  ไมเทน้ําลางบาตร  ไกลเกิน  ใกลเกิน  และไมเทใหฟุงกระเซ็น. 

พระสมณโคดมนั้น  เมื่อรับขาวสุก  ยอมไมชูบาตรรับ  ไมเอียงบาตรร ับ 
ไมหมุนบาตรรับ  ไมสายบาตรรับ,  ยอมรับขาวสุก  ไมนอยเกินมากเกิน.  
ยอมถือเอาแกงกับแตพอประมาณ,  ไมใหคําขาวยิ่งไปดวยแกงกับ,  ยอมตะลอม 
คําขาวในปากใหหมุนมาถูกเคี้ยวใหม  ๒-๓  กลับ  แลวจึงกลืน,  เยื่อขาวสุกที่ 
ยังไมแหลกละเอียด  ยอมไมเขาไปในกาย,  และเยื่อขาวสุกนิดเดียว  ก็ไมเหลือ 
อยูในปาก,  ยอมนอมคําขาวเขาไปแตครึ่งหนึ่ง  (ฉันคราวละครึ่งคําหรือครึ่งปาก). 
 
 

 

                                                
๑.  เปนน้ําลางบาตร  กอนแตจะใชรับภัตตาหาร  ยุคโนน  แมฉันที่บานเรือน  ก็คงฉันดวยบาตร 
ที่พาไปนั่นเอง.  เมื่อจะรับ  จึงมีการถวายน้ําใหลางบาตรเสียกอน,  และคงถวายเมื่ออยูในที่เทน้ํา 
ลางบาตรได. 
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:  ไมทรงติดในรสอาหาร 
ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมนั้น  รูสึกตนขณะรูรสแหงอาหาร,  ไม 

รูสึกความยินดีติดใจในรส.พระสมณโคดมฉันอาหารประกอบพรอมดวยองคแปด 
คือ  ฉันเพื่อเลน  ก็หามิได,  ฉันเพื่อมัวเมาในรส  ก็หามิได,  ฉันเพื่อประเทืองผิว 
ก็หามิได,  ฉันเพื่อตกแตงอวัยวะ  ก็หามิได;  แตฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได 
เพื่อใหมีความเปนไปแหงอัตตภาพสืบไป,  เพื่อหามกันเสียซึ่งความหิวลําบาก, 
เพื่ออนุเคราะหแกพรหมจรรย;  โดยคิดเห็นวา  `ดวยการทําเชนนี้  เรายอม 
กําจัดเวทนาเกา  และไมทําเวทนาใหมใหเกิดได;  ความเปนไปไดแหงอัตตาภาพ,  
ความไมมีโทษเพราะอาหาร,  และความอยูผาสุก  จกัมีแกเรา'  ดังนี้. 
 
 

:  ทรงมีวัตรในบาตร 
ทานผูเจริญ!  พระสมณโคดมฉันแลว  เมื่อจะรับนํ้าลางบาตร  ยอมไม 

ชูบาตรรับ  ไมตะแคงบาตรรับ  ไมหมุนบาตรรับ  ไมสายบาตรรับ,  ยอมไมรับ 
น้ําลางบาตรมากเกิน  นอยเกิน,  ไมลางบาตรมีเสียงขลุง ๆ  ไมหมุนบาตรลาง,  
ไมวางบาตรที่พื้นแลวจึงลางมือ  แตบาตรกับมือเปนอันลางแลว  เสร็จพรอมกัน 
ไมเทน้ําลางบาตรไวไกลเกิน  ใกลเกิน,  และไมเทใหกระเซ็นฟุง,  ฉันเสร็จแลว 
ไมวางบาตรไวไกลเกิน  ใกลเกิน,  ไมละเลยบาตร,  ไมละเลยการรักษาบาตร 
จนลวงเวลา. 
 
 

:  การเสด็จกลับจากฉันในหมูบาน 
 

พระสมณโคดมนั้น  ฉันแลว  นั่งนิ่งอยูขณะหนึ่ง  และไมปลอยใหเวลา 
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แหงการอนุโมทนาลวงเลยไป,  ฉันแลวก็อนุโมทนา  โดยไมติเตียนอาหารนั้น 
ยกยองอาหารอื่น  (เลือกสิ่งชอบ),  ยอมสนทนาชักชวนบริษัทนั้น ๆ  ใหอาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมิกถาโดยแท,  แลวจึงลุกจากอาสนะ  หลีกไป.  พระสมณโคดมนั้น 
ไมผลุนผลันไป  ไมเฉื่อยชาไป,  และไมไปโดยเขาไมรูไมเห็น. 
 

:  ทรงนุงหมกระทัดรัด 
 

จีวรที่คลุมกายของพระสมณโคดม  ไมปรกสูงเกิน  ต่ําเกิน,  ไมรัดแนน 
ไมหลุด ๆ หลวม ๆ,  ลมไมอาจเวิกจีวรที่กายของพระสมณโคดม,  ธุลีละออง 
ไมอาจติดกายของพระสมณโคดม. 
 

:  ทรงมุงแตความเกื้อกูลสัตว 
 

พระสมณโคดมนั้น  ไปถึงอารามแลว  จึงนั่ง,  นั่งบนที่นั่งที่จัดไวแลว 
จึงลางเทา,  และพระสมณโคดม  ไมเปนคนประกอบการประคบประหงมตกแตง 
เทา,  ครั้งลางเทาแลว  ก็นั่งคูบัลลังกตั้งการตรง  ดํารงสติเฉพาะหนา.  จะได 
คิดเพื่อเบียดเบียนตนก็หามิได  เพื่อเบียดเบียนผูอื่นก็หามิได  เพื่อเบียดเบียนทั้ง 
สองฝายก็หามิได,  เปนผูนั่งคิดอยูซึ่งสิ่งอันเปนประโยชนเกื้อกูลตน,  เกื้อกูลทาน,  
เกื้อกูลท้ังสองฝาย,  คือ  เกื้อกูลแกโลกทั้งปวงนั่นเทียว. 
 

:  การแสดงธรรมดวยพระสําเนียงมีองค  ๘ 
พระสมณโคดมนั้น  ไปถึงอารามแลว  (เย็นลง)  ยอมประชุมบริษัท 

แสดงธรรม,  ไมประจบประแจงบริษัท,  ยอมสนทนาชักชวนบริษัทใหอาจหาญ 
ราเริงดวยธรรมิกถา. 
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เสียงกองกังวาล  ที่เปลงออกจากพระโอษฐของพระสมณโคดมนั้น 
ประกอบพรอมดวยองคแปด  คือ  ไมขัด,  ฟงเขาใจ,  เพราะพริ้ง,  นาฟง,  
หยดยอย,  ไมพราเลือน,  ซาบซึ้ง,  บันลือชัดเจน.เสียงที่พระสมณโคดมใชเพื่อ 
ยังบริษัทใหเขาใจเนื้อความ  ไมกึกกองแพรไปภายนอกแหงบริษัท.  บริษัท 
เหลานั้น  ครั้นพระสมณโคดม  สังสนทนาชักชวนใหอาจหาญรื่นเริงดวยธรรมิกถา 
แลวลุกจากที่นั่งหลีกไปก็ยังเหลียวมองดูอยูดวยภาวะแหงคนผูไมอยากจากไป. 

ทานผูเจริญ!  ขาพเจายอมเห็นพระสมณโคดม  เมื่อดําเนินไป,  
เมื่อยืนอยู,  เมื่อเขาไปสูบานเรือน,  เมื่อน่ังนิ่ง ๆ  ในบานเรือน,  เมื่อฉันภัตตาหาร 
ในบานเรือน,  เมื่อฉันแลวนั่งนิ่ง ๆ,  เมื่อฉันแลวและอนุโมทนา,  เมื่อมาสูอาราม,  
เมื่อถึงอารามแลวนั่งนิ่ง  ๆ,  เมื่อถึงอารามแลว  แสดงธรรมแกบริษัท .  
พระสมณโคดมนั้น  เปนเชนกลาวมานี้ดวย,  และยิ่งกวาที่กลาวมาแลวดวย”. 

“ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค  ผูอรหันตสมมาสัมพุทธเจา  พระองค 
นั้น!  ขอนอบนอมแดพระผูมีพระภาค  ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั้น!!  
ขอนอบนอมแดพระผู มีพระภาค  ผู อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พระองคนั ้น!!!  
ถาไฉนในบางคราว  เราพึงไดสมาคมกับพระสมณโคดม,  พึงเจรจาดวยถอยคํา 
กับพระสมณโคดมเถิด”.  -  -นี้เปนอุทานของพรหมายุพราหมณ  เปลงในเมื่อฟงถอยคํานั้นจบแลว 
และคํารําพึงใครจะสมาคมกับพระผูมีพระภาคเจา. 
 

ตามเสียงของพระเจาปเสนทิโกศล  ๑ 
:  ทรงมีคณะสงฆที่ประพฤติพรหมจรรยตลอดชีวิต 

 
พระองคผูเจริญ!  ขอสังเกต  ของหมอมฉันมีอยูในพระผูมีพระภาค 
 
 
 

                                                
๑.  คําของพระเจาปเสนทิโกศล  ทูลแดพระผูมีพระภาค  ที่นิคมเมทฬุปะ  แควนสากยะ,  ในคราวไป 
เฝาเยี่ยม.  ม.ม.  ๑๓/๕๐๙/๕๖๒ 
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วา  `พระผูมีพระภาคเปนผูตรัสรูชอบดวยตนเอง,  พระธรรมเปนสิ่งที่พระผูมี 
พระภาคตรัสดีแลว,  พระสงฆสาวกของพระผูมีพระภาค  ปฏิบัติดีแลว'  ดังนี้. 

พระองคผูเจริญ!  คือในเรื่องนี้  หมอมฉันไดเห็นสมณพราหมณ 
บางพวก  ประพฤติพรหมจรรยอยางเครงครัด  ไดสิบปบาง  ยี่สิบปบาง  สามสิบปบาง 
สี่สิบปบาง  ครั้นสมัยอื่น  สมณพราหมณพวกนั้นกลายเปนผูอาบอยางดี  ลูบทา 
อยางดี  แตงผมแตงหนวด  อิ่มเอิบ  เพียบพรอมดวยกามคุณหา  ใหเขาบําเรออยู.  
สวนภิกษุในศาสนานี้,  หมอมฉันเห็นประพฤติพรหมจรรยบริสุทธิ์  บริบูรณจน 
ตลอดชีวิต  จนกระทั่งหมดลมหายใจ.  พระองคผูเจริญ!  หมอมฉันไมเห็น 
พรหมจรรยอื่น  ที่บริสุทธิ์บริบูรณอยางนี้  นอกจากพรหมจรรยนี้.  นี่แลเปนขอ 
สังเกตของหมอมฉัน  อันมีอยูในพระผูมีพระภาค. 
 

:  ทรงมีคณะสงฆที่พรอมเพรียง 
 

ขออื่นยังมีอีก,  พระองคผูเจริญ!  ราชาก็ยังวิวาทกับราชาดวยกัน,  
กษัตริยก็ยังวิวาทกับกษัตริย,  พราหมณก็ยังวิวาทกับพราหมณ,  คหบดีก็ยัง 
วิวาทกับคหบดี,  มารดาก็ยังวิวาทกับบุตร,  บุตรก็ยังวิวาทกับมารดา,  บิดาก็ยังวิวาท 
กับบุตร,  บุตรก็ยังวิวาทกับบิดา,  พี่นองชายยังวิวาทกับพี่นองหญิง,  พี่นองหญิง 
ก็ยังวิวาทกับพี่นองชาย,  แมสหายก็ยังวิวาทกับสหาย;  สวนในพรหมจรรยนี้ 
หมอมฉันเห็นภิกษุทั ้งหลายเปนผูพรอมเพรียงกัน  เบิกบานตอกัน  ไมวิวาทกัน 
เขากันสนิทดังน้ําเจือกับนํ้านมสด   มองดูกันและกันดวยสายตาอันนาร ัก .  
พระองคผูเจริญ!  หมอมฉันไมเห็นบริษัทอื่นที่พรอมเพรียงกันอยางนี้  นอกจาก 
บริษัทนี้.  แมนี้ก็เปนขอสังเกตของหมอมฉัน  ในพระผูมีพระภาค. 
 
 
 

www.buddhadasa.info



ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๓๑

:   ทรงมีคณะสงฆที่ชุมชื่นผองใส 
 

ขออื่นยังมีอีก,  พระองคผูเจริญ!  หมอมฉันเที่ยวไปเนือง ๆ  
จากอารามนี้สูอารามนั้น  จากสวนนี้สูสวนนั้น,  ไดเห็นสมณพราหมณพวกหนึ่ง 
ซูบผอม  เศราหมอง   ผิวพรรณทราม   ผอมเหลือง   สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น 
เห็นจะไมประสงคมองดูใครเสียเลย.  หมอมฉันมีความเห็นวา  ทานพวกนี้คงฝนใจ 
ประพฤติพรหมจรรยเปนแน  หรือมิฉะนั้น  ก็ยังมีบาปสักอยางหนึ่ง  ซึ่งทานเหลานี้ 
ทําแลวปกปดไว  จึงเปนผู ซูบผอม  เศราหมอง  ผิวพรรณทราม  ผอมเหลือง 
สะพรั่งไปดวยเสนเอ็น  ราวกะไมประสงคมองดูใครเสียเลย.  หมอมฉันเขาไปหา 
แลวถามวา  เหตุไรจึงเปนดังนั้น,  ทานเหลานั้นตอบวา  “ขาแตมหาราช!  
พวกเรามีโรคเนื่องมาเปนเผาพันธุ”,  ดังนี้.  สวนภิกษุในศาสนานี้  หมอมฉัน 
เห็นทานราเริงและรื่นเริง  สอความรูสึกภายในใจอันสูงขึ้นและสูงขึ้น  มีรูปนาปลื้มใจ 
มีอินทรียชุมชื่น  มีความขวนขวายนอย  มีขนอันตกราบ๑  มีชีวิตเปนไปดวย 
ของที่ผูอื่นให  มีใจเปนดุจมฤค  (ออนโยน).  หมอมฉัน  มีความเห็นวา 
ทานเหลานี้  คงรูคุณวิเศษอันโอฬาร  ในศาสนาของพระผูมีพระภาค  ยิ่งขึ้นกวาเกา ๆ  
เปนแน  จึงเปนดังนั้น.พระองคผูเจริญ!  แมนี้ก็เปนขอสังเกตของหมอมฉัน 
ในพระผูมีพระภาค. 
 

:   ทรงมีสังฆบริษัทที่ เ งียบเสียง 
 

ขออื่นยังมีอีก,  พระองคผูเจริญ!  หมอมฉันเปนกษัตริยไดมุรธาภิเศก 
แลว  มีอํานาจพอเพื่อใหฆาคนควรฆา  ริบคนควรริบ  ขับคนควรขับ  ก็จริง,  
เมื่อน่ังวินิจฉัยคดี  ชนทั้งหลายยังอึกทึก  กลบเสียงหมอมฉันเสียเปนระยะ ๆ 
 
 
 

                                                
๑.  หมายความวา  ไมมีความสะดุงกลัว..  เจ็บปวดอยางใด. 
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หมอมฉัน  จะหามวา  ทานผูเจริญ!  พวกทานอยากลบเสียงของเราผูนั่ง 
วินิจฉัยคดีใหตกไปโดยระยะ ๆ เลย  จงรอใหจบถอยคําของเราเสียกอนดังนี้ก็ไมไหว.  
เขาเหลานั้น  ยังคงอึกทึกกลบเสียงหมอมฉันเสียโดยครั้งคราว.  สวนภิกษุ 
ในศาสนานี้,  หมอมฉันเห็นไมมีเสียงจาม  หรือเสียงไอเลย  ในเมื่อพระผูมี 
พระภาคเจาแสดงธรรมแกบริษัทผูนั่งฟงเปนจํานวนหลายรอย.  ที่ลวงมาแลวแตหลัง 
เมื่อพระผูมีพระภาคแสดงธรรมแกบริษัทจํานวนหลายรอย,  ถาสาวกคนหนึ่งคนใด 
ในที่นั้นไอข้ึน  เพื่อนสพรหมจารีดวยกัน  จะกระทบเขาดวยเขา  เพื่อใหรูสึกวา 
 “ทานจงมีเสียงนอย,  ทานอยางกระทําเสียง,  พระผูมีพระภาคศาสดาของพวกเรา 
กําลังแสดงธรรม”  ดังนี้.  หมอมฉันทีความเห็นวาอัศจรรยจริง ๆ  ไมเคยมีจริง ๆ  
บริษัทมีระเบียบเรียบรอยดีอยางนี ้  โดยไมตองใชอาชญา  หรือศาสตราเลย.  
พระองคผูเจริญ !  หมอมฉันไมเห็นบริษัทอื่นที่เรียบรอยดีอยางนี้  นอกจากบริษัทนี้.  
ขาแตพระองคผูเจริญ!แมนี้  ก็เปนขอสังเกตของหมอมฉัน  ในพระผูมีพระภาค. 
 

:  ทรงชนะคนมุงรายที่ เขาเฝา  ๑ 
 

ขออื่นยังมีอีก,  พระองคผูเจริญ!  หมอมฉัน  เห็นขัตติยบัณฑิต,  
…พราหมบัณฑิต,  ...คหบดีบัณฑิต,  ...๒สมณบัณฑิต  บางคนในโลกนี้ 
มีปญญาเฉียบแหลม  ชํานาญการโตวาทะ  เชี่ยวชาญ  ดุจนายขมังธนูผูสามารถ 
ยิงถูกขนทราย,  ดูเหมือนเที่ยวทําลายความเห็นของผูอื่น  ดวยปญญาของตน 
เทานั้น.  บัณฑิตเหลานั้น  ไดยินขาววา  “พระสมณโคดม  จักเสด็จแวะ 
 
 
 
 

                                                
๑.  ขอความคลายนี้  ยังมีในจูฬหัตถิปโทปมสูตร  มู.ม.  เปนคําสรรเสริญของปโลติกปริพพาชก 
กลาวสรรเสริญพระผูมีพระภาคแกชาณุสโสณีพราหมณ. 
๒.  ในบาลีแยกกลาวทีละพวก  ความอยางเดียวกัน 

www.buddhadasa.info



ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๓๓

บานหรือนิคมชื่อโนน”,  ก็ตระเตรียมปญหา  และอวดอางวาเราจักเขาไปถาม 
ปญหานี้  กะพระสมณโคดม  ถาเธอถูกถามแลวพยากรณอยางนี้  พวกเราจักหักลาง 
วาทะของเธอดวยวาทะอยางนี้ ๆ,  แมถาเธอถูกถามแลว  พยากรณอยางนั้น ๆ  
พวกเราก็จักหักลางวาทะของเธอไดดวยวาทะยางนั้น ๆ,  ดังนี้  ครั้นเขา 
เขาไปเฝาพระผู มีพระภาคเจาจริง ๆ  พระผู มีพระภาคยอมชี้แจงใหเห็นชอบ 
ใหปลงใจ  ใหอาจหาญ  ใหราเริงดวยธรรมิกถา.  ทานบัณฑิตเหลานั้น  เลยไม 
ถามปญหา  ไหนจักไดขมข่ีวาทะเลา  ยอมพากันเขาเปนสาวกของพระผูมีพระภาค 
โดยแท.  และ  (บางพวก)ขอโอกาสเพื่อบรรพชาจากเรือน  ไมหวังประโยชน 
เกื้อกูลดวยเรือน,  พระผูมีพระภาคก็บรรพชาให,บัณฑิตเหลานั้น  เปนบรรพชิตแลว 
หลีกออกจากหมู  ไมประมาท  มีเพียร  มีตนสงไปแลวในสมาธิภาวนาก็ทําใหแจงได 
ดวยปญญาอันยิ่งเอง  ซึ่งที ่สุดแหงพรหมจรรยอันไมมีอะไรยิ่งไปกวา  อันเปน 
ที่ปรารถนาของเหลากุลบุตรผู ออกบวชจากเรือน   ไมหวังประโยชนเกื ้อกูล 
แกเรือน  ไดในภพอันตนทันเห็นนี้,  เขาถึงแลวแลอยู.  ทานเหลานั้นกลาว 
อยางนี้วา  พวกเราไมขยี้หัวใจเราอีกตอไปแลว.  จริงอยู  เมื่อกอน  เราไมเปนสมณะ 
ก็ปฏิญญาตนวาเปนสมณะ,  ไมเปนพราหมณ  ก็ปฏิญญาตนวาเปนพราหมณ,  
ไมเปนพระอรหันต  ก็ปฏิญญาตนวาเปนพระอรหันต.  แตบัดนี้เลา  เราเปนสมณะ 
เราเปนพราหมณ  เราเปนพระอรหันตโดยแท,  ดังนี้.พระองคผู เจริญ!  
แมนี้  ก็เปนขอสังเกตของหมอมฉัน  ในพระผูมีพระภาค. 
 

:  ทรงชนะน้ําใจคน  โดยทางธรรม 
 

ขออื่นยังมีอีก,  พระองคผูเจริญ!  มีชางไมสองคน  ชื่อ  อิสิทนตะ  และ 
ปุราณะ  ทั้งสองนายนี้  กินขาวของหมอมฉัน  ใชยวดยานพาหนะของหมอมฉัน, 
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หมอมฉันใหเบี้ยเลี้ยงชีพ,  ใหยศศักดิ์แกเขา,  แตเขาจะมีความเคารพในหมอมฉัน 
เทาที่มีในพระผูมีพระภาค  ก็หาไม.  เรื่องที่ลวงมาแลว  คือ  หมอมฉันยกเสนา 
ออกไปกําจัดขาศึก  เมื่อจะทดลองชางไมสองคนนี้  จึงเขาไปพักในที่คับแคบแหงหนึ่ง 
 (เพื่อเห็นกันโดยใกลชิด),  เขาทั้งสองคน  ฆาเวลาดวยการสนทนาธรรมเกือนคอนรุง 
แลวนอนหันศรีษะไปทางทิศที่เขาไดยินขาววาพระผูมีพระภาคประทับอยู  เหยียดเทา 
มาทางหมอมฉัน.  พระองคผูเจริญ!  หมอมฉันมีความรูสึกวา  อัศจรรยจริง,  
ไมเคยมีเลย,  ชางไมสองคน  กินขาวของเรา  ใชยานพาหนะของเรา  เราให 
เบี ้ยเลี ้ยงชีพ  และยศศักดิ ์แกเขา   แตเขาหามีความเคารพในเรา   เทาที ่เขามี 
ในพระผูมีพระภาคเจาไม.ชะรอยคนทั้งสองนี้จะรูถึงคุณวิเศษอันโอฬารในศาสนา 
ของพระผูมีพระภาค  เพิ่มขึ้น ๆ  เปนแนแท.  พระองคผูเจริญ!  แมนี้ก็เปนขอ 
สังเกตของหมอมฉัน  ในพระผูมีพระภาค. 

:  ทรงเสมอกับพระเจาโกศลโดยวัย 
อีกขอหนึ่ง,  พระองคผูเจริญ!  พระผูมีพระภาค  ก็เปนกษัตริย 

หมอมฉันก็เปนกษัตริย.  พระผูมีพระภาคเปนชาวโกศล๑  หมอมฉันก็เปน 
ชาวโกศล,  พระผูมีพระภาคมีพระชนม  ๘๐  หมอมฉันก็มีอายุ  ๘๐,  ดวยเหตุนี้เอง,  
หมอมฉันจึงควรทําความเคารพอยางยิ่ง  ในพระผูมีพระภาค,  ควรแสดงความ 
สนิทสนม. 
 

ตามเสียงของคณกะโมคคัลลานพรามหณ  ๒ 
:  ทรงคบและไมทรงคบบุคคลเชนไร 

พระโคดมผูเจริญ!  บุคคลทั้งหลายเหลาใด  เปนผูไมมีศรัทธา  มีความ 
 
 
 

                                                
๑  แควนสากยะเปนถิ่นแหงโกศล.  ดังที่ตรัสเอง  (ในภาค  ๑). 
๒.  คําของคณกะโมคคัลลานะ  ทูลสรรเสริญพระผูมีพระภาคเจา  หลังจากที่พระองคไดทรง 
บรรยายลักษณะบางอยางเกี่ยวกับสาวกของพระองคบางพวกใหเขาฟง.  อุปริ.ม.๑๔/๘๗/๑๐๔. 
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ตามเสียงคนนอก  ที่กลาวถึงพระองค ๓๓๕

เลี้ยงชีวิตเปนขอประสงค  ออกจากเรือนบวชเปนคนไมมีเรือนแลว  เปนนักบวช 
อวดดี  มีมายา  เจาเลห  เปนผู ฟุ งซานเปนผูไวตัว  เปนผูกลับกลอก  เปนคน 
ปากกลา  มีวาจาสับสาย  มีทวารอันไมระวังแลวในอินทรียทั้งหลายไมรูจักประมาณ 
ในโภชนะ  ไมประกอบความเพียรของบุคคลผูตื่น  ไมเพงในสามัญคุณ  ไมเคารพ 
ยิ่งในสิกขามีความประพฤติเปนไปเพื่อความมักมาก  มีความประพฤติเปนไป 
ดวยอาการลุม ๆ  ดอน ๆ  เปนหัวหนาในทางเชือนแช  ทอดธุระในวิเวกเสียแลว 
เปนผู เกียจคราน  มีความเพียรอันเลว  มีสติอันหลงลืมไมรูตัว  เปนผูไมมั ่นคง 
มีจิตอันหมุนเวียน  มีปญญาอันเขลาทรามดุจคนหูหนวกแลคนเปนใบ  พระโคดม 
ผูเจริญ  ยอมไมอยูรวมกับดวยชนทั้งหลายเหลานั้น. 
 

สวนวา  กุลบุตรทั้งหลายเหลาใด  เปนผูมีศรัทธา  ออกจากเรือนบวช 
เปนคนไมมีเรือนแลวไมอวดดี  ไมมีมายา  ไมใชคนเจาเลห  ไมใชคนฟุงซาน 
ไมใชคนไวตัว  ไมใชคนกลับกลอก  ไมเปนคนปากกลา  มีวาจาไมสับสาย 
มีทวารอันระวังแลวในอินทรียทั้งหลาย  รูจักประมาณในโภชนะ  ประกอบความเพียร 
ของบุคคลผูตื่น  เพงในสามัญญคุณ  มีความเคารพยิ่งในสิกขา  ไมประพฤติเปนไป 
เพื่อความมักมาก  ไมประพฤติเปนไปดวยอาการลุม ๆ  ดอน ๆ  ไมเปนหัวหนาในวิเวก 
ไมทอดธุระในทางเชือนแช  มีความเพียรปรารภแลว  มีตนอันสงไปแลว  มีสติ 
อันเขาไปตั้งอยูแลว  เปนผูรู ตัว  เปนผูมั ่นคง  มีจิตแนว  เปนผูมีปญญา  หาใช 
คนเขลาดังคนหูหนวกคนเปนใบไม  พระโคดมผูเจริญ  ยอมอยูรวมกับดวย 
กุลบุตรทั้งหลายเหลานั้น. 
 

จบภาค  ๔ 
------- 
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ภาค ๕ 

 
การปรินิพพาน. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓๗ 
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ภาค ๕ 
 

มีเรื่อง : - แปดสิบปยัง ไมฟน เฟอน  –ทรงทําหนาที่  
พระพุทธเจาบริบูรณแลว—เรื ่องเบ็ดเตล็ดกอนหนาปรินิพพาน  
--การปร ิน ิพพาน --แผนด ิน ไหว เนื ่อ งด วยการปร ิน ิพพาน  ––  
เราเห็นพระองคไดชั่วเวลาที่ยังปรากฏพระกาย – –การปรินิพพาน 
ของพระองคคือความทุกข รอนของมหาชน --สังเวชนียสถานสี่. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๓๘ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ 

 

ภาค  ๕ 
การปรินิพพาน 

------------ 
แปดสิบปยังไมฟนเฟอน๑ 

 
สารีบุตร!  มีสมณพราหมณพวกหนึ่งกลาวอยางนี้  เห็นอยางนี้  วา 

ชั่วเวลาที่บุรุษน้ียังเปนหนุม  มีผมดําสนิท  ประกอบดวยความหนุมแนน  ตั้งอยู 
ในปฐมวัย,  ก็ยังคงประกอบดวยปญญาอันเฉียบแหลมวองไวอยูเพียงนั้น,  เมื่อใด 
บุรุษนี้แกเฒา  เปนผูใหญ  ลวงกาลนาน  ผานวัยไปแลว  มีอายุ  ๘๐  ป  ๙๐  ป 
หรือ  ๑๐๐ป  จากการเกิด,  เมื่อนั้น  เขายอมเปนผูเสื่อมสิ้น  จากปญญา 
อันเฉียบแหลมวองไว.  สารีบุตร!  ขอนี้  เธออยาพึงเห็นอยางนั้น,  เรานี่แล 
ในบัดนี้เปนคนแกเฒา  เปนผูใหญ  ลวงกาลผานวัยมาแลว  วัยของเรานับได  
๘๐  ป,  ...ฯลฯ...   

 
สารีบุตร!  ธรรมเทศนาที่แสดงไปนั้น  ก็มิไดแปรปรวน  บทพยัญชนะ 

แหงธรรมของตถาคต  ก็มิไดแปรปรวน  ปฏิภาณในการตอบปญหาของตถาคต 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๖๓/๑๙๒.  ตรัสแกทานพระสารีบุตร,  ที่กลางปา  
นอกนครเวสาลี. 

๓๓๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๔๐

ก็มิไดแปรปรวน  ฯลฯ,  สารีบุตร!  แมวาเธอทั้งหลายจักนําเราไปดวยเตียงนอย 
 (สําหรับหามคนทุพพลภาพ),  ความแปรปรวนเปนอยางอื่น  แหงปญญา 
อันเฉียบแหลม  วองไว  ของตถาคต  ก็มิไดมี. 

สารีบุตร!  ถาผูใดจะพึงกลาวใหถูกใหชอบวา  “สัตวมีความไมหลง 
เปนธรรมดา  บังเกิดขึ ้นในโลก  เพื ่อประโยชนเกื้อกูล  เพื ่อความสุขแกมหาชน 
เพื่ออนุเคราะหโลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุขแกเทวดา 
และมนุษยทั้งหลาย”  ดังนี้แลว  ผูนั้น  พึงกลาวซึ่งเราผูเดียวเทานั้น. 
 

ทรงทําหนาที่พระพุทธเจาบริบูรณแลว  ๑ 
 

จุนทะ!  ในบัดนี้เราแล  เปนศาสดา  บังเกิดขึ้นในโลก  เปน 
อรหันตสัมมาสัมพุทธะ,  อนึ่ง  ธรรม  เราไดกลาวไวดีแลว  ไดประกาศไวดีแลว 
เปนเครื ่องนําสัตวออกจากหวงทุกข  เปนไปพรอมเพื ่อความสงบรํางับ  ชื ่อวา 
ประกาศไวแลว  โดยพระสัมมาสัมพุทธเจา,  อนึ่ง  สาวกทั้งหลาย  เราก็ไดสอน 
ใหรูแลวในสัทธรรม,  พรหมจรรยอันบริบูรณสิ้นเชิง  สําหรับสัตวเหลานั้น 
เราไดกระทําใหแจมแจง  ทําใหเปนของหงาย  (เขาใจไดทันที)  ทําใหเปน 
บทสงเคราะห  ทําใหเปนสิ่งประกอบดวยความนาอัศจรรย  พอเพียงเพื่อใหประกาศ 
ไดดีดวย  โดยเทวดาและมนุษยทั้งหลาย  (สืบไป)  แลว  จุนทะ!  ในบัดนี้ 
เราเปนศาสดาที่แกเฒา  รูราตรีนาน  บวชนาน  มีวัยยืดยาวผานไปแลว  โดยลําดับ. 

 
จุนทะ!  ในบัดนี้  ภิกษุผู เถระ   ผูเปนสาวกของเรา   ก็มีอยู 

ลวนเปนผูฉลาด  เปนผูจูงไดเปนผูแกลวกลา  ลุธรรมเปนเครื่องเกษมจากโยคะแลว ;  
สามารถจะบอกสอนสัทธรรม  สามารถขมข่ีถอยคําอันเปนขาศึกที่บังเกิดแลว 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ปาสาทิกสูตร  ปา.ที.  ๑๑/๑๓๗/๑๐๕.  ตรัสแกทานจุนทสามเณร. 
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การปรินิพพาน ๓๔๑

ใหสงบราบคาบโดยธรรม  แลวแสดงธรรมพรอมท้ังความนาอัศจรรยได. 
 

จุนทะ!  ในบัดนี้  ภิกษุผูปูนกลาง,  ผูใหม,  ผูเปนสาวกของเรา 
ก็มีอยู.  จุนทะ!  ในบัดนี้ภิกษุณีผูเถระ,  ผูปูนกลาง,  ผูใหม,  ผูเปนสาวิกาของ 
เราก็มีอยู.  จุนทะ!  ในบัดนี้  อุบาสก  ผูเปนคฤหัสถนุงหมขาว  ประพฤติ 
พรหมจรรย  ผูเปนสาวกของเราก็มีอยู,  ผูเปนคฤหัสถนุงหมขาว  ยังบริโภคกาม 
ผูเปนสาวกของเราก็มีอยู.  จุนทะ!  ในบัดนี้  อุบาสิกา  ผูเปนคฤหัสถนุงหมขาว 
ประพฤติพรหมจรรย,  และพวกที่ยังบริโภคกาม,  ผูเปนสาวิกาของเรา  ก็มีอยู. 

 
จุนทะ!  ในบัดนี้  พรหมจรรย  (คือศาสนา)  ของเรา  มั่งคั่ง  เจริญ 

แพรหลาย  เปนที่รูจักของมหาชน  เปนปกแผน  พอเพื่อเทวดาและมนุษยทั้งหลาย 
ประกาศไดดวยดี  (สืบไป)  ไดแลว. 

 
 

เรื่องเบ็ดเตล็ดกอนหนาปรินิพพาน  ๑ 
:  การตรัสภิกษุอปริหานิยธรรม  ๒ 

อานนท!  เธอจงไป  สั่งใหภิกษุทุกรูปบรรดาอาศัยที่นครราชคฤห 
มาประชุมกัน  ณ  ที่อุปฏฐานศาลา.  (ทานพระอานนทประชุมสงฆเสร็จแลว  กราบทูลให 
ทรงทราบ  ไดตรัส  ภิกษุอปริหานิยธรรม  ๖ หมวด.  ดังยกมาเปนตัวอยางเพียง  ๑  หมวด  คือ) 

ภิกษุ  ท.!  เราจักแสดงอปริหานิยธรรมอีกหมวดหนึ่งแกเธอ,  จง 
เงี่ยฟง  จงทําในใจใหดี.(๑)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจะไมเปนผูยินดีในนวกรรม๓ 
ไมยินดีแลวในนวกรรม  ไมประกอบความเปนผูยินดีในนวกรรม  อยูเพียงไร, 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๘๕/๖๗.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายโดยมาก,  ในที่หลายแหง. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๙๒/๗๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่อุปฏฐานศาลา  นครราชคฤห. 
๓.  นวกรรมคือการกอสรางสถานที่และวัตถุตาง ๆ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๔๒

ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุ  ท.  หวังได  ไมมีความเสื่อมเลย,  อยูเพียงนั้น.  
(๒)ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผูยินดีในการพูดคุย  ไมยินดีแลวในการพูดคุย 
ไมประกอบความยินดีในการพูดคุยอยูเพียงไร,  ความเจริญก็เปนสิ่งที่ภิกษุ  ท.  
หวังไดอยู  ไมมีความเสื่อมอยูเพียงนั้น.  (๓)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผู 
ยินดีในการนอนหลับ  ฯลฯ,  (๔)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผูยินดีในความ 
คลุกคลีกันเปนหมู ๆ  ฯลฯ,  (๕)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผูมีความ 
ปรารถนาเลวทราม(ลามก)  ฯลฯ,  (๖)  ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผู 
คบเพื่อนชั่ว  ฯลฯ,  (๗)ภิกษุ  ท.!  ภิกษุจักไมเปนผูหยุดเลิกเสียในระหวาง 
เนื่องจากไดบรรลุคุณวิเศษสักเล็กนอยแลว  อยูเพียงไร,  ความเจริญก็เปนสิ่ง 
ที่ภิกษุ  ท.  หวังได  ไมมีความเสื่อม,อยูเพียงนั้น. 

 
เสด็จสวนอัมพลัฏฐิกา  ๑ 

 
อานนท!  มาเถิด,  มาจักเขาไปสูสวนอัมพลัฏฐิกา.  (ณ  ที่นี้ไดตรัสเรื่อง 

ศีล-สมาธิ-ปญญาโดยนัยเปนตนวา)  ศีลเปนอยางนี้ ๆ  สมาธิเปนอยางนี้ ๆ  ปญญา 
เปนอยางนี้ ๆ.  สมาธิ  ที่ศีลอบรมสงเสริมแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก,  
ปญญา  ที่สมาธิอบรมสงเสริมแลว  ยอมมีผลมาก  มีอานิสงสมาก,  จิต  ที่ปญญา 
อบรมสงเสริมแลว  ยอมหลุดพนจากอาสวะ  คือ  กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ. 

 
เสด็จเมืองนาลันทา  ๒ 

อานนท!  มาเถิด,  พวกเราจักไปเมืองนาลันทา.  (พรอมดวยภิกษุสงฆ 
 

 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๙๖/๗๖. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๙๖/๗๗. 
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การปรินิพพาน 

 

๓๔๓

เสด็จถึงเมืองนาลันทา  ประทับที่ปาวาทิกัมพวัน.  ณ  ที่นั้นไดทรงสนทนากับพระสารีบุตร) : 
สารีบุตร!  เธอกลาวคมคายนัก,  ที่เธอเปลงสีหนาทยืนยันลงไปวา  “ขาพระองค 
เลื่อมใสในพระผูมีพระภาค  วาสมณะหรือพราหมณเหลาอื่น  ที่จะเปนผูรูยิ่งกวา 
พระผูมีพระภาคเปนไมมีแลว  จักไมมี  และไมมีอยู”  ดังนี้  นั้น;  สารีบุตร!  เธอลวงรู 
ความรูสึกภายในใจ  ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทุก ๆ  พระองคที่ลวงไปแลว,  
-ที่จักมาในอนาคต,  -และคือเราในบัดนี้  วาพระผูมีพระภาคเจา  นั้น ๆ  มีศีล,  
สมาธิ,  ปญญา  อยางนี้ ๆ  มีวิหารธรรม  มีวิมุตติ  อยางนี้ ๆ  หรือ? 

“หามิได  พระองค!” 
สารีบุตร!  ทําไมเธอจึงกลาวคมคายเปลงสีหนาทยืนยันลงไปดังนั้นเลา? 
“พระองคผูเจริญ!  ขาพระองคไมมีญาณกําหนดรูพระทัยของ 

พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทั้งในอดีต  อนาคต  ปจจุบัน  ก็จริง  แตการเปนไป 
ตามทํานองแหงธรรมนั้น  ขาพระองค  ทราบแลว”. 

 
เสด็จบานปาฎลิคาม ๑ 

 
อานนท  มาเถิด,  พวกเราจะไปสูบานปาฏลิคาม.  (ณ  ที่นั้น  ไดทรงรับ 

วิหารทานของชาวบานบานนั้น  และตรัสเรื่องศีล)  คหบดี!  โทษของศีลวิบัติ  ของบุคคล 
ผูทุศีล   ๕   ประการ  คือยอมเขาถึงทางแหงความเสื ่อมโภคทรัพยอันใหญ 
เนื่องจากความประมาท  นี้เปนขอที่  ๑,  ยอมระบือไปดวยกิตติศัพทอันชั่ว 
นี้เปนขอที่  ๒,ยอมเปนผู เกอเขิน  ไมกลาหาญ  เมื ่อเขาไปสู บริษัท  จะเปน 
บริษัท  แหงกษัตริยพราหมณ  คหบดี  หรือสมณะก็ตาม  นี้เปนขอที่ ๓,  
ยอมหลงใหล  ทํากาละ(ตาย)  นี้เปนขอท่ี  ๔,  และ  เบ้ืองหนาแตการตาย 

 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๙๙/๗๘. 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ 

 

๓๔๔

 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๔๔

เพราะการทําลายแหงกายยอมเขาถึง  อบาย  ทุคติ  วินิบาต  นรก  ที่เปนขอท่ี  ๕  
ดังนี้.  (แลวตรัสอานิสงสของความถึงพรอมดวยศีลโดยนัยตรงกันขาม). 

 
เสด็จบานโกฏิคาม  ๑ 

อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูบานโกฏิคาม.  (เสด็จสูบานนี้  โดยขามแมน้ํา 
คงคาดวยปาฏิหาริย  คือไมใชเรือแพ  ทรงหายจากฝงนี้  แลวปรากฏที่ฝงโนน.  ที่บานนี้ไดทรงแสดงอริยสัจจ 
และศีล-สมาธิ-ปญญา).  ภิกษุ  ท.!  เพราะการไมรูแจงแทงตลอดอริสัจจสี่ประการ 
จึงทําใหเราและพวกทาน  ทองเที่ยวไปในสงสารสิ้นกาลนาน,  ฯลฯ. 

 
เสด็จหมูบานนาทิกะ  ๒ 

อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปหมูบานนาทิกะ  (ณ  ที่นี้ประทับที่บานพัก 
อันกอดวยอิฐ  ไดตรัสตอบคําถามของพระอานนท  ถึงเรื่องคติในภพหนาของชนเปนอันมากผูทํากาละแลว 
ในหมูบานนั้น).  อานนท!ภิกษุสาฬหะ  (มรณภาพแลวในบานนาทิกะนี้)  หาอาสวะมิได 
เพราะความสิ้นไปแหงอาสวะ  ท.  เธอทําใหแจงเจโตวิมุตติ  ปญญาวิมุตติ  ดวยปญญา 
อันยิ่งเองในทิฏฐธรรมนี้แลวแลอยูแลว  (บรรลุพระอรหันตแลว). 

อานนท!  ภิกษุณีนันทาเปนผูอุปปาติกะ  เพราะความสิ้นไปแหง 
สัญโญชนในเบื้องต่ํา  ๕  อยางจักปรินิพพานในภพ  (สุทธาวาส)  นั้น  ไมกลับมา 
จากโลกนั้นอีก  (คือเปนอนาคามี). 

อานนท!  อุบาสกสุทัตตะ  เปนสกทาคามี  เพราะหมดสัญโญชน 
สามอยาง  และมีราคะโทสะโมหะบางเบา,  จักมาสูโลกนี้อีกคราวเดียว  แลวถึง 
ที่สุดแหงทุกข. 

 
 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๐๖/๘๖. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๐๘/๘๙. 
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อานนท!  อุบาสิกาสุชาตา  เปนโสดาบัน  เพราะหมดสัญโญชน 
สามอยาง,  มีความไมตกต่ํา(ลงอบาย)  เปนธรรมดา  เปนผูเที่ยง  (ตอนิพพาน) 
เปนผูมีการตรัสรูในเบื้องหนา. 

อานนท!  อุบาสกกกุธะ  อุบาสกการฬิมภะ  อุบาสกนิกฏะ  อุบาสก 
กฏิสสหะ  อุบาสกตุฏฐะ  อุบาสกสันตุฏฐะ  อุบาสกราฏะ  อุบาสกสุภฏะ  และอุบาสก 
อีก ๕๐  กวาคน  ทุกคนลวนแตเปนอุปปาติกะเพราะความสิ้นไปแหงสัญโญชนใน 
เบ้ืองต่ําหาอยาง  จักปรินิพพานในภพ  (สุทธาวาส)  นั้น  ไมเวียนกลับจากโลกนั้น 
เปนธรรมดา,  (คือเปนอนาคามี). 

อานนท!  อุบาสกอีก  ๙๖  คน  ในบานนาทิกะที่ทํากาละแลว  เธอเปน 
สกทาคามี  เพราะหมดสัญโญชนสามอยาง  และมีราคะโทสะโมหะบางเบา,  จักมา 
สูโลกนี้อีกคราวเดียว  แลวถึงที่สุดแหงความทุกข 

อานนท!  อุบาสกอีก  ๑๕๐  คน  ในบานนาทิกะ  ที่ทํากาละแลว,  
เธอเปนพระโสดาบัน  เพราะหมดสัญโญชนสามอยาง,  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา 
เที่ยงแท  (ตอนิพพาน)  มีการตรัสรูเปนเบื้องหนา.(ตอจากนี้  ไดตรัสเครื่องวัดสําหรับตนเอง 
วาเปนผูบรรลุโสดาบันหรือไม,  วัดดวยการมีความเชื่อ  ความเลื่อมใสไมหวั่นไหวใน  พระพุทธ-พระธรรม   
-พระสงฆ - และมีศีลบริสุทธิ์อยางยิ่ง). 

เสด็จเมืองเวสาลี  ๑ 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูเมืองเวสาลี.  (ณ  ที่นี้  ประทับที่สวนปา 

อัมพปาลีวัน,  ตรัสสติปฏฐานทั้งส่ีแกภิกษุ  ท.  นางอัมพปาลีเขาเฝาทูลใหรับนิมนตฉันเสียกอนพวกเจาลิจฉวี 
แลวเยาะเยยเจาลิจฉวี  ดวยการขับรถกระทบ,  นางอัมพปาลีไดถวายสวนนั้นเปนของสงฆทรงประทับ 
พอควร,  และไดตรัส  ศีลสมาธิปญญา  โดยนัยเดียวกับที่อัมพลัฏฐิกา). 

 
 
 

 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๑๒/๙๐. 
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เสด็จบานเวฬุวคาม  ๑ 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูบานเวฬุวคาม.  (ณ  ที่บานนั้น  ตรัสให 

ภิกษุสงฆจําพรรษา)  ภิกษุ  ท.!  เอาเถิด,  พวกเธอจงจําพรรษาในเขตเมืองเวสาลี  
โดยรอบ ๆ  ตามพวกมิตรสหายและชาวเกลอเถิด,  สวนเราจักจําพรรษา  ณ  บาน 
เวฬุวคามนี้แล.  (ภิกษุ  ท.  จําพรรษาตามพอใจแลว,  ในพรรษาพระองคประชวรหนักจวนสิ้น 
พระชนมายุ  แตทรงมีสติสัมปชัญญะไมกระวนกระวาย,  ทรงดําริวา  ตองแจงใหอุปฏฐาก  และภิกษุสงฆ 
ทราบลวงหนาเสียกอนแลวปรินิพพานจึงจะควร  ครั้นหายประชวรแลวไดตรัสกะพระอานนทผูทูลสรรเสริญ 
ถึงความอดกลั้นตอทุกขเวทนาของพระองคเอง,  และทานหวังวาคงยังไมทรงนิพพานกอนแตจะตรัสเรื่อง 
สําคัญอีก). 

อานนท!  ภิกษุสงฆจักยังหวังอะไรในเราอีกเลา,  ธรรม  เราไดแสดง 
แลวไมขาดระยะ  ไมมีอีกนอกจากที ่แสดงแลว  ไมมีกํามือในธรรม  (คือธรรมที่ 
ยังกําไวไมเปดเผยใหดู)  แกตถาคตเลย.  ...ฯลฯ... 

อานนท!  บัดนี้เราแกเฒาเปนผูใหญ  ลวงกาลผานวัยนานโดยลําดับ.  
วัยของเราเปนมาได๘๐  ปแลว.  อานนท  !  กายของตถาคตคร่ําคราแลว 
เปรียบเหมือนเกวียนคร่ําครา  ที่เขาซอมแซมปะทะปะทังไวดวยไมไผ. 

อานนท!  สมัยใด  ตถาคตเขาสูเจโตสมาธิ  ที่ไมมีนิมิต  เพราะไมทํา 
นิมิตไวในใจ  ดับเวทนาบางพวกเสีย  สมัยนั้น  กายของตถาคต  ยอมผาสุกยิ่งนัก.  
 (ตอจากนี้ตรัสใหมีธรรมหรือตัวเองเปนที่พึ่ง,  คือสติปฏฐานสี่). 

 
เสด็จทิวาวิหาร  ที่ปาวาลเจดีย  ๒ 

อานนท!  เธอจงถือผาปูนั่งไป  เราจักไปสูปาวาลเจดีย  เพื่อนั่งพัก 
ตลอดเวลากลางวัน.  (ณ  ที่นี้  ไดตรัสอานุภาพของอิทธิบาทสี่ประการ  วาอาจทําบุคคล 
ผูเจริญไดเต็มที่  ใหมีชีวิตอยูกัปปหนึ่งก็ไดแตพระอานนทมิไดทูลขอใหทรงอยู  เพราะรูไมทัน,  ทรงขับ 
 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๑๖/๙๓. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๑๙/๙๔. 
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พระอานนทไปแลว  มารไดฟนคําสัญญาเรื่องจะปรินิพพานในเมื่อพระศาสนาเปนปกแผนดีแลวพระองค 
จึงทรงตัดสินพระทัยในการปรินิพพาน  เรียกวาปลงอายุสังขาร,  แผนดินไหวและตรัสเหตุที่ทําใหแผนดิน 
ไหว,  คือลมกําเริบ,  ผูมีฤทธิ์บันดาล,  โพธิสัตวจุติ,ประสูติ,  ตรัสรู,  แสดงธรรมจักร,  ปลงอายุสังขาร,  
ปรินิพพาน). 

อานนท!  เมื่อตะกี้นี้  มารผูใจบาป  ไดเขามาหาเรา  ที่ปาวาลเจดียนี้,  
ยืนอยู  ณ  ที่ขางหนึ่งแลวกลาวแกเราวา  “พระผูมีพระภาคเจาจงปรินิพพานเสียเถิด,  
บัดนี้ถึงเวลาปรินิพพานของพระผูมีพระภาคเจาแลว  เพราะพระผูมีพระภาคเจา 
ไดตรัสไวแตกอนวา ๑  `มาร,  เราจักยังไมปรินิพพานจนกวา  พวกภิกษุสาวก 
ภิกษุณีสาวิกาอุบาสกาสวก  อุบาสิกาสาวิกา  จัดมีพรอมบริบูรณ,  จนกวา 
พรหมจรรย(คือศาสนา)  จักมั่งคั่ง  เจริญ  แพรหลาย  เปนที่รูจักของมหาชน 
เปนปกแผนพอเพื่อมนุษยและเทวดา  ท.ประกาศไดดวยดี  (สืบไป)'  ดังนี้,  
พระองคผูเจริญ!  บัดนี้พรหมจรรยของพระผูมีพระภาค  มั่งคั่ง  ฯลฯ  แลว 
ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานเถิด,ขอพระสุคตจงปรินิพพานเถิด”  ดังนี้.  
เราตอบวา  “มารผูใจบาป!  เธอไมตอง`ขวนขวายดอก,  ไมนานเลยตถาคต 
จักปรินิพพาน,  อีกสามเดือนจากนี้  ตถาคตก็จักปรินิพพาน”,  ดังนี้. 

 
ทรงปลงอายุสังขาร  ๒ 

 
อานนท!  บัดนี้  เรามีสติสัมปชัญญะ   ปลงอายุสังขารแลว 

ณ  ปาวาลเจดียนี้.  (พระอานนทไดสติจึงทูลขอใหดํารงพระชนมชีพอยูดวยอิทธิบาทภาวนา  กัปปหนึ่ง 
หรือยิ่งกวากัปป;  ทรงปฏิเสธ),  อานนท!อยาเลย,  อยาวิงวอนตถาคตเลย  มิใช 
เวลาจะวิงวอนตถาคตเสียแลว.  (พระอานนททูลวิงวอนอีกจนครบสามครั้ง  ไดรับพระ- 

 
 
 
 

                                                
๑.  ตรัสไวเมื่อตรัสรูใหม ๆ,  เปดดูภาค  ๓  ตอนตรัสรูแลวใหม ๆ. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๓๔/๑๐๒ 
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ดํารัสตอบอยางเดียวกัน,  ตรัสวาเปนความผิดของพระอานนทผูเดียว,  แลวทรงจาระไนสถานที่  
๑๖   แหง   ที่เคยใหโอกาสแกพระอานนทในเรื ่องนี ้  แตพระอานนทรู ไมทันสักครั ้ง เดียว ).  
อานนท!  ในที่นั้น ๆ  ถาเธอวิงวอนตถาคต  ตถาคตจักหามเสียสองครั้ง  แลว 
จักรับคําในครั้งที่สาม,  อานนท  !  เพราะฉะนั้น  ในเรื่องนี้  จึงเปนความผิดพลาด 
ของเธอแตผูเดียว. 
 

อานนท!  ตถาคตไดบอกแลวมิใชหรือ  วา  สัตวจะตองพลัดพราก 
จากของรักของชอบใจทั้งสิ้น,  สัตวจะไดตามปรารถนา   ในสังขารนี้ 
แตที่ไหนเลา,  ขอที่สัตวจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแลว  เปนแลว  มีปจจัย 
ปรุงแตงแลว   มีการแตกดับเปนธรรมดา   วา   สิ ่งนี ้อยาฉิบหายเลย   ดังนี้ 
ยอมไมเปนฐานะที่มีไดเปนได. 

 
อานนท!  สิ่งใดที่ตถาคต  พนแลว  คายแลว  ปลอยแลว  ละแลว 

สลัดแลว  สิ่งนั้นคืออายุสังขารที่ตถาคตปลงแลว,  ตถาคตกลาววาจาตายตัวแลว 
วาจักมีการปรินิพพานในไมชา,  ตถาคตจัดปรินิพพานตอครบสามเดือน  จากนี้,  
การที่จะคืนคํานั้น  แมเพราะเหตุจะตองเสียชีวิต  ก็ไมเปนสิ่งจะเปนไปไดเลย. 

 
เสด็จปามหาวัน  ๑ 

 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูปามหาวัน,  เราจักไปยังกูฏคารศาลา 

อานนท!  เธอจงใหภิกษุทุกรูป  บรรดาอาศัยเมืองเวสาลี  มาประชุมพรอมกัน 
ที่อุปฏฐานสาลาเถิด.  (ครั้นภิกษุประชุมพรอมกันแลว  ไดตรัสอภิญญาเทสิตธรรม  ดังนี้)  : 

ภิกษุ  ท.!  ธรรมเหลาใดที่เราแสดงแลว  ดวยปญญาอันยิ่ง,  ธรรม 
เหลานั้น  พวกเธอพึงเรียนเอาใหดี  พึงเสพใหทั่ว  พึงเจริญ  ทําใหมาก  โดย 
อาการที่พรหมจรรย  (คือศาสนา)  นี้  จักมั่นคงตั้งอยูไดตลอดกาลนาน,  ขอน้ัน 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๓๙/๑๐๖ 
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จักเปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลแกมหาชน  เพื่อความสุขแกมหาชน  เพื่ออนุเคราะห 
โลก,  เพื่อประโยชน  เพื่อความเกื้อกูล  เพื่อความสุข  แกเทวดา  และมนุษย  ท.  
ภิกษุ  ท.!ธรรมเหลาไหนเลา  ที่เราแสดงแลวดวยปญญาอันยิ่ง  ฯลฯ,  คือ 
สติปฏฐานสี่  สัมมัปปธานสี่  อิทธิบาทสี่  อินทรียหา  พละหา  โพชฌงคเจ็ด 
อริยมรรคมีองคแปด. 

ภิกษุ  ท.!  บัดนี้เราจักเตือนทานทั้งหลาย  :  สังขารทั้งหลาย  มีความ 
เสื ่อมเปนธรรมดา  พวกเธอจงยังประโยชนตนประโยชนทาน  ใหถึงพรอมดวย 
ความไมประมาทเถิด,  การปรินิพพานของตถาคต  จักมีในกาลไมนานเลย,  
ตถาคตจักปรินิพพาน  โดยกาลลวงไปแหงสามเดือนจากนี้. 

 
สัตวทั้งปวง  ทั้งที่เปนคนหนุม  คนแก ,  ทั้งที่เปน  

คนพาลและบัณฑิต,  ทั้งที่มั่งมี  และยากจน  ลวนแตมีความ 
ตายเปนที่ไปถึง  ในเบื้องหนา.  เปรียบเหมือนภาชนะดิน 
ที่ชางหมอปนแลว  ทั้งเล็กและใหญ  ทั้งที่สุกแลว  และยังดิบ 
ลวนแตมีการแตกทําลายเปนที่สุด  ฉันใด;  ชีวิตแหงสัตว  ท.  
ก็มีความตายเปนเบื้องหนา  ฉันนั้น.  ฯ 

 
วัยของเรา   แกหงอมแลว  ชีวิตของเราริบหรี ่แลว ,  

เราจักละพวกเธอไป.  สรณะของตัวเองเราไดทําไวแลว.  
ภิกษุ  ท.!  พวกเธอจงเปนผูไมประมาท   มีสติ  มีศีล 
เป นอยางดี  มีความดําร ิอ ันตั ้ง ไว แล วด วยดี  ตามรักษา 
ซึ่งจิตของตนเถิด.  ในธรรมวินัยนี้,  ภิกษุใดเปนผูไม 
ประมาทแลว  จักละชาติสงสาร  ทําที่สุดแหงทุกขได. 
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เสด็จบานภัณฑคาม   ๑ 
 

อานนท!  การเห็นเมืองเวสาลีของตถาคตครั้งนี้  เปนการเห็นครั้ง 
สุดทาย,  มาเถิด,อานนท!  เราจักไปสูบานภัณฑคาม.  (ณ  ที่นี้ไดตรัสธรรมเทศนา 
หลายอยาง  มีใจความเปนตนวา  เพราะไมรูแจงแทงตลอด  ศีล  สมาธิ  ปญญา  และวิมุตติ  จึงตองทองเที่ยว 
ไปในสงสาร  ทั้งพระองคเองและผูอื่น). 

 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  และวิมุตติ  อันไมมีอะไรยิ่งไปกวา,  เหลานี้ 
เปนสิ่งที่พระะโคตมะผูมีเกียรติยศ  ไดรูไดถึงแลว.  ครั้นรูแลว 
ยอมบอกแกภิกษุ  ท.  พระศาสดา  ผูกระทําที่สุดแหงทุกขไดแลว 
ก็ปรินิพพาน  อยางลืมตา. 

(ตอจากนี้ไดตรัสศีล-สมาธิ-ปญา  โดยนัยเดียวกับที่ตรัสที่สวนอัมพลัฎฐิกา  อีกเปนอันมาก). 
 

เสด็จบานหัตถิคาม  โดยลําดับ  ๒ 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูบานหัตถิคาม,  บานอัมพคาม,  

บานชัมพุคามและโภคนคร.ที่โภคนครประทับที่อานันทเจดีย,  ไดตรัสหลักมหาปเทสสําหรับ 
เทียบเคียงในการวินิจฉัยวา  ถามีคํากลาวอยางนี้ ๆ  และอางวาเปนพุทธวจนะ,  จะจริงหรือไม.  
ภิกษุ  ท.!  ถาภิกษุในธรรมวินัยนี้  จะพึงกลาวอยางนี้วา  ขาพเจาฟงมาแลว 
ไดรับมาแลว  เฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค  วานี้เปนธรรม  นี้เปนวินัย 
นี้เปนคําสอนของพระศาสดา,  ดังนี้,  พวกเธออยาเพอรับรอง,  อยาเพอคัดคาน.  
เธอกําหนดเนื ้อความนั้นใหดีแลวนําไปสอบสวนในสูตร  นําไปเทียบเคียงใน 
วินัย,  ถาลงกันไมได  เทียบเคียงกันไมได  พึงแนใจวา  นั้นไมใชคําของพระ 
ผูมีพระภาคแนนอน  ภิกษุรูปน้ันจํามาผิด,  พวกเธอพึงทิ้งคําเหลานั้นเสีย;  ถา 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๔๒/๑๐๙. 
๒.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๔๔/๑๑๒ 
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ลงกันได  เทียบเคียงกันได  พึงแนใจวา  นั่นเปนคําของพระผูมีพระภาคเจาแนแลว 
ภิกษุรูปน้ันจํามาอยางดีแลว,  พวกเธอพึงรับเอาไว.  นี่เปนมหาปเทส  ขอท่ีหนึ่ง,  
 (ขอตอไปความอยางเดียวกัน  ตางกันแตคําอาง,  ขอที่สองอางวา  รับฟงมาจากสงฆ  พรอมทั้งเถระ 
หัวหนา  เปนพหุสูตอยูในอาวาสโนน ๆ,  ขอที่สามรับฟงมาจากพวกเถระ  พหุสูต  ในอารามโนน ๆ,  
ขอที่ส่ีรับฟงมาจากพวกเถระพหุสูต  พักอยูอาศัยอยูในอาวาสโนน ๆ.  แลวทรงแสดงศีล-สมาธิ-ปญญา 
โดยนัยเดียวกับที่สวนอัมพลัฏฐิกาอีกเปนอันมาก). 
 

เสด็จเมืองปาวา  ๑ 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูเมืองปาวา,  (ที่นี้  ประทับที่สวนมะมวงของ 

นายจุนท  กัมมารบุตร.  ทรงแสดงธรรมแกนายจุนท  และเสด็จไปรับภัตตาหารที่บานในวันรุงขึ้น). 
 
จุนทะ!  สูกรมัททวะ๒  ที่จัดไว  จงนํามาเลี้ยงเรา,  ขาทนียะ  โภชนียะ 

อยางอื่น  ที่ตกแตงไว  จงนําไปเลี้ยงภิกษุสงฆ.  จุนทะ!  สูกรมัททวะที่เหลือนี้ 
ทานจงฝงเสียในบอ  เราไมมองเห็นใครในโลกพรอมทั้งเทวโลก  มารโลก  พรหมโลก 
หมูสัตวพรอมทั้งสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย  ที่บริโภคแลว  จัก 
ใหยอยได,  นอกจากตถาคต,  (ตอจากนี้ก็ประชวร  ดวยโรคปกขันทิกาพาธอยางกลา  จวนสิ้น 
พระชนมายุ). 

เสด็จเมืองกุสินารา  ๓ 
อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปเมืองกุสินารา,  (แลวเสด็จทั้งที่ยังประชวร, 

 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๔๗/๑๑๗. 
๒.  คําบาลีวา  สูกรมัททวะ  นี้  เคยแปลตาม ๆ  กันมาวา  เนื้อสุกรออน,  บัดนี้การคนควาของนักศึกษา 
ทั่วไป  ไดกาวหนาไปจนถึงกับไมถือวา  แปลอยางนั้นเปนคําแปลที่ถูกตอง  นาจะเปนหัวพืชมีพิษชนิดใด 
ชนิดหนึ่งมากกวา,  ในที่นี้จึงไมอาจแปลวาเนื้อสุกร  เหมือนที่แลวมาคงทิ้งทับศัพทไวเปนภาษา 
บาลีเดิม  คือ  สูกรมัททวะ  ไมตองแปล. 
๓.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๔๙/๑๑๙. 
 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๕๒

ในกลางทาง  ทรงแวะนั่ง  ณ  รมไมแหงหนึ่ง),  อานนท!  เธอจงปูผาสังฆาฏิที่พับเปน 
สี่ชั้นใหเราเถิด  เราลําบากกายนัก,  จักนั่งพัก,  อานนท!  เธอจงนําน้ําดื่มมาใหเรา,  
เราระหายนัก.  พระอานนททูลผัดวา  เกวียนหารอยเพิ่งจะผานไป  น้ําขุนหมด,  ขอให 
ทรงทนไปหาน้ํามี่แมน้ํากกุธนทีขางหนา  จนตรัสซํ้าถึง  ๒  ครั้ง  พระอานนท  จึงไปตักน้ํา  แตน้ํามิได 
ขุนเลย,  กลับมาแลวทูลความอัศจรรยขอนี้.  ตอจากนี้  ทรงพบและสนทนาเรื่องสมาธิอยางยิ่ง 
กับปุกกุสะ  มัลลบุตร  ดังที่กลาวแลวในภาค  ๔  ตอน”ทรงมีฌานที่แนวแนชั้นพิเศษ”.  ในที่สุด 
เขาถวายผาเนื้อดีสองผืน).  ปุกกุสะ!  ถาอยางนั้น  เธอจงคลุมใหเราผืนหนึ่ง,  
อีกผืนหนึ่ง  ใหอานนทเถิด.  (แตเมื่อปุกกุสะทําดังนั้นหลีกไปแลว  พระอานนทนอมเขาไปสู 
พระกายพระผูมีพระภาคทั้งสองผืน  เห็นพระฉวีผองใสยิ่งนัก  ก็ทูลถาม). 

อานนท!  เปนอยางนั้น,  กายของตถาคต  ยอมมีฉวีผุดผองในกาล 
สองครั้ง  คอื  ในราตรีที่ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ,  และราตรี  ที่ตถาคต 
ปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.  อานนท!  การปรินิพพานของตถาคต 
จักมีในระหวางตนสาละคู  ในสวนสาละอันเปนที่แวะพักกลางทาง  ของพวก 
มัลลกษัตริย.  ใกลเมืองกุสินารา  ในตอนปจฉิมยามแหงคืนนี้. 

มาเถิด,  อานนท!  เราจักไปยังแมน้ํากกุธนทีดวยกัน.  (ทรงสรงใน 
แมน้ําแลว  เสด็จเขาสวนอัมพวัน  ประทับนอนสีหเสยยา  เพื ่อพักผอนบนสังฆาฏิพับเปนสี่ชั ้นปู 
ถวายโดยพระจุนทกะ,  และตรัสปรารถถึงนายจุนท). 

อานนท!  คงมีใครทําความเดือดรอนใหแก  จุนทะ  กัมมารบุตร 
โดยกลาววา  “จุนทะ!  การที่ทานถวายบิณฑบาตเปนครั้งสุดทาย  ซึ่งหาไดโดย 
ยากนั้น  ไมเปนลาภเสียแลว”  ดังนี้.  อานนท!  เธอพึงกําจัดความเดือดรอน 
นั้นเสีย  โดยกลาววา  “จุนทะ!  การถวายบิณฑบาตครั้งสุดทายของทานเปน 
ความดีแลว  เปนลาภของทานแลว,  เราไดฟงมาแลวเฉพาะพระพักตรวา 
บิณฑบาตทั้งสอง  มีผลเสมอกัน  มีผลยิ่งยอดกวาบิณฑบาตอื่น ๆ คือ  บิณฑบาต 
ที่พระตถาคตเจาเสวยแลว  ตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอยาง ๑  และที่เสวย 
แลวเสด็จปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุอยาง ๑.  กุศลกรรม 
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ที่นายจุนทะสรางสมแลว  ยอมเปนไปเพื่อ  อายุ  วรรณะ  สุขะ  ยศ  สวรรค  และ 
ความเปนใหญ.”  อานนท!  เธอพึงกําจัดความเดือดรอนของนายจุนทะ  กัมมารบุตร 
ดวยการกลาวอยางนี้แล  (แลวทรงเปลงพระอุทานนี้)  : 
 

บุญ  ยอมเจริญ  งอกงาม  แกทายก  ผูใหอยู ๆ,  
เวร  ยอมไมสืบตอ  แกบุคคลผูระงับเวรเสียได,  
คนฉลาดเทานั้น,  ละบาปเสียไดแลว  ก็นิพพาน 
เพราะความสิ้นไปแหง  ราคะ  โทสะ  และโมหะ. 

 
การปรินิพพาน 

หรือ 
การประทับสีหเสยยา  ครั้งสุดทาย ๑ 

อานนท!  มาเถิด,  เราจักไปสูฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญญวดี,  ไปยัง 
สวนปาสาละเปนที่แวะพักของมัลลกษัตริย  ใกลเมืองกุสินารา.  (ครั้นถึงที่นั้นแลว 
ตรัสส่ังใหตั้งเตียงปรินิพพาน). 

อานนท!  เธอจงจัดตั้งที่นอน  ระหวางตนสาละคู  มีศรีษะทางทิศ 
เหนือ  เราลําบากกายนัก,  จักนอน  (ประทับสีหเสยยาแลว  มีอัศจรรย  ดอกสาละ 
ผลิผิดฤดูกาลโปรยลงบนพระสรีระ,  ดอกมัณฑารพ  จุรณไมจันทน,  ดนตรีลวนแตของทิพย  ไดตกลง 
และบรรเลงขึ้น;  เพื่อบูชาพระตถาคตเจา). 

อานนท!  การบูชาเหลานี้  หาชื่อวา  ตถาคตเปนผูที่ไดรับสักการะ 
เคารพ  นับถือ  บูชาแลวไม.  อานนท!  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาใด 
ประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง,  ปฏิบัติตามธรรมอยู;  ผูนั้นชื่อวา 
 
 
 
 

                                                
๑.  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที่.  ๑๐/๑๕๙/๑๒๘. 
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ยอมสักการะ  เคารพ  นับถือ  บูชาตถาคต  ดวยการบูชาอันสูงสุด.  อานนท!  
เพราะฉะนั้นเธอพึงกําหนดใจวา  ‘เราจักประพฤติธรรมสมควรแกธรรม  ปฏิบัติ 
ชอบยิ่ง  ปฏิบัติตามธรรมอยู’  ดังนี้.  (ตอจากนี้  ทรงขับทานพระอุปวาณะ  ที่เขามาอยู 
งานพัด,พระอานนททูลถามถึงเหตุที่ขับ,  ตรัสตอบดังตอไปนี้): 

อานนท!  พวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบโดยมาก  มาประชุมกันแลว 
เพื่อเห็นตถาคต.  อานนท!  สวนปาสาละที่แวะพักของมัลลกษัตริยแหงเมือง 
กุสินารา  ๑๒  โยชนโดยรอบ  มิไดมีที่วางแมเทาปลายขนทราย  ที่เทวดามีศักดิ์ 
มิไดตั้งอยู.  เทวดา  ท.  ยอมยกโทษวา  ‘เราทั้งหลายมาแตไกลเพื่อเห็นพระตถาคต,  
ตอนานนักพระตถาคตจึงจะเกิดขึ ้นในโลก  สักคราวหนึ่ง  และการปรินิพพาน 
ของพระตถาคต  ก็จักมีในปจฉิมยามแหงราตรีวันนี้  ก็พระภิกษุผูมีศักดิ์ใหญรูปน้ี 
มายืนเสียตรงพระพักตร  บังอยู,  เรา ท.  ไมไดเห็นพระตถาคตในกาลสุดทาย' 
ดังนี้.  (ตอจากนี้  พระอานนททูลถามถึงความรูสึกภายในใจของพวกเทวดาไดตรัสดังตอไปนี้:-) 

 
อานนท!  มีพวกเทวดา  ผูมีความสําคัญในอากาศ  วาเปนแผนดิน,  

และพวกที่มีความสําคัญในแผนดิน  วาแผนดิน  พากันสยายผม  รองไห 
คร่ําครวญ  กอดแขนรองไหคร่ําครวญ  ลมกลิง้เกลือกไปมา  ดุจวามีเทาถูกตัด 
ขาดออก,  รําพันอยูวา  ‘พระผูมีพระภาคจักปรินิพพาน  เสียเร็วนัก,  พระสุคต 
จักปรินิพพานเสียเร็วนัก,  พระผูเปนดวงจักษุในโลก  จักดับหายไปเสียเร็วนัก',  
ดังนี้.  สวนเทวดาเหลาใดปราศจากราคะแลว,  เทวดา  ท.  เหลานั้น  มีสติ  
สัมปชัญญะ  อดกลั้นดวยรูสึกวา  ‘สังขารทั้งหลายไมเที่ยง,  ขอท่ีจะใหไดตามใจ 
หวังในเรื่องนี้นั้น  สัตวจักไดมาแตที่ไหนเลา',  ดังนี้.  (ตอจากนี้  พระอานนททูลถึง 
เมื่อไมมีพระองคแลวสาวกก็ไมไดพบปะกันเหมือนดั่งบัดนี้,  ทรงแสดงสถานที่ส่ีแหง  คือที่ประสูติ,  ตรัสรู,  
แสดงธรรมจักร,  และนพิพาน  วาเปนที่ควรเหน็และพบปะกันของพุทธบริษทั  ดงัที่ปรากฏอยูในเรื่อง 
สุดทายของภาคนี้.  ตอจากนั้น  ตรัสเรื่อง  การปฏิบัติในสตรี  คือ  การไมพบปะดวย,  ถาตองพบปะ 
ก็ไมพูด,  ถาตองพูดพึงมีสติ,  ตอจากนั้น  พระอานนทไดทูลถามถึงการจัดพระศพ). 
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อานนท!  พวกเธออยาขวนขวาย  เพื่อจัดการบูชาสรีระของตถาคต 
เลย,  จงสืบตอ  จงพยายาม  ในประโยชนของตน  (คือการตั้งหนาปฏิบัติ)  เถิด, 
จงอยาประมาท  จงมีความเพียร  กําหนดอยูในประโยชนของตนเถิด.  อานนท! 
กษัตริย,  พราหมณ,  หรือคหบดี  ผูเลื่อมใสอยางยิ่ง  ในตถาคตก็มีอยู, 
เขาเหลานั้น  จักจัดการบูชาสรีระของตถาคต. 

“ขาแตพระองค!  เขาเหลานั้น  พึงจัดการอยางไร?” 
อานนท!  เขาพึงจัดเหมือนที่จัดในสรีระของพระเจาจักรพรรดิ :  เขา 

พันสรีระของพระเจาจักรพรรดิดวยผาใหม  แลวซับสําลี  แลวพันดวยผาใหม 
แลวซับดวยสําลี  โดยอุบายนี้  ๕๐๐  คู  แลวเชิญลงในรางเหล็กเต็มดวยน้ํามัน 
ปดดวยรางเหล็กอีกรางหนึง่  กระทําจติกาธารดวยของหอมทุกอยางแลว  จึงถวาย 
พระเพลิง,  กระทําสถูป(ที่ระลึก)  สําหรับพระมหาจักรพรรดิ  ไว ณ  หนทาง 
สี่แยก.  อานนท!  ชนเหลานั้นพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคต  เชนเดียวกับ 
ที่ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรีระของพระมหาจักรพรรดิ  นั้นแล,  ชนเหลาใด 
วางพวงมาลัย  หรือของหอม  หรือจุรณหอม  ณ  ที่นั้นก็ดี  หรืออภิวาท,  หรือทํา 
ความเลื่อมใสอยูในจิตก็ดี,  ขอน้ันจักเปนไปเพื่อประโยชน  เพื่อความสุขแกเขา 
สิ้นกาลนาน.  (ตอจากนั้นตรัสบุคคลควรแกการกอสถูป  ๔จําพวกคือ  พระตถาคต,  พระปจเจกพุทธะ,  
พระสาวก,  พระเจาจักรพรรดิ,  พระอานนทเล่ียงไปยืนเหนี่ยวไมเตากปสีสะ  รองไหอยู,  ตรัสใหไปเรียกตัวมา 
ตรัสสรรเสริญวาเปนยอดของอุปฎฐากผูหนึ่งในบรรดายอดอุปฎฐากของพระพุทธเจาทั้งปวง.  และ 
สรรเสริญการรอบรูในหนาที่นี้  และการกลาววาจาเปนที่ชอบใจแกผูเขาไปคบหา,  ตอจากนั้น  พระอานนท 
ทูลขอใหเสด็จไปปรินิพพานเมืองอื่น  เพราะเมืองนี้เปนเมืองกิ่ง  เมืองดอน). 

อานนท!  เธออยากลาววา  เมืองนอย  เมืองดอน  กิ่งเมือง  ดังนี้เลย 
ครั้งกอนโนน  ราชาพระนามวามหาสุทัศน  เปนพระเจาจักรพรรดิธรรมราชา 
มีอาณาเขตกระทั่งมหาสมุทรทั้งสี่  ชนะสงครามมีชนบทมั่งคั่ง  ประกอบดวย 
รัตนะ  ๗  ชนิด.  อานนท!  เมืองกุสินารานี้แล  เปนราชธานีของพระเจา 
มหาสุทัศน  (ในครั้งนั้น)  ชื่อวากุสาวดี  ยาวทางบุรพทิศ  และปจฉิมทิศ ๑๒  โยชน 
กวางทางอุตตรทิศ  และทักขิณทิศ  ๗  โยชน  เกลื่อนกลนดวยหมูมนุษย  ฯลฯ. 
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อานนท!  เธอจงเขาไปในเมืองกุสินารา  จงบอกแกมัลลกษัตริย  ท.  
แหงเมืองกุสินาราวา`ดูกอนกษัตริยผูวาเสฏฐโคตร  ท.!  ในยามสุดทายแหงราตรี 
วันนี้  การปรินิพพานของพระตถาคตเจาจักมี.  เชิญทาน  ท.  รีบไป,  
ขออยาตองเดือดรอนในภายหลังวา  การปรินิพพานของพระตถาคตเจา  ไดมี 
แลวในคามเขตของพวกเรา  แตพวกเรามิไดเห็นพระตถาคตเจาเปนครั้งสุดทาย.  
(พระอานนทผูเดียว  เขาไปแจงแกมัลลกษัตริย ๆ คร่ําครวญโดยนัยเดียวกับพวกเทวดาที่กลาวมาแลว 
พากันออกมาเฝาพระองค.  พระอานนทจัดใหเฝาโดยขานชื่อถวายทีละพวก  เสร็จกอนปฐมยาม.  
ตอจากนี้สุภัททปริพพาชกมีโอกาสเขาเฝา  ทูลถามความผิดหรือถูกของลัทธิอื่น ๆ.  ตรัสหามเสียแลว 
ตรัสถึงเรื่องสมณะที่แทจริง  มีเฉพาะในศาสนาที่มีอริยมรรคประกอบดวยองคแปด,  ไมมีในศาสนาที่ไมมี 
อริยมรรคมีองคแปด). 
 

สุภัททะ!  เราเมื่อมีวัย ๒๙  ป  บวชแลวแสวงหาอยูวาอะไรเปนกุศล ๆ,  
นับแตบวชแลวได๕๑  ป  ความเปนไปแหงธรรมประเทศเครื่องตรัสรู  มิไดมี 
ภายนอกจากธรรมวินัยน้ี,  แมสมณะ  (สมณะที่๑  คือ  โสดาบัน)  ก็มิไดมี.  
ภายนอกจากธรรมวินัยนี้  แมสมณะที่  ๒,  ที่  ๓,  ที่  ๔,  ก็มิไดมี.  วาทะ 
เครื่องสอนของผูอื่น  วางจากสมณะของพวกอื่น,  สุภัททะ!  ก็ภิกษุ  ท.  
เหลานี้พึงอยูโดยชอบเถิด  โลกก็จะไมวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย.  
 (ตอจากนี้  สุภัททะทูลสรรเสริญเทศนา  ขอบรรพชาอุปสมบท  ไดรับยกเวนไมตองติตถิยปริวาส 
กอนอุปสมบท,  ตอมาไมนานไดบรรลุอรหัตตผล.  (เธอเปนสาวกองคสุดทายในบรรดาสาวกที่ทันเห็น 
พระพุทธองค),  ตอจากนี้ไดตรัสพระโอวาทที่สําคัญ ๆ ตาง ๆ  อีก  ๔-๕  เรื่อง). 
 

อานนท!  ความคิดอาจมีแกพวกเธออยางนี้วา  ‘ธรรมวินัยของพวก 
เรามีพระศาสดาลวงลับไปเสียแลว  พวกเราไมมีพระศาสดา’  ดังนี้.  อานนท!  
พวกเธออยาคิดดังนั้น.  อานนท!  ธรรมก็ดี  วินัยก็ดี  ที่เราแสดงแลว  
บัญญัติแลวแกพวกเธอ ท.  ธรรมวินัยนั้น  จักเปนองคศาสดาของพวกเธอ  ท.  
โดยกาลที่ เราลวงลับไปแลว. 
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อานนท!  เวลานี้  พวกภิกษุทั่วไป  เรียกกันดวยคําวา  อาวุโส ๑  
แกกันและกัน  (ทั้งแกทั้งออน);  โดยกาลที่เราลวงลับไปแลว  ไมควรเรียกรอง 
กันดั่งนั้น  :  ผูแกกวาจงเรียกผูออน  โดยชื่อ  หรือโดยชื่อสกุล  หรือโดยคําวา 
อาวุโส,  ผูออนกวา  จงรองเรียกผูแกกวา  วา  ภันเต  หรือ  อายัสมา. 

อานนท!  โดยกาลที่เราลวงลับไปแลว  สงฆจงเลิกถอนสิกขาบท 
เล็กนอยได,  ถาตองการ. 

อานนท!  โดยกาลที่เราลวงลับไปแลว  สงฆจงลงพรหมทัณฑแก 
ภิกษุฉันนะ,  คือ  ภกิษุฉันนะจงกลาวอะไรไดตามพอใจ,  ภิกษุทั้งหลายไมพึงวา 
กลาวตักเตือนสั่งสอนเธอ.  (ตอจากนี้ตรัสประทานโอกาสครั้งสุดทายใหผูนั้นกลาวออกมาได 
ถาใครยังสงสัยรังเกียจอันใดบาง  ในพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ). 

ภิกษุ  ท.!  ก็ถามีภิกษุแมรูปหนึ่ง  มีความเคลือบแคลง  เห็นแยงใน 
พระพุทธ,  พระธรรม,  พระสงฆ,  ในมรรค  ในขอปฏิบัติก็ดี  จงถามเสีย.  
อยาเปนผูเดือดรอนในภายหลัง  วา  เราอยูเฉพาะหนาพระศาสดาแลว  ไมกลา 
ถามในที่เฉพาะหนา'  ดังนี ้  (ไมมีภิกษุรูปใดทูลถาม  ตลอดเวลาที่ทรงเตือนซ้ําจนครบสามครั้ง,  
ในที่สุดตรัสวา  ถาไมกลาถามเอง  ใหวานเพื่อนถามแทน,  ก็ไมมีใครทูลถาม.  พระอานนท 
ทูลสรรเสริญความที่ภิกษุสงฆแมแตรูปหนึ่ง  ก็ไมมีใครเคลือบแคลงในพระศาสดา  หรือธรรมวินัย 
ของตน,ตรัสวา) : 

 
อานนท!  เธอกลาวดวยความเลื่อมใสและหยั่งถึง.  ที่จริงในเรื่องนี ้

ความรูสึกของตถาคตก็มีแลววา  ความเคลือบแคลงเห็นแยง  ในพระพุทธ 
พระธรรม  พระสงฆ  ในมรรค  ในขอปฏิบัติ  ของภิกษุแมรูปเดียว  ในภิกษุสงฆนี้ 
ไมมีเลย,  อานนท!  เพราะวาในบรรดาภิกษุ ๕๐๐ รูป  เหลานี้  รูปใด 
ที่ต่ําที่สุดกวาเขาทั้งปวง  รูปน้ัน  ก็ยังเปนโสดาบัน  มีอันไมตกต่ําเปนธรรมดา 
เที่ยงตอนิพพาน  มีการตรัสรูเปนเบื้องหนา,  (ในที่สุด  ไดทรงเตือนเปนครั้งสุดทายวา) : 
 
 
 

                                                
๑.  อาวุโส  เปนคําพูดเสมอกัน  ไมแสดงความเคารพ  และเปนที่วาตนสูงกวาผูฟงดวย. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๕๘

ภิกษุ  ท.!  บัดนี้  เราจักเตือนพวกเธอ  ท.  วา  สังขาร  
ทั้งหลายมีความเสื่อมไปเปนธรรมดาพวกเธอ   ท .   จงยัง  
ประโยชนตนและทาน   ใหถึงพรอมดวยความไมประมาทเถิด  
ดังนี้ .   นี่ เปนวาจาครั้งสุดทายของตถาคต. 

(ตอจากนี้  ทรงนิ่งเงียบ  :  เขาปฐมฌาน,๑  ทุติยฌาน,  ตติยฌาน,  จตุตถฌาน,  
อากาสานญัจายตนฌาน,  วิญญาณัญจายตนฌาน,  อากิญจัญญายตนฌาน,  เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน,  
สัญญาเวทยิตนิโรธ,  แลวยอนลงกลับมาตามลําดับ  จนถึงปฐมฌาน  แลวยอนขึ้นอีกโดยลําดับ ๆ  
จนถึงจตุตถฌาน  เสด็จปรินิพพาน  ในเมื่อออกจากจตุตถฌานนั้นแลว). 

(เรื่องหลังจากการปรินิพพานแลวตอไปนี ้  เปนขอความที่ตรัสไวกอนการปรินิพพาน  ในที่ 
ตาง ๆ  กัน.  ไดนํามาเรียงลําดับไวตอนนี ้  ก็เพื่อใหเปนทองเรือ่งประวัติที่เขารปูกัน,  ผูอานไมพึงฉงน 
วาพระพุทธองคปรินิพพานแลวทําไมยังมาตรัสเลาไดอีก). 
 

แผนดินไหว  เนื่องดวยการปรินิพพาน  ๒ 
อานนท!  ในกาลใด  ตถาคต  ปรินิพพาน  ดวยอนุปาทิเสสนิพพาน- 

ธาตุ ;  ในกาลนั้น  ปฐวี  ยอมไหว  ยอมสั่น  ยอมสะเทือน.  อานนท!  นี่เปน 
เหตุที่แปด  เปนปจจัยที่แปด  แหงการปรากฏของแผนดินไหวอันใหญ.๓ 
 

เราเห็นพระองคไดช่ัวเวลาที่ยังปรากฏพระกาย๔ 
ภิกษุทั้งหลาย!  กายของตถาคตนี้  มีตัณหาอันเปนเครื่องนําไปหาภพ 

 
 
 
 
 

                                                
๑.  พึงทราบวา  ออกจากฌานนั้น ๆ  เสียกอน  แลวจึงเล่ือนขึ้นฌานตอไปไดโดยลําดับ. 
๒.  บาลี  จาลวรรค  อัฏฐ.  อ.ํ  ๒๓/๓๒๓/๑๖๗.  ตรัสแกพระอานนท. 
๓.  แผนดินไหว  เพราะเหตุ  แปดอยางคือ  ลมกําเริบ,  ผูมีฤทธิ์บันดาล,  โพธิสัตวลงสูครรภ,  
ประสูติ,  ตรัสรู,  พระตถาคตแสดงธรรมจักร,  ปลงอายุสังขาร,  และนิพพาน. 
๔.  บาลี  พรหมชาลสูตร  สี.  ที.  ๙/๕๙/๙๐.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลายที่อุทยานอัมพลัฏฐิกา  ระหวาง 
เมืองราชคฤหกับเมืองนาลันทา. 
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การปรินิพพาน ๓๕๙

ถูกตถาคตถอนขึ้น  เสียไดแลว,  ดํารงอยู.  กายนี้ยังดํารงอยูเพียงใด  เทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  ยังคงไดเห็นตถาคตนั้น  อยูเพียงนั้น  เพราะการทําลาย 
แหงกาย,  หลังจากการควบคุมกันอยูไดของชีวิต  เทวดาและมนุษยทั้งหลายจักไม 
เห็นตถาคตนั้นเลย. 
 

ภิกษุทั้งหลาย!  เมื่อข้ัวพวงมะมวงขาดแลว  มะมวงทั้งหลายเหลาใด 
ที่เนื่องขั้วเดียวกัน  มะมวงเหลานั้นทั้งหมด  ยอมเปนของตกตามไปดวยกันนี้ฉันใด,  
ภิกษุทั้งหลาย!  กายของตถาคตก็ฉันนั้น  กายของตถาคตมีตัณหาเครื่องนําไปหาภพ 
ถูกตถาคตถอนขึ้นเสียไดแลว,  ดํารงอยู.  กายนี้ดํารงอยูเพียงใดเทวดาและ 
มนุษยทั้งหลาย  ยังคงเห็นตถาคตอยูชั่วเวลาเทานั้น.  เพราะการทําลายแหงกาย,  
หลังจากการควบคุมกันอยูไดของชีวิต  เทวดาและมนุษยทั้งหลาย  จักไมเห็น 
ตถาคตเลย. 

 
(อธิบายวาเมื่อเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะแลว  กายสิ้นเชื้อที่จะนําไปหาภพใหม  คือการ 

เกิดอีก  คงตั้งอยูชั่วเวลาที่ยังไมแตกดับ.  ครั้นแตกดับแลว  ถึงความเปนของวาง  ไมมีอะไรเหลือ.  
สวนผสมของกายตอไป  รวมขั้วอยูที่ตัณหาที่เปนเครื่องนําไปหาภพ,  เพราะฉะนั้นจึงตรัสไวดังนั้น). 
 

การปรินิพพานของพระองคคือความทุกขรอน 
ของมหาชน๑  

ภิกษุ  ท.!  การทํากาลกิริยาของบุคคลเอก  ยอมเปนความทุกขรอน 
ของมหาชนเปนอันมาก.การทํากาลกิริยาของบุคคลเอกคนใดเลา?  คือการ 
ทํากาละกิริยาของพระตถาคต  ผูเปนพระอรหันต  ตรัสรูชอบดวยพระองคเอง. 

 
ภิกษุ  ท.!  การทํากาละกิริยาของบุคคลเอกนี้แล  ยอมเปนความทุกข 

รอนของมหาชนเปนอันมาก. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  เอก.  อํ.  ๒๐/๒๙/๑๔๒.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย. 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๕ ๓๖๐

สังเวชนียสถานภายหลังพุทธปรินิพพาน  ๑  
“ขาแตพระองคผูเจริญ!  แตกอนนี้  ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาในทิศตาง ๆ  แลวยอมมา 

เฝาพระผูมีพระภาคเจา.  พวกขาพระองคทั้งหลาย  ไดมีโอกาสเห็นภิกษุทั้งหลายผูนาเจริญใจเหลานั้น 
ไดมีโอกาสเขาพบปะภิกษุทัง้หลายผูนาเจริญใจเหลานั้น.  ครั้นพระผูมีพระภาคเจาลวงลับไปแลว  พวกขา 
พระองคทั้งหลายยอมหมดโอกาสทีจ่ะไดเหน็  หรือไดเขาพบปะภิกษทุั้งหลายผูนาเจรญิใจเหลานั้นอีกตอไป”.  
- พระอานนท  กราบทูลพระผูมีพระภาคเจาในวันปรินิพพาน. 

 
ดูกอนอานนท!  สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแกกุลบุตร 

ผูมีศรัทธา  มีอยู ๔ ตําบล.  ๔  ตาํบลอะไรเลา?  ดูกอนอานนท!  สถานที่ 
ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา  วาพระตถาคตประสูติ 
แลว  ณ  ที่นี้  ๑,  สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา 
วาพระตถาคตไดตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  ณ  ที่นี้  ๑,  สถานที่ 
ที่ควรเห็นและควรเกิดความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา  วาพระตถาคตไดประกาศ 
อนุตตรธรรมจักรใหเปนไปแลว  ณ  ที่นี้  ๑,  สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิด 
ความสังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา  วาพระตถาคตปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุแลว  ณ  ที่นี้  ๑.  อานนท!  สถานที่ที่ควรเห็นและควรเกิดความ 
สังเวชแกกุลบุตรผูมีศรัทธา  มี๔  ตําบลเหลานี้แล. 

 
อานนท!  ภกิษุทั้งหลาย  หรือภิกษุณีทั้งหลาย  หรืออุบาสกทั้งหลาย 

หรืออุบาสิกาทั้งหลาย  ผูมีศรัทธา  จักพากันมาสูสถานที่  ๔  ตําบลเหลานี้ 
โดยหมายใจวา  พระตถาคตไดประสูติแลว  ณ  ที่นี้บาง,พระตถาคตไดตรัสรู 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว  ณ  ที่นี้บาง,  พระตถาคตไดประกาศอนุตตร- 
ธรรมจักรใหเปนไปแลว  ณ  ที่นี้บาง,  พระตถาคตไดปรินิพพานดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ  ณ  ที่นี้บาง  ดังนี้. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาปรินิพพานสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๑๖๓/๑๓๑.  ตรัสแกพระอานนท  ที่ระหวางตนสาละคูในที่ 
ปรินิพพาน. 
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การปรินิพพาน 

 

๓๖๑

อานนท!  ชนเหลาใดเที่ยวไปตามเจดียสถานจักมีจิตเลื่อมใส  ทาํกาละ 
แลว  ชนเหลานั้นจักเขาถึงสุคติโลกสวรรค  ภายหลังแตการตายเพราะการทําลาย 
แหงกาย  ดังนี้. 
 
 

จบภาค  ๕ 
 

------------ 
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ภาค ๖ 
 

เร่ืองการบาํเพ็ญบารมีในอดีตชาติ 
ซ่ึงเต็มไปดวยทิฏฐานุคติอันสาวกในภายหลังพึงดําเนินตาม. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖๓ 
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ภาค ๖ 
มีเรื่อง:- ตองทองเที่ยวมาแลวเพราะไมรูอริยสัจจ --ตลอด  

ว ัฏฏสงสารของพระองค ไม เคยทรงบ ัง เก ิด ในชั ้นส ุทธาวาส  –ในว ัฏฏ - 
สงสารที ่ล ว งมาแลว เคยทรงบูชายัญญและบํา เ รอไฟแลวอยางมาก  -- 
ทิฏฐานุคต ิแห งความดีที ่ท ร งสั ่งสมไว แต ภพกอน  ๆ  -- เคยทรงบ ัง เก ิด 
เปนมหาพรหม สักกะ ฯลฯ --  ครั้งมีพระชาติเปนโชติปาลมาณพ -- 
ครั ้งมีพระชาติเปนพระ เจ ามหาสุทัศน  -- ครั ้ง มีพ ระชาติเปนปุโ ร หิต  
สอนการบูชายัญญ --  ครั้งมีพระชาติ เปน  พระเจามฆเทวราช  --  
ครั้งมีพระชาติเปนมหาโควินทพราหมณ --   ครั้งมีพระชาติเปนรถการ 
ชา งทํา รถ  –   ครั้ งมีพระชาติ เปนอกิตติดาบส   - -ครั้ งมีพระชาติ  
เปนพระจันทกุมาร  - -  ครั้ งมีพระชาติ เปนสังขพราหมณ  - -ครั้ งมี  
พระชาติ เปนเวลามพราหมณ --  ครั้ งมีพระชาติ เปนพระเวสสันดร  
-- ค รั ้ ง ม ีพ ร ะ ช า ติ เ ป น ม า ตัง ค ชฎิล    - -  ค รั ้ ง ม ีพ ร ะ ช า ติ เ ปน จูฬ โ พ ธิ   
-- ค รั ้ ง ม ีพ ร ะ ช าติ เ ป น เ จ า ช า ยยุธ ัญชย ะ   --ที ่ส ุด แหง ก า ร ทอ ง เ ที ่ย ว  
ของพระองค. 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๖๔ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ 

 
ภาค  ๖ 

เร่ืองการบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ 
ซ่ึงเต็มไปดวยทิฏฐานุคติอันสาวกในภายหลังพึงดําเนินตาม. 

____________________ 
คําชี้แจงเฉพาะภาคนี้ 

_____________ 
เร่ืองราวที่กลาวถึงพระชาติในอดีตของพระองค  ซึ่งขาพเจาประมวลมาไวในภาคนี้นั ้น 

เลือกเก็บแตเรื่องที่มีในคัมภีรชั้นบาลีพระไตรปฎก,  เวนเรื่องจําพวกที่เราเรียกกันวา  “ชาดก”  และ 
อรรถกถาเสีย,  จึงไดมาไมกี่เรื่อง.  สําหรับทองเรื่องชาดก  (อรรถกถาชาดก)  ที่มีตอนประชุมกลับชาติ 
เปนพระพุทธภาษิต  ดังที่เราเคยอานกันทั่วไปนั้น  ไมมีในบาลี  จึงมิไดนําเรื่องประเภทนี้มารวบรวมไวดวย 
และมีมากมายจนเหลือที่จะรวบรวมมา. 

อนึ่ง  เฉพาะคัมภีรบาลีจริยาปฎก  ซึ่งมีอยู  ๓๕  เรื่องนั้น  ไดประมวลมาไวในที่นี้เพียง  ๘  เร่ือง 
เลือกเอาเฉพาะแปลกกัน  และจัดไวตอนปลายของภาคอีกพวกหนึ่ง  นอกจากเรื่องมหาสุทัศนจริยาซึ่งใสไว 
ตอนกลาง. 

ประการหนึ่ง,  การที่นําเรื่องบุรพชาติของพระองคมากลาวไวในเร่ือง  “พุทธประวัต ิ
จากพระโอษฐ”  นี้  มีความมุงหมายใหผูอานกําหนดพิจารณาใหเห็นพระพุทธจริยา  ที่เรียกกันวาการสรางบารม ี
หรือส่ังสมความดีของพระองค,  เพื่อถือเอาเปนทิฏฐานุคติเครื่องดําเนินตาม  มิไดมุงเลานิยาย,  เพราะ 
หนังสือเลมนี้มุงกลาวหนักไปทางธรรม  แทนการกลาวหนักไปทางนิยาย  หรือตํานานดั่งที่เคยปรารภมาแลว 
ขางตน  เทานั้น. 

 
--  ผูรวบรวม. 

 
 
 

๓๖๕ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๖ ๓๖๖

ตองทองเที่ยวมาแลว,  เพราะไมรูอริยสัจจ ๑ 
ภิกษุ  ท.!  เพราะไมรูถึง  ไมแทงตลอด  ซึ่งอริยสัจจสี่อยาง,  เรา 

และพวกเธอทั้งหลายจึงทองเที่ยวไปแลวในวัฏฏสงสาร  ตลอดกาลยืดยาวนาน 
ถึงเพียงนี้.  ภิกษุ  ท.!  เพราะไมรูถึง  เพราะไมแทงตลอดซึ่งอริยสัจจสี่อยาง 
เหลาไหนเลา?  สี่อยางคือ  อริยสัจจคือทุกข,  อริยสัจจคือเหตุใหเกิดทุกข,  
อริยสัจจคือ  ความดับไมเหลือแหงทุกข,  อริยสัจจคือทางดําเนินใหถึงความดับ 
ไมเหลือแหงทุกข.  ภิกษุ  ท.!เพราะไมรูถึง  ไมแทงตลอด  ซึ่งอริยสัจจสี่ประการ 
เหลานี้แล,  เราและพวกเธอทั้งหลาย  จึงไดทองเที่ยวไปแลว  ในสังสารวัฏตลอดกาล 
ยืดยาวนานถึงเพียงนี้. 
 

ตลอดวัฏฏสงสารของพระองค 
ไมเคยทรงบังเกิด  ในชั้นสุทธาวาส๒ 

 
สารีบุตร!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีถอยคํามีความเห็นวา  “ความ 

บริสุทธิ์  มีไดเพราะการทองเที่ยวในสังสารวัฏ”.  สารีบุตร!  ก็สังสารวัฏที่เราไม 
เคยทองเที่ยวมาแลวแตหลัง  ตลอดกาลยืดยาวนานนั้นหาไดไมงายเลย,  เวนเสีย 
แตในหมูเทพชั้นสุทธาวาส.  สารีบุตร!  ถาเราทองเที่ยวไปในหมูเทพเหลา 
สุทธาวาส,  ก็จะไมพึงมาสูโลกนี้ไดเลย.  (ยอมปรินิพพานในภพนั้น). 
 
 
 
 
 

 

                                                
๑.  บาลี  มหาวาร.  สํ.  ๑๙/๕๔๑/๑๖๙๘.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่โกฏิคาม  แควนวัชชี 
๒.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๖๒/๑๘๗.  ตรัสแกพระสารีบุตร  ที่วนสัณฑใกลกรุงเวสาลี. 
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สารีบุตร!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีถอยคํามีความเห็นวา  “ความ 
บริสุทธิ์มีไดเพราะการอุบัติ  (บังเกิด)”.  สารีบุตร!  ก็การบังเกิดที่เราไมเคย 
บังเกิดมาแลวแตหลัง  ตลอดกาลยืดยาวนานนั้น  หาไดไมงายเลย  เวนเสียแตการ 
บังเกิดในหมูเทพชั้นสุทธาวาส.  สารีบุตร!  ถาเราบังเกิดในหมูเทพชั้นสุทธาวาส,  
ก็จะไมพึงมาสูโลกนี้ไดเลย,  (ยอมปรินิพพานในภพนั้น). 

 
สารีบุตร!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีถอยคํามีความเห็นวา  “ความ 

บริสุทธิ์มีไดเพราะภพเปนที่อยูอาศัย”.  สารีบุตร!  ก็ภพที่เราไมเคยอยูอาศัย 
มาแลวแตหลัง  ตลอดกาลยือยาวนานนั้น  หาไดไมงายเลย  เวนเสียแตการอยูอาศัย 
ในหมูเทพชั้น  สุทธาวาส.  สารีบุตร!  ถาเราบังเกิดในหมูเทพชั้นสุทธาวาส,  
ก็จะไมพึงมาสูโลกนี้ไดเลย.  (ยอมปรินิพพานในภพนั้น). 
 

ในวัฏฏสงสารที่ลวงมาแลว 
เคยทรงบูชายัญญและบําเรอไฟแลวอยางมาก ๑ 

 
สารีบุตร!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีถอยคํามีความเห็นวา  “ความ 

บริสุทธิ์มีไดเพราะการบูชายัญญ”.  สารีบุตร!  ก็ยัญญที่เรายังไมเคยบูชามาแลว 
แตหลัง  ตลอดการทองเที่ยวอันยืดยาวนาน  เปนกษัตริยบาง  เปนกษัตริยผูได 
มุรธาภิเษกบาง  เปนพราหมณมหาศาลบาง  นั้น,  หาไดไมงายเลย. 
 

สารีบุตร!  สมณพราหมณพวกหนึ่ง  มีถอยคํามีความเห็นวา  “ความ 
บริสุทธิ์มีได  เพราะการบําเรอไฟ”.  สารีบุตร.  ก็ไฟที่เรายังไมเคยบูชามาแลว 
แตหลัง  ตลอดการทองเที่ยวอันยืดยาวนาน  เปนกษัตริยบาง  เปนกษัตริยผูได 
มุรธาภิเษกบาง  เปนพราหมณมหาศาลบาง  นั้น,  หาไดไมงายเลย. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสีหนาทสูตร  มู.ม.  ๑๒/๑๖๓/๑๙๐.  ตรัสแกพระสารีบุตร  ที่วนสัณฑใกลกรุงเวสาลี. 
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ทิฏฐานุคติแหงความดี 
ที่ทรงส่ังสมไวแตภพกอน  ๆ  ๑  

ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอนภพกอน,  ไดเปน 
ผูบากบั่นในกุศล  ถือมั่นในกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต,  ในการบริจาคทาน 
การสมาทานศีล  การรักษาอุโบสถ  การปฏิบัติมารดาบิดา  การปฏิบัติสมณพราหมณ 
การออนนอมตอผูเจริญในตระกูล  และในอธิกุศลธรรมอยางอื่น ๆ. เพราะ 
ไดกระทํา  ไดสั่งสม  ไดพอกพูน  ไดมั่วสุมกรรมนั้น ๆ ไวภายหลังแตการตาย 
เพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
 

ภิกษุ  ท.!   เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอนภพกอน,  ไดเปน 
ผูนําสุขมาสูมหาชน  เปนผูบรรเทาภัยคือความสะดุงหวาดเสียว  จัดการคุมครอง 
รักษาโดยธรรม  ไดอวยทานพรอมทั้งบริกขารฯ.  ...ไดเปนผูเวนจากปาณาติบาต 
วางเสียซึ่งศาสตรา  และอาชญา  มีความละอายเอ็นดู  กรุณาเกื้อกูล  แกสัตวมีชีวิต 
ทั้งปวงฯ.  ...ไดเปนผูใหทานดวยของควรเคี้ยว  ควรบริโภค  ควรลิ้ม  ควรจิบ 
ควรดื่ม  อันมีรสประณีตฯ.  ...ไดสงเคราะหผูอื่นดวยการสงเคราะหทั้งสี่  คือ 
การใหสิ่งของ,  วาจาที่ไพเราะ,  การประพฤติประโยชนทาน,  และความวางตน 
เสมอกันฯ.  ...ไดเปนผูกลาววาจาประกอบดวยอรรถ  ดวยธรรม  แนะนําชน 
เปนอันมาก,  เปนผูนําประโยชนสุขมาสูชนทั้งหลาย  ตนเองก็เปนผูบูชาธรรม ฯ.  
เพราะไดกระทํา  ไดสั่งสมพอกพูน  มั่วสุมกุศลกรรมนั้น ๆ  ไวภายหลังแตการตาย 
เพราะกายแตก  ยอมเขาถึงสุคติโลกสวรรค. 
 
 
 
 
  
 

                                                
๑.  บาลี  ลักขณสูตร  ปา.  ที.  ๑๑/๑๕๙/๑๓๑.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่เชตวัน  ใกลกรุงสาวัตถี. 
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ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ภพกอน,  ไดเปน 
ผูสอนศิลปวิทยาการ  ขอปฏิบัติ  ดวยความเคารพ  ดวยหวังวาดวยสัตวเหลานั้น 
พึงรูไดรวดเร็วพึงปฏิบัติไดรวดเร็ว  ไมพึงโศกเศราสิ้นกาลนานฯ....  ไดเปน 
ผูเขาไปหาสมณพราหมณแลว  สอบถามวา  ‘ทานผูเจริญ!  อะไรเปนกุศล 
อะไรเปนอกุศล,  อะไรมีโทษ  อะไรไมมีโทษ  อะไรควรเสพ  อะไรไมควรเสพ,  
ทําอยางใดไมมีประโยชน  เปนทุกขไปนาน  ทําอยางใดมีประโยชน  เปนสุข 
ไปนานฯ.  ...ไดเปนผูไมมักโกรธ  ไมมากไปดวยความแคน,  แมชนเปน 
อันมาก   วากลาวเอา   ก็ไมเอาใจใส  ไมโกรธ   ไมพยาบาท   ไมคุมแคน ,  
ไมแสดงความโกรธ  ความรายกาจ  ความเสียใจใหปรากฏ.  ทั้งเปนผูใหทานผา 
ที่ทําดวยเปลือกไม  ผาดาย  ผาไหม  ผาขนสัตว  สําหรับลาดและนุงหม 
อันมีเนื้อละเอียด,  ฯลฯ. 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอนภพกอน,  ไดเปน 
ผู สมานญาติมิตร  สหายชาวเกลอ  ผูเหิดหางแยกกันไปนาน,ไดสมานไมตรี 
ระหวางมารดากับบุตร  บุตรกับมารดา,  บิดากับบุตร  บุตรกับบิดา,  พี่นอง 
ชายกับพี่นองหญิง  พี่นองหญิงกับพี่นองชาย;  ครั้นทําความสามัคคีไดแลว 
ก็พลอยชื่นชมยินดีดวยฯ.  ...ไดเปนผูสังเกตชั้นเชิงของมหาชน :  รูไดสม่ําเสมอ  
รูไดเอง  รูจักบุรุษธรรมดา  รูจักบุรุษพิเศษ  วาผูนี้ ๆ  ควรแกสิ่งนี้ ๆ;  ไดเปน 
ผูทําประโยชนอยางพิเศษ  ใหแกชนเหลานั้นฯ.  ...ไดเปนผูใครตอประโยชน 
ตอความเกื้อกูล  ความผาสุก  ความเกษมจากโยคะ  แกชนเปนอันมาก  วา 
ไฉนหนอ   ชนเหลานี ้  พึง เจ ริญดวยศรัทา   ศีล   การศึกษา   ความรู 
ความเผื่อแผ  ธรรม  ปญญา  ทรัพยและขาวเปลือก  นาและสวน  สัตวสองเทา 
สี่ เทา  บุตรภรรยา   ทาสกรรมกร   และดวยญาติมิตรพวกพอง ,   ฯลฯ . 
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ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ภพกอน,  ไดเปน 
ผูไมเบียดเบียนสัตวทั้งหลาย  ดวยมือก็ตาม  ดวยกอนดินก็ตาม  ทอนไมก็ตาม 
ศาสตราก็ตาม ฯ.  ...ไดเปนผูไมถลึงตา  ไมคอนควัก  ไมจองลับหลัง,  เปนผู 
แชมชื่น  มองดูตรง ๆ  มองดูผูอื่นดวยสายตาอันแสดงความรักฯ  ไดเปน 
หัวหนาของชนเปนอันมาก   ในกุศลกิจทั ้งหลาย   ไดเปนประธานของหมู ชน 
ผู ประกอบกายสุจริต  วจีสุจริต  มโนสุจริต  ในการจําแนกทาน  การสมาทานศีล 
การอยูอุโบสถ  การประพฤติเกื้อกูลแกมารดาบิดาสมณพราหมณ,  การนบนอบ 
ตอผูเจริญในตระกูล,  ในอธิกุศลธรรมอยางใดอยางหนึ่งฯ.  ...ไดเปนผูละเวน 
จากมุสาวาท,  พูดคําจริง  หลั่งคําสัตยเที่ยงแท  ซื่อตรง  ไมหลอกลวงโลก,  ฯลฯ. 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอนภพกอน ,  ไดเปน 
ผูละวาจาสอเสียด  (คือพูดยุใหเขาแตกกัน),  คือไมฟงจากขางนี้  แลวไปบอก 
ขางโนนเพื่อทําลายขางนี้  ไมฟงจากขางโนนแลวมาบอกขางนี้  เพื่อทําลายขางโนน,  
แต เป นผู ที ่สมานพวกที ่แตกก ันแล ว   ให กล ับค ืนด ีก ัน   และส ง เสร ิมพวกที่ 
พรอมเพรียงกัน ฯ.  ....ไดเปนผูละเวนการกลาวคําหยาบ,  กลาวแตวาจา 
ที ่ไมมีโทษ   เปนสุขแกหู  เปนที ่ตั ้งแหงความรักซึมซาบถึงใจ   เปนคําพูดของ 
ชาวเมือง  เปนที่พอใจและชอบใจของชนเปนอันมาก,  ฯลฯ. 
 

ภิกษุ  ท.!  เมื่อตถาคตเกิดเปนมนุษยในชาติกอน  ภพกอน ,  ไดเปน 
ผูละเวนการพูดเพอเจอ,  เปนผูกลาวควรแกเวลา  กลาวคําจริงกลาวเปนธรรม 
กลาวมีอรรถ  กลาวเปนระเบียบ  กลาวมีที่ตั้ง  มีหลักฐาน  มีที่สุดประกอบดวย 
ประโยชนฯ  ...ไดเปนผูละมิจฉาชีพ,  มีการเลี้ยงชีพชอบ  เวนจากการฉอโกง 
การหลอกลวงคดโกงดวยเครื่องชั่ง  เครื่องตวง  เครื่องวัด,  เวนจากการตัด 
การฆา  การผูกมัด  การทําราย  การปลน  การกรรโชก,  ฯลฯ. 
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เคยทรงบังเกิดเปนมหาพรหม  สักกะ  ฯลฯ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  แตชาติที่แลวมาแตอดีต  ตถาคตไดเคยเจริญเมตตาภาวนา 
ตลอด  ๗  ป  จึงไมเคยมาบังเกิดในโลกมนุษยนี ้  ตลอด  ๗  สังวัฏฏกัปป  และ 
วิวัฏฏกัปป.  ในระหวางกาลอันเปนสังวัฏฏกัปปนั้น  เราไดบังเกิดในอาภัสสร 
พรหม.  ในระหวางกาลอันเปนวิวัฏฏกัปปนั้น  เราก็ไดอยูพรหมวิมานอัน 
วางเปลาแลว. 

 
ภิกษุ  ท.!  ในกัปปนั้น  เราไดเคยเปนพรหม  ไดเคยเปนมหาพรหมผู 

ยิ่งใหญ  ไมมีใครครอบงําได  เปนผูเห็นสิ่งทั้งปวงโดยเด็ดขาด  เปนผูมีอํานาจ 
สูงสุด. 

ภิกษุ  ท.!  เราไดเคยเปนสักกะ  ผูเปนจอมแหงเทวดา  นับได  ๓๖ ครั้ง.  
เราไดเคยเปนราชาจักรพรรดิผู ประกอบดวยธรรม  เปนพระราชาโดยธรรม  มี 
แวนแควนจดมหาสมุทรทั้งสี่เปนที่สุด  เปนผูชนะแลวอยางดี  มีชนบทอันบริบูรณ 
ประกอบดวยแกวเจ็ดประการ  นับดวยรอย ๆ  ครั้ง,  ทําไมจะตองกลาวถึงความ 
เปนราชาตามธรรมดาดวย. 

ภิกษุ  ท.!  ความคิดไดเกิดขึ้นแกเราวา  ผลวิบากแหงกรรมอะไรของ 
เราหนอ  ที ่ทําใหเราเปนผู มีฤทธิ ์มากถึงอยางนี ้  มีอานุภาพมากถึงอยางนี ้  ใน 
ครั้งนั้น ๆ. 

ภิกษุ  ท.!  ความรูสึกไดเกิดขึ้นแกเราวา  ผลวิบากแหงกรรม  ๓  อยาง 
นี้แล  ที่ทําใหเรามีฤทธิ์มากถึงอยางนี้  มีอานุภาพมากถึงอยางนี้,  วิบากแหงกรรม  
๓  อยาง  ในครั้งนั้น  คือ  ผลวิบากแหง  ทาน  การให  ๑,  แหง  ทมะ  การบีบ 
บังคับใจ  ๑,  แหง  สัญญมะ  การสํารวมระวัง  ๑,  ดังนี้. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อิติวุ.  ขุ.  ๒๕/๒๔๐/๒๐๐.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย 
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ครั้งมีพระชาติเปนโชติปาลมาณพ  ๑ 
 

อานนท!  ความคิดอาจมีแกเธอวา  ‘ผูอื ่นตางหาก  ที่เปนโชติ- 
ปาลมาณพในสมัยโนน'.  อานนท!  เธอไมควรเห็นเชนนั้น,  เรานี่เองไดเปน 
โชติปาลมาณพแลวในสมัยนั้น......๒ 

อานนท  ครั ้งด ึกดําบรรพ  พื ้นที ่ตรงนี ้เป นนิคมชื ่อเวภฬิคะ   มั ่งคั ่ง 
รุงเรือง  มีคนมากเกลื่อนกลน.อานนท!  พระผูมีพระภาค  นามวา  กัสสปะ 
ทรงอาศัยอยู  ณ  นิคมเวภฬิคะนี้,  ไดยินวา  อารามของพระองคอยูตรงนี้เอง,  
ทานประทับน่ังกลาวสอนหมูสาวก  ตรงนี้. 

อานนท!  ในนิคมเวภฬิคะ  มีชางหมอช่ือฆฏิการะ  เปนอุปฏฐากอันเลิศ 
ของพระผูมีพระภาคกัสสปะนั้น.  ฆฏิการะมีสหายรักชื่อโชติปาละ.  อานนท !  
ครั้งนั้น  ฆฏิการะเรียกโชติปาลมาณพผูสหายมาแลวกลาววา  “เพื่อนโชติปาละ !  
มา,  เราไปดวยกัน,  เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจากัสสปะ.  
การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น  บัณฑิตลงเห็นพรอมกันวา  ดี”. 

“อยาเลย,  เพื่อนฆฏิการะ!  มีประโยชนอะไรดวยการเห็นสมณะ 
หัวโลน”. 

“เพื่อนโชติปาละ!  ไปดวยกันเถอะ,  ฯลฯ  การเห็นพระสัมมา- 
สัมพุทธเจานั้น  บัณฑิตลงเห็นพรอมกันวา  ดี”.  (โตกันดั่งนี้ถึงสามครั้ง). 

 
“อยาเลย,  เพื่อฆฏิการะ!  มีประโยชนอะไรดวยการเห็นสมณะ 

หัวโลน”. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ฆฏิการสูตร  ม.ม.  ๑๓/๓๗๔/๔๐๕.  ตรัสแกพระอานนท  ที่รุกขมูลแหงหนึ่งระหวาง 
การเดินทาง  ในชนบทแหงโกศล. 
๒.  เนื้อความทอนนี้  อยูทายสูตร  นํามาจั่วหนา,  เพื่อใหเขาใจงายวาตรัสถึงเรื่องในชาติกอน. 
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“ถาเชนนั้น  เราเอาเครื ่องขัดถูรางกายไปอาบน้ําที ่แมน้ํากันเถอะ,  
เพื่อน!” 

อานนท!  ครั้งนั้น  ฆฏิการะและโชติปาลมาณพไดถือเครื่องขัดสีตัว 
ไปอาบนํ้าที่แมน้ําดวยกันแลว,  ฆฏิการะไดกลาวกะโชติปาลมาณพอีกวา  “เพื่อน 
โชติปาละ!  นี่เอง  วิหารแหงพระผูมีพระภาคเจากัสสปะอยูไมไกลเลย,  ไปเถอะ 
เพื่อน!  เราจะไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยกัน,  การเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจานั้น 
บัณฑิตลงเห็นพรอมกันวา  ดี”. 

“อยาเลยเพื่อน  ฆฏิการะ!  มีประโยชนอะไรดวยการเห็นสมณะหัวโลน 
นั้น”.  (โตกันดังนี้อีกถึง  ๓  ครั้ง). 

อานนท!  ฆฏิการะ  ไดเหนี่ยวโชติปาลมาณพที่ชายพก  แลวกลาววา 
 “เพื่อนโชติปาละ!  ตรงนี้เอง  วิหารของพระผูมีพระภาคเจา  ไมไกลเลย,  
ไปเถอะเพื่อน,  เราจักไปเฝาพระผูมีพระภาคเจาดวยกัน,  การเห็นพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  บัณฑิตลงเห็นพรอมกันวา  ดี”. 

อานนท!  ครั้งนั้นโชติปาละ  พยายามโดยวิธีที่ฆฏิการะตองปลอย 
ชายพกนั้นไดแลว  กลาววา”อยาเลยเพื่อน  ฆฏิการะ!  ประโยชนอะไรดวย 
การเห็นสมณะหัวโลน.”  อานนท!  ลําดับนั้น  ฆฏิการะเหนี่ยวโชติปาลมาณพ 
ผูอาบน้ําสระเกลาเรียบรอยแลว  เขาที่มวยผมแลว  กลาวดั่งนั้นอีก. 

อานนท  โชติปาลมาณพ  เกิดความคิดขึ้นภายในใจวา  “นาอัศจรรย 
หนอทาน,  ไมเคยมีเลยทาน,  คือขอท่ีฆฏิการะชางหมอมีชาติอันต่ํา  มาอาจเอื้อม 
จับเรา  ที่มวยผมของเรา,  เรื่องนี้เห็นจักไมใชเร่ืองเล็กนอยเสียแลวหนอ.”  ดังนี้ 
จึงกลาวกะ  ฆฏิการะชางหมอ :- 

“เพื่อนฆฏิการะ!  นี่จะเอาเปนเอาตายกันเจียวหรือ?” 
“เอาเปนเอาตายกันทีเดียว,  เพื่อนโชติปาละ!  เพราะการเห็นพระ 

สัมมาสัมพุทธเจาเปนการดีจริง ๆ.” 
“เพื่อนฆฏิการะ!  ถาเชนนั้น  ก็จงปลอย  เราจักไปดวยกันละ”. 
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อานนท!  ลําดับน้ัน  ฆฏิการะและโชติปาลมาณพ  ไดเขาไปเฝาพระ 
ผูมีพระภาคกัสสปะถึงที่ประทับแลว  นั่งอยู  ณ  ที่ควร;สวนโชติปาลมาณพ  ก็ได 
ทําความคุนเคยชื่นชมกับพระผูมีพระภาคเจากัสสปะ  นั่งอยูแลว.  ฆฏิการะไดทูล 
พระผูมีพระภาคเจากัสสปะวา  “พระองคผูเจริญ!นี่คือโชติปาลมาณพสหายรัก 
ของขาพระพุทธเจา,  ขอพระผูมีพระภาคเจา  จงทรงแสดงธรรมแกเขาเถิด”. 

อานนท!  พระผูมีพระภาคกัสสปะ  ไดทําใหฆฏิการะและโชติปาละ 
เห็นจริง,  ถือเอา,  อาจหาญและราเริงเปนอยางดี  ดวยธรรมิกถาแลว.  ทั้งสองคน 
เพลิดเพลินปราโมทยตอภาษิตของพระองค.  บันเทิงจิต  ลุกจากอาสนะ  ถวายอภิวาท 
ทําประทักษิณ  แลวจึงหลีกไป. 

อานนท!  ลําดับน้ัน  โชติปาลมาณพไดกลาวถามกะฆฏิการะวา 
“เพื่อนฆฏิการะ!  เพื่อนก็ฟงธรรมนี้อยู  ทําไมจึงยังไมบวชออกจากเรือน  เปนผู 
ไมหวังประโยชนดวยเรือน  เลา?” 

“เพื่อนไมเห็นหรือ  เพื่อนโชติปาละ!  ฉันตองเลี้ยงมารดาบิดา 
ผูแกและตาบอดอยู”. 

“เพื่อนฆฏิการะ!  ถาเชนนั้น  ฉันจักบวช  ออกจากเรือนไมเกี่ยวของ 
ดวยเรือนละ”. 

อานนท!  ครั้งนั้น  เขาทั้งสองไดเขาไปเฝาพระผูมีพระภาคกัสสปะอีก.  
ฆฏิการะกราบทูลวา  “พระองคผูเจริญ!  โชติปาละสหายรักของขาพระพุทธเจานี่แล 
ประสงคจะบวช,  ขอพระองคจงใหเขาบวชเถิด”. 

อานนท!  โชติปาลมาณพ  ไดบรรพชาและอุปสมบทในสํานักแหง 
พระผูมีพระภาคกัสสปะแลว,ราวกึ่งเดือน  พระผูมีพระภาคกัสสปะ  ก็เสด็จจาริก 
ไปยังเมืองพาราณสี.  ...ฯลฯ...อานนท!  ความคิดอาจมีแกเธอวา  “คนอื่นตางหากที่ 
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เปนโชติปาลมาณพในสมัยโนน”.อานนท!  เธอไมควรคิดไปอยางนั้น,  เรานี่เอง,  
เปนโชติปาลมาณพแลว  ในสมัยโนน. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนพระเจามหาสุทัศน  ๑ 
ในกาลใด,  เราเปนพระเจาแผนดินในนครชื่อกุสาวดี  มีนามวา 

มหาสุทัศนผูเปนจักรพรรดิมีกําลังมาก.  ในกาลนั้น  เราจัดใหมีการปาวรองในที่ 
ทั่วไป  วันละสามครั้ง.  ใครปรารถนาอะไร  ใครประสงคสิ่งใด  ใครควรไดทรัพย 
เชนไร,  ใครหิว  ใครกระวนกระวาย,  ใครตองการมาลา  ใครตองการเครื่องลูบทา.  
ผายอมแลวดวยสีตาง ๆ  กัน  ใครไรผาจงนุงหม.  ใครจะเดินทางจงเอารมไป,  
เอารองเทางาม ๆ  นิ่ม ๆ  ไป'. 
 

เราใหปาวรองเชนนี้  ทั้งเชาและเย็นทุก ๆ  แหง.  ทรัยพที่เตรียมไว 
สําหรับยาจก  ไมใชสิบแหง  หรือรอยแหง  แตตั้งหลายรอยแหง.  จะเปนกลางวัน 
หรือกลางคืนก็ตาม  ถายาจกมาเมื่อใด  เปนไดสิ่งของตามที่เขาปรารถนาเต็มมือ 
กลับไปเสมอ.  เราใหทานอันใหญหลวงเชนนี้  จนตลอดชีวิต  และใชวาจะใหทาน 
ดวยทรัพยสวนที่เราเกลียดไมชอบ  ก็หาไม  การสะสมทรัพยจะมีในเราก็หาไม. 
 

ผูปวยกระสับกระสาย  ใครจะพนไปจากโรค  ใหขวัญขาวแกหมอ 
จนเปนที ่พอใจแลว  ยอมหายจากโรคไดฉันใด  เราก็ฉันนั้น  เรามุงแตจะทําให 
เต็มเปยม,  ใหทานแกยาจก  ก็เพื่อทําใจที่ยังพรองอยูใหเต็ม,  ไมอาลัยทรัพย 
ไมเกาะเกี่ยวในทรัพย  ก็เพื่อการลุถึงโดยลําดับ  ซึ่งปญญาอันเปนเครื่องรูพรอม. 
 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาสุทัสสนจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๕๔/๔. 
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๑อานนท!  ความคิดอาจมีแกเธอวา  `ผูอื่นตางหาก  ที่เปนพระเจา 

มหาสุทัศนในสมัยโนน'.  อานนท!  เธอไมควรเห็นเชนนั้น,  เรานี่เองเปน 
พระเจามหาสุทัศนแลวในสมัยนั้น.  นครจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  มีราชธานีกุสาวดี 
เปนประมุข  เหลานั้นของเรา.  ๒ปราสาทจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  มีปราสาทชื่อ 
ธรรมปราสาทเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  เรือนยอดจํานวนแปดหมื่นสี่พัน 
มีปราสาทยอดชื่อมหาวิยูหะเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  บัลลังกจํานวน 
แปดหมื่นสี่พัน  ทําดวยทอง  ทําดวยเงิน  ทําดวยงา  ทําดวยแกวลาย  ลาดดวยขนเจียม 
ลาดดวยสักหลาด  ฯลฯ  เหลานั้นเปนของเรา.  ชางจํานวนแปดหมื่นสี่พันประดับ 
ดวยเครื่องทอง  ฯลฯ  มีพญาชางตระกูลอุโบสถเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  
มาจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  ประดับดวยเครื่องทองฯลฯ  มีพญามาตระกูล  วลาหก 
เปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  รถจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  หุมบุดวยหนังราชสีห 
หนังเสือโครง  ฯลฯ  มีเวชยัตรถเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  มณีแปดหมื่น 
สี่พัน  มีแกวมณีรัตนะเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  หญิงแปดหมื่นสี่พัน 
มีนางสุภัททาเทวีเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  คหบดีแปดหมื่นสี่พัน 
มีคหปติรัตนะเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  กษัตริยแปดหมื่นสี่พัน  ผูคอย 
แวดลอมประดับเกียรติ  มีปริณายกรัตนะเปนประมุข  เหลานั้นเปนของเรา.  
โคนมแปดหมื่นสี่พัน  กําลังมีนมไหลรูดรองได  เหลานั้นเปนของเรา.  ผาแปดหมื่น 
สี่พันโกฏิ  คือผาปานอันละเอียดออน  ผาฝายอันละเอียดออน  ฯลฯ  เหลานั้นเปน 
ของเรา.  ถาดตกแตงอาหารแปดหมื่นสี่พัน  อันคนเชิญเครื่องเชิญทั้งเชาและเย็น 
เหลานั้นเปนของเรา  อานนท  !  นครที่เราอยู  ปราสาทที่เราอยู…ฯลฯ… 
ถาดตกแตงอาหารที่เราใช  ลวนเปนของชั้นเอก  (ไมมีสองเปรียบ)  ทั้งนั้น. 
 
 
 

                                                
๑.  มหาสุทัสสนสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๒๒๕/๑๘๕,  ตรัสแกพระอานนทที่ปาสาละ  ใกลนครกุสินารา,  
อันเปนที่พระอานนททูลวา  เปนเมืองกิ่งเมืองดอน  ไมควรปรินิพพาน. 
๒.  คําวาแปดหมื่นส่ีพัน  เปนสํานวนภาษาบาลีที่ใชกับของที่มากที่สุด  ที่คนเรายกยองกัน. 
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อานนท !   จงดู เถิด ,   สิ่ งทั้ งหลายเหลานั้น   ทั้ งหมด  
ไดล ว ง ไ ป   แ ล ว ดั บ ห า ย ไ ป แ ล ว   แ ป ร ป ร ว น ไ ป สิ้ น แ ล ว .   
อานนท !   สั งขารทั้ งหลาย   เปนของไม เที่ ย ง   เชนนี้ เ อง   เปน  
ของไมยั่ งยืน  เชนนี้ เอง  เปนของไมมี เจาของ  อยางนี้ เอง .  
 

อานนท!  เพียงเทานี้  ก็พอแลว,  พอเพื่อจะหนายในสังขาร 
ทั้งหลาย,  พอเพื่อคลายกําหนัด,พอเพื่อหลุดพนไปจาก.  อานนท!  
เรารูที่ที่ เปนหลุมฝงเรา,  เขาฝงสรีระของเราไว  ณ  ที่นี้,  การทอดทิ้งราง 
เหนือแผนดินครั้งนี้  เปนครั้งที่ ๗ ของเราในชาติที่เปนพระราชาชั้นจักรพรรดิ. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนปุโรหิต 
สอนการบูชายัญญ ๑ 

 
พราหมณ!  ในสมัยนั้น  เราเปนพราหมณผูปุโรหิต  ผูสั่งงานบูชายัญญ 

ของพระเจามหาวิชิตราช.๒ 
พราหมณ!  เรื่องมีแลวในกาลกอน.  พระเจามหาวิชิตราช  เปนราชา 

ผู มั ่งคั ่ง   มีทร ัยพ สมบัต ิมาก   มีทองและเง ินเหล ือเฟ อ   มีอ ุปกรณของทร ัพย 
เหลือเฟอ  มีทรัพยและขาวเปลือกเหลือเฟอ  มียุงฉางเต็มลน.  วันหนึ่ง 
ประทับอยู  ณ  ที่สงัด  เกิดพระดําริวา  `เราไดเสวยมนุษยสมบัติอันวิบูล  ครอบ- 
ครองปฐพีมณฑลอันใหญยิ่ง  ถากระไร  เราควรบูชามหายัญญ  อันจะเปน 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  กูฏทันตสูตร  สี.  ที.  ๙/๑๗๑/๒๐๕.  ตรัสแกกูฎทันตพราหมณ  ที่ราชอุทยานอัมพลัฏฐิ 
กาบานขานุมัตร  แวนมคธ. 
๒.  เฉพาะเนื้อความตอนนี้  อยูที่หนา  ๑๘๕  บรรพ  ๒๓๐ 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๖ ๓๗๘

ประโยชนเกื้อกูล  และความสุขแกเราสิ้นกาลนาน'รับสั่งใหหาพราหมณปุโรหิต 
มาบอกพระดํารินี้แลว  ขอใหบอกสอนวิธีการบูชายัญญ. 

พราหมณ!  ปุโรหิตไดทูลสนองพระดํารัสนั้นวา  ‘แวนแควนของ 
พระองคยังมีเสี้ยนหนามหลักตอ  การปลนฆาในหมูบานก็ยังปรากฏ  การปลนฆา 
ในจังหวัดก็ยังปรากฏ.  การปลนฆาในนครก็ยังปรากฏการแยงชิงตามระยะ 
หนทางก็ยังปรากฏ.  และถาพระองคจะใหเลิกเก็บสวย  ในขณะที่แวนแควน 
เปนไปดวยเสี้ยนหนามหลักตอเชนนี้  ก็จะไดชื่อวาทํากิจไมควรทํา.  อีกประการ 
หนึ่ง  พระองคอาจทรงพระดําริวา  เราจักถอนหลักตอ  คือโจรผูรายเสียไดดวย 
การประหาร  การจองจํา  การริบ  การประจาน  หรือการเนรเทศดังนี้  ขอน้ี 
ก็ไมชื่อวาเปนการกําจัดไดราบคาบดวยดี  เพราะผูที่ยังเหลือจากการถูกประหารก็ยังมี 
ชนพวกนี้จะเบียดเบียนชนบทของพระองคในภายหลัง.  แตวามีอุบายที่จะถอน 
หลักตอเหลานั้นใหราบคาบดวยดีได  คือ  ชนเหลาใดบากบั่นเลี้ยงโคเพื่อกสิกรรม 
พระองคจงประทานพืชพันธุขาวแกชนเหลานั้น.  ชนเหลาใดบากบั่นในวาณิชยกรรม 
พระองคจงประทานเงินเพิ่มใหชนเหลานั้น.  ชนเหลาใดเปนขาราชการ  ขอ 
พระองคจงประทานเบี้ยเลี้ยงแกชนพวกนั้น.  มนุษยเหลานั้นตางจะขวนขวายในการ 
งานของตน  ไมเบียนเบียนแวนแควนของพระองค  และพระคลังหลวงก็จะเพิ่มพูน 
มากมาย.  แวนแควนจะตั้งอยูดวยความเกษม  ปราศจากเสี้ยนหนามหลักตอ.  พวก 
มนุษยจะราเริงบันเทิง  นอนชูบุตรใหเตนฟอนอยูบนอก  แมจักไมปดประตูเรือน 
ในเวลาค่ําคืน  ก็เปนอยูได. 

พราหมณ!  ครั้นชนบทนั้นสงบจากเสี้ยนหนามหลักตอแลว  ปุโรหิต 
จึงกราบทูลวิธีแหงมหายัญญ  (อันประกอบดวยบริกขารสิบหก  คือไดรับความยินยอมเห็นพอง 
จากกษัตริยเมืองออก  จากอมาตยบริษัท  จากพราหมณมหาศาล  และจากคหบดีมหาศาล  นี้จัด 
เปนบริกขารสี่,  พระเจามหาวิชิตประกอบดวยองคคุณ  ๘  มีพระชาติอันดี  มีพระรูปสงางามเปนตน  
นี้เปนบริกขารอีกแปด;  และปุโรหิตประกอบดวยองคคุณ  ๔  มีความเปนผูมีชาติบริสุทธิ์  และจบเวท 
เปนตน  นี่เปนบริกขารอีกส่ี  รวมเปนสิบหก;  และกราบทูลประการสามแหงยัญญ  คือผูบูชาตองไมเกิด 
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วิปฏิสารดวยความตระหนี่  ทั้งในขณะจะบูชา  บูชาอยู  และบูชาเสร็จแลว;แลวกราบทูลเหตุไมควร 
วิปฏิสารเพราะปฏิคาหกผูมารับทาน  ๑๐  จําพวก  เชนเปนคนทําปาณาติบาต  อทินนาทาน  ฯลฯ  เปนตน,  
เพื่อไมใหเกิดเสียพระทัยวาคนเลว ๆ  มารับทาน.)  ๑...ฯลฯ... 
 

พราหมณ!  ในการบูชายัญญนั้น  โค  แพะ  แกะ  ไก  สุกร  ไมได 
ถูกฆา  สัตวอื่น ๆ  ก็ไมตองไดรับความวิบัติพลัดพราก  ตนไมก็ไมถูกตัดมาเพื่อ 
หลักยัญญ,  เชื้อเพลิงก็ไมถูกเกี่ยวตัดมาเพื่อการเบียดเบียนสัตวใดใหลําบาก.  
พวกที่เปนทาส  เปนคนใชและกรรมกร  ก็ไมตองถูกคุกคามดวยอาชญา  และ 
ความกลัว,  ไมตองรองไหน้ําตานองหนาพลาง  ทําการงานพลาง.  ใครปรารถนา 
จะทําก็ทํา,  ไมปรารถนาก็ไมตองทํา,  ปรารถนาทําสิ่งใด  ก็ทําเฉพาะสิ่งนั้น 
ไมปรารถนาทําสิ่งใด  ก็ไมตองทําสิ่งนั้น.  ยัญญนั้น  สําเร็จไปแลวดวยเนยใส 
น้ํามัน  เนยขน  นมสม  น้ําผึ้งน้ําออย.  ...ฯลฯ... 
 

พราหมณ!  เรารูชัดเจนอยู  ซึ่งหมูชนเหลานั้น ๆ  ผูบูชายัญญอยางนี้ 
แลว  ภายหลังแตการตายเพราะกายแตก  ยอมบังเกิด  ณ  สุคติโลกสวรรค.  
พราหมณ!  ในสมัยนั้น  เราเปนพราหมณผูปุโรหิต  ผูสั่งงานบูชายัญญของพระเจา 
มหาวิชิตราช  นั้น. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนพระเจามฆเทวราช  ๒ 
อานนท!  ความคิดอาจมีแกเธอวา  `ผูอื่นตางหากที่เปนพระเจา 

มฆเทวราชในสมัยโนน'.  อานนท!  เธอไมควรเห็นเชนนั้น,  เรานี่เองไดเปน 
พระเจามฆเทวราชแลวในสมัยนั้น... 
 
 
 

                                                
๑.  ผูปรารถนาทราบรายละเอียด  พลิกดูที่มาเดิม,  ๙/๑๗๓/๒๐๗. 
๒.  บาลี  มฆเทวสูตร  ม.ม.  ๑๓/๔๑๕/๔๕๓.  ตรัสแกพระอานนท  ที่มฆเทวัมพวัน  ใกลกรุงมิถิลา 
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อานนท!  เรื่องดึกดําบรรพที่เมืองมิถิลานี้  มีพระราชานามวา  พระ- 
เจามฆเทวะ  เปนธรรมราชาผูตั้งอยูในธรรม  ประพฤติราชธรรม  ในพราหมณ  
และคหบดี  ทั้งในเมืองหลวงและชนบท,  ยอมเขาอยูอุโบสถในวันที่  ๑๔  หรือ  ๑๕ 
และวันที่  ๘  แหงปกษ.  พระเจามฆเทวะนั้น  เรียกชางกัลบกมาแลวสั่งวา  ‘เพื่อน!  
ทานเห็นผมหงอกเกิดขึ้นที่ศรีษะเราเมื่อใดก็จงบอกเรานั้น'. 

อานนท!  ลวงมานับดวยปเปนอันมาก  ชางกัลบกน้ันไดเห็นผมหงอก 
แลวกราบทูลใหทรงทราบ.  พระเจามฆเทวะรับสั่งใหถอนหงอกดวยแหนบ 
แลววางใสฝาพระหัตถใหทอดพระเนตร.  ครั้งทอดพระเนตรเห็นแลว  พระ- 
ราชทานบานสวนเปนบําเหน็จแกชางกัลบกนั้น.  รับสั่งใหหาพระราชบุตรองคใหญ 
มาเฝาแลวตรัสวา  ‘แนะพอกุมาร!  เทวทูตปรากฏแกเราแลว :  หงอกเกิด 
บนศรีษะแลว.  กามอันเปนวิสัยของมนุษยเราไดบริโภคเสร็จแลว  เดี๋ยวนี้ 
ถึงสมัยอันควรเพื่อการแสวงกามอันเปนทิพยสืบไป.  มาเถอะพอผูกุมาร!  เจาจง 
ครองตําแหนงพระราชานี้.  สวนเราจะปลงผมและหนวด  นุงหมผายอมฝาด 
ออกบวชจากเรือนไมเกี่ยวของดวยเรือนไป.  อนึ่ง  ถาเจาเห็นหงอกเกิดขึ้นที่ 
ศรีษะของเจาเมื่อใด,  เมื่อน้ันจงประทานบานสวยเปนบําเหน็จแกชางกัลบกแลว 
ชี้แจงมอบหมายตําแหนงพระราชาแกราชบุตรองคใหญใหดี,  แลวจงปลงผม 
และหนวด  ครองผายอมฝาดออกบวชจากเรือน  ไมเกี่ยวของดวยเรือนไปเถิด.  
เจาจงประพฤติตามกัลยาณวัตรอันนี้  ตามที่เราไดบัญญัติไวแลว,  เจาอยาเปนบุรุษ 
คนสุดทายของเรา.  กัลยาณวัตรอันนี้  ขาดตอนลงในยุคของผูใด  ผูนั้นชื่อวา 
เปนคนสุดทาย  แหงบุรุษทั้งหลาย  ผูประพฤติตามกัลยาณวัตรของเรา.  แนพอ 
ผูกุมาร!  เราขอกลาวถึงวัตรนั้น  กะเจาในบัดนี้  อยางนี้วา  เจาจงประพฤติ 
ตามกัลยาณวัตรนี้ตามท่ีเราไดบัญญัติไวแลว  ขอเจาจงอยาเปนบุรุษคนสุดทาย 
ของเราเลย'. 
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อานนท!  ครั้นพระเจามฆเทวะ  ประทานบานสวยแกชางกัลบก 
มอบหมายรัชชสมบัติแกพระราชบุตรองคใหญเปนอยางดีแลว  ก็ปลงผมและหนวด 
ครองผายอมฝาด  บวชแลวจากเรือน  ไมเกี่ยวของดวยเรือน  ในปามฆเทวัมพวัน 
นี้เอง.  เธอผูบวชแลวนั้น  แผความรูสึกดวยจิตอันประกอบดวยเมตตาไปยังทิศ 
ที่หนึ่ง,  และทิศที่สอง  ที่สาม  ที่สี่  โดยอาการอยางเดียวกัน.  ดวยเหตุนี้ 
เปนอันวาเธอมีจิตประกอบดวยเมตตาอยางไพบูลยเยี่ยมยอด  หาที่เปรียบมิได 
ปราศจากเวรและพยาบาท  แผไปท่ัวโลกทั้งปวง  เพราะแผทั่วไปทั้งในเบื้องบน 
เบื้องลางและเบื้องขวางโดยรอบ.  เธอนั้น  มีจิตประกอบดวยกรุณา  ...มุทิตา  
...อุเบกขา  ฯลฯ  แผไปทั่งโลกทั้งปวง  เพราะแผทั่วไปทั้งในเบื้องบน  เบื้องลาง 
และเบื้องขวางโดยรอบ  แลวแลอยูแลว.  ...เธอบวชแลวประพฤติพรหมจรรย 
อยูในปามฆเทวัมพวันนี้เอง.  ครั้นทําพรหมวิหารธรรมทั้งสี่ใหเจริญแลว  ก็เขา 
ถึงพรหมโลก  ภายหลังจากการตาย  เพราะการทําลายแหงกาย.  ...ฯลฯ... 
 

อานนท!  เราแล  ไดเปนพระเจามฆเทวะแลวในสมัยนั้น.  อนุชน 
ที่เกิดในภายหลัง  ไดประพฤติตามกัลยาณวัตร  ที่เราตั้งไวแลว  แตวากัลยาณวัตร 
นั้นจะเปนไปพรอมเพื่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับสนิท 
ความรํางับ  ความรูยิ่ง  ความรูพรอม  และนิพพาน  ก็หาไม ;  เปนไป 
เพียงเพื่อเขาถึงพรหมโลกเทานั้น. 
 

อานนท!  ก็แตวา  กัลยาณวัตรที่เราบัญญัติไวแลวในกาล 
นี้แล   ยอมเปนไปพรอมเพื่อความหนาย   ความคลายกําหนัด  
ความดับสนิท   ความรํา งับ   ความรู ยิ ่ ง   ความรู พรอม   และ  
นิพพาน  ไดโดยทาเดียว.  กัลยาณวัตรนั้นคือ  อริยมรรคมีองคแปด 
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ไดแกความเห็นชอบ   ดําร ิชอบ   พูดชอบ   การงานชอบ   ดํารงช ีพชอบ 
เพียรชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจมั่นชอบ,  ดังนี้. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนมหาโควินทพราหมณ  ๑  
 
ปญจสิขะ!  เราคงยังระลึกไดอยู,  ในสมัยนั้น  เราไดเปนพราหมณ 

ชื่อมหาโควินท  เราไดแสดงทางปฏิบัติเพื่อการเขาอยูรวมกับพวกพรหมทั้งหลาย 
แกสาวกทั้งหลายเหลานั้น.  แตพรหมจรรยนั้นหาไดเปนไปเพื่อความหนาย 
ความคลายกําหนัด  ความดับสนิท  ความรํางับ  ความรู ยิ ่ง   ความรู พรอม 
และนิพพานไม,  แตเปนไปเพียงเพื่อเขาถึงพรหมโลกเทานั้น. 
 

(การแสดงทางปฏิบัติแกสาวกของมหาโควินทพราหมณนั้น  ทราบไดจากคําของปญจสิขคัน- 
ธัพพบุตรตอนหนึ่ง  ดังตอไปนี้ :  “มหาโควินทพราหมณ  มีจิตประกอบดวยเมตตาแผจิตไปสูทิศที่หนึ่ง,  
และทิศที่สอง  ที่สาม  ที่ส่ี  ก็ดุจเดียวกัน.  ดวยเหตุนี้เปนวา  มหาโควินทพราหมณ  มีจิตประกอบดวย 
เมตตาอยางไพบูลยเยี่ยมยอดหาที่เปรียบมิได  ปราศจากเวรและพยาบาทแผไปทั่วโลกทั้งปวง  เพราะแผ 
ทั่วไปทั้งในเบื้องบน  เบื้องลาง  และเบื้องขวางโดยรอบ.  มหาโควินทพราหมณมีจิตประกอบดวยกรุณา  
...มุทิตา  ..อุเบกขา  ฯลฯ  แผไปทั่วโลกทั้งปวง  เพราะแผทั่วไปทั้งในเบื้องบน  เบื้องลาง  และเบื้องขวาง 
โดยรอบ,  แลวและชี้ทางเพื่อเขาอยูรวมกับชาวพรหมโลก  แกพวกสาวกทั้งหลายดวย”). 

 
ปญจสิขะ!  ก็แตวา  พรหมจรรยของเราในบัดนี้แล  ยอมเปนไปพรอม 

เพื ่อความหนาย  ความคลายกําหนัด  ความดับสนิท  ความรํางับ  ความรู ยิ ่ง 
ความรูพรอม  และนิพพานโดยทาเดียว.  พรหมจรรยนั้นคือ  อริยมรรคมีองคแปด 
ไดแก  ความเห็นชอบ   ดําร ิชอบ   พูดชอบ   การงานชอบ   ดํารงชีพชอบ 
เพียรชอบ  ระลึกชอบ  ตั้งใจมั่นชอบ,  ดังนี้. 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มหาโควินทสูตร  มหา.  ที.  ๑๐/๒๘๕/๒๓๔.  ตรัสแกปญจสิขคันธัพพบุตรที่ภูเขาคิชฌกูฏ 
ใกลกรุงราชคฤห 
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ครั้งมีพระชาติเปนรถการ  ชางทํารถ  ๑ 
 

ภิกษุ  ท.!  ในกาลดึกดําบรรพ  ยังมีพระราชาทรงพระนามวาปเจตนะ.  
ครั้งนั ้น  พระเจาปเจตนะตรัสเรียกชางทํารถมารับสั่งวา  “นี่แนะสหายรถการ!  
นับแตนี ้ลวงไปอีก  ๖  เดือน  สงครามจักมีแกเรา.เจาอาจทําลอรถใหมคู หนึ ่ง 
ใหเราไดหรือไม?” 

ชางทํารถทูลรับตอพระเจาปเจตนะวา  “ขอเดชะฯ  ขาพระองคอาจ 
ทําได  พระเจาขา!”ครั้งนั้นแล  ชางทํารถ  ทําลอไดขางเดียวสิ้นเวลา  ๖  เดือน 
หยอนอยู  ๖  วัน. 

พระเจาปเจตนะ  ตรัสเรียกชางทํารถมารับสั่งถามวา  “แนสหายรถการ!  
นับแตนี้ลวงไป  ๖  วัน  สงครามจักเกิดแลวละ.  ลอรถคูใหมสําเร็จแลวหรือ?” 

ชางทํารถทูลวา  “ขอเดชะฯ  โดยเวลา  ๖  เดือน  หยอนอยู  ๖  วันนี้ 
ลอสําเร็จไดขางเดียวพระเจาขา!”. 

พระราชารับสั่งวา  “แนะสหายรถการ!  ก็เจาอาจจะทําลอขางที่  ๒  
ใหสําเร็จโดยใชเวลาเพียง  ๖  วันนี้  ไดหรือไม?” 

ชางทํารถทูลวา  “ขอเดชะฯ  ขาพระองค  อาจทําได  พระเจาขา!”.  
ที่นั้นเอง  ชางทํารถไดทําลอขางที่  ๒  สําเร็จไดโดยใชเวลาเพียง  ๖  วัน  เขาจึง 
นําลอคูใหมไปเฝาพระเจาปเจตนะ  ครั้นไปถึงแลวกราบทูลวา  “ขอเดชะฯ  นี่ 
พระเจาเขา  ลอรถคูใหมของพระองคสําเร็จแลว”. 

พระราชารับสั่งวา  “สหายรถการ!  ลอขางที่ทําแลว  ๖  เดือนหยอน  
๖  วัน  กับลอขางที่ทําแลวใน  ๖  วันนี้  ตางกันอยางไร,  เราไมเห็นความตางกัน 
ของมันที่ตรงไหน?” 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  ติก.  อํ.  ๒๐/๑๔๐/๔๕๔.  ตรัสแกภิกษุทั้งหลาย  ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน,  ใกลเมืองพราราณสี. 
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ชางทํารถทูลวา  “ความตางของลอท้ังสอง  มีอยู  พระเจาขา,  ขอเชิญ 
พระองคทอดพระเนตรความตางกันของลอเถิด”.  วาแลว  ชางทํารถก็หมุนลอ 
ขางที่ทําแลว  ๖  วัน  ใหกลิ้งไป.  มันกลิ้งไปพอสุดกําลังหมุนแลวก็ตะแคงลม 
ลงดิน.  แลวเขาก็หมุนลอขางที่ทํา  ๖  เดือนหยอน  ๖  วันใหกลิ้งไป,  มันกลิ้งไป 
สุดกําลังหมุนแลวก็ตั้งตรงอยูเองไดราวกะติดอยูกับเพลา. 

พระเจาปเจตนะตรัสถามวา  “สหายรถการ!  เหตุอะไร  ปจจัยอะไร 
ลอขางที่ทําแลว  ๖  วันนี้จึงกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลวจึงตะแคงลมลงดิน,  เหตุอะไร 
ปจจัยอะไร  ลอขางที่ทําแลว  ๖  เดือนหยอน  ๖วันนั้นจึงกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลว 
ตั้งตรงอยูเองไดราวกะติดอยูกับเพลา?” 

ชางทํารถทูลช้ีแจงวา  “ขอเดชะฯ  ลอขางที่ทําแลว  ๖  วันนี้  กงของมัน 
ก็ประกอบดวยเนื้อไมที่คด  ที่มีโทษ  ที่เจือเนื้อผุและกระพี้.  ถึงกําและดุมของ 
มันก็เชนเดียวกัน  ประกอบดวยเนื ้อไมที ่คด  ที่มีโทษ  ที่เจือเนื ้อผุและกระพี ้.  
เพราะความที่กง,  กํา,  ดุมของมันประกอบดวยเนื้อไมที่คด  ที่มีโทษ  ที่เจือเนื้อผุ 
และกระพี้,  มันกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลวจึงตะแคงลมลงดิน.  สวนลอขางที่ 
ทําแลว  ๖  เดือนหยอน  ๖  วัน  กงของมันก็ไมมีเนื ้อคด  ไมมีโทษ  เปนไมที่ 
หมดเนื้อผุและกระพี้.  กําและดุมของมันก็เชนกัน  ไมมีเนื้อคด  ไมมีโทษ  เปนไม  
ที่หมดเนื้อผุและกะพี้.  เพราะความที่กง,  กํา,  ดุมของมัน  ไมมีเนื้อคด  ไมมีโทษ 
เปนไมที่หมดเนื้อผุและกระพี้,  มันกลิ้งไปสุดกําลังหมุนแลวจึงตั้งตรงอยูเองได 
ราวกะติดอยูกับเพลา”. 

ภิกษุ  ท.!  เธอทั้งหลาย  อาจจะมีความคิดวา  ชางทํารถคราวนั้น 
เปนคนอื่นเปนแน  แตเธอทั้งหลาย  อยาเขาใจอยางนั้น.  เราเองเปนชาง 
ทํารถในกาลนั้น.  ภิกษุ  ท.!  ในครั้งนั้น  เราเปนผูฉลาดตอความคดของไม 
โทษ  (มีปมและตาเปนตน)  ของไม  และความมีเนื้อไมบริสุทธิ์ของมัน. 
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ภิกษุ  ท.!  แตกาลบัดนี้  เราเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  เปนผู 
ฉลาดตอความคดทางกายทางวาจา  ทางใจ,  ตอโทษทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ,  
ตอกิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ. 
 

ภิกษุ  ท.!  ความคดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ,  โทษทางกาย 
ทางวาจา  ทางใจ,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ  ของผูใด 
ผูหนึ่ง  จะเปนภิกษุก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม  ยังไมไดแลว,  ภิกษุภิกษุณี 
เหลานั้นก็หลนไปจากธรรมวินัยนี้  เหมือนลอรถขางที่ทําแลว ๖  วัน  ฉะนั้น.  
ความคดทางกายทางวาจา  ทางใจ,  โทษทางกาย  ทางวาจา  ทางใจ,  
กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย  ทางวาจา  ทางใจของผูใดผูหนึ่ง  จะเปนภิกษ ุ
ก็ตาม  ภิกษุณีก็ตาม  อันเธอละไดแลว;  ภิกษุ  ภิกษุณี  เหลานั้นก็ตั้งมั่นอยู 
ในธรรมวินัยนี้ได  เหมือนลอรถขางที่ทําแลว ๖  เดือน  หยอน ๖  วัน  ฉะนั้น. 
 

ภิกษุ  ท.!  เพราะฉะนั้น  ในขอน้ี  ทานทั้งหลาย  พึงสําเหนียกใจไววา 
“เราทั้งหลาย  จักละความคดทางกาย,  โทษทางกาย,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางกาย ;  
จักละความคดทางวาจา,  โทษทางวาจา,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางวาจา  ;  
จักละความคดทางใจ,  โทษทางใจ,  กิเลสเพียงดังน้ําฝาดทางใจ”.  ทานทั้งหลาย 
พึงสําเหนียกใจไวอยางนี้แล. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนอกิตติดาบส๑ 
บารมีใด ๆ อันเราประพฤติสั่งสมแลว  ในระยะกาลนับไดสี่อสงขัยแสนกัลป 

บารมีนั้นทั้งหมด  เปนเครื่องบมโพธิญาณใหสุก,  บารมีที่เราประพฤติแลว 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  อกิตติจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๕๑/๑. 
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ในภพนอยใหญ  ในกัลปกอน ๆ นั้น  จักงดไวกอน,จักกลาวเฉพาะบารมีที่เรา 
ประพฤติในกัลปนี้  ทานจงฟงคําของเรา. 

ในกาลใด,  เราเปนดาบส  นามวา  อกิตติ  อาศัยอยูในปาหลวงสงัดเงียบ 
วางจากคนไปมา,  ในกาลนั้น  ดวยอํานาจการบําเพ็ญตบะกรรมของเรา  ทาวสักกะ 
ผูเปนใหญยิ่งในไตรทิพย  ไดรอนใจทนอยูไมไดแลว.๑  เธอแปลงเพศเปนพราหมณ 
เขามาขออาหารกะเรา. 

เราเห็นพราหมณนั้น  ยืนอยูแทบประตูของเรา  จึงใหใบไม  อันเรา 
นํามาจากปา  ไมมีมันและไมเค็ม๒  ไปทั้งหมด.  ครั้นใหแลว  ก็คว่ําภาชนะเก็บ 
และไมออกแสวงหาใหม  เขาสูบรรณศาลาแลว. 

ในวันที่สอง  และที่สาม  พราหมณนั้นไดมาขอกะเราอีก.  เรามิไดมีจิต 
หวั่นไหวไปจากเดิมไมไดออนอก  ออนใจ  ไดใหไปหมดทั้งภาชนะอยางเดียว 
กับวันกอน.  ความทรุดโทรมแหงผิวพรรณในสรีระของเรา  จะมีเพราะเหตุอด 
อาหารนั้น  ก็หาไม,  เราฆาเวลาเปนวัน ๆ  นั้นไดดวยความยินดี  โดยสุขอันเกิด 
จากปติ. 

หากวาเราไดปฏิคาหกอันประเสริฐ  ตลอดเวลาตั้งเดือนหรือสองเดือน 
เราก็จะคงเปนผูมีจิตไมหวั่นไหวไปจากเดิม  ไมออนอก  ออนใจ  และใหทานอันสูงสุด 
ไดสม่ําเสมอ.  เมื่อเราใหทานแกพราหมณนั้น  เราจะไดปรารถนายศ  หรือลาภ 
ก็หามิได,  เราปรารถนาอยูซึ่งสัพพัญุตญาณ  (อันจะเกิดไดเพราะการถูกบม 
โดยทานนั้น)  จึงไดประพฤติแลวซึ่งกรรมทั้งหลายเหลานั้น. 

 
 

 
 
 

                                                
๑.  นัยวา  ขาวการบําเพ็ญตบะอยางสูงสุดของใครก็ตาม  ยอมทราบถึงทาวสักกะผูมักระแวงอยูเสมอวา 
จะมีใครบําเพ็ญตบะเพื่อหวังแยงบัลลังกของตน. 
๒.  ดาบสนี้  ฉันใบหมากเมาตมเปลา ๆ  เปนอาหาร  เพื่อตัดความกังวลในเรื่องนี้. 
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ครั้งมีพระชาติเปนพระจันทกุมาร  ๑ 
 

ครั้งอื่นอีก,  เราเปนโอรสของพระราชาเอกในนครบุบผวดี  มีนามอัน 
เขาขนานใหวา  จันทะ.ในกาลนั้น  เรารอดพนไปไดจากการถูกฆาบูชายัญญ 
 (ซึ ่งปุโรหิตผูอาฆาตทูลยุยงพระราชบิดาใหหลงเชื่อ),เกิดความสลดสังเวชขึ้น 
ภายในใจ  ไดบําเพ็ญมหาทานแลว. 

เมื่อไมไดทักขิเณยยบุคคลผูมารับทาน  เราก็ยังไมดื่ม  ไมเคี้ยว  ๒  ไม 
บริโภคอาหารดวยตนเอง  บางคราว  ๖  วันบาง  ๕  วันบาง.  พาณิชสะสมสินคา 
ไวนําไปขายในที่ที่จะมีกําไรมาก  ยอมมีกําไรมากฉันใด  การงดเวนสิ่งที่จะบริโภค 
เองเพื่อบําเพ็ญทานแกผูอื่นก็ฉันนั้น. 

เพราะเหตุนั้น  ทุกคนพึงใหทานแกผูอื่น  จักเปนความดีเกิดขึ้น  ๑๐๐  เทา.  
เราเองมองเห็นอํานาจแหงประโยชนอยางนี ้นี ่แลว  จึงบําเพ็ญทานทุก ๆ ภพ.  
เราไมกาวถอยกลับจากการใหทาน  ก็เพื่อการลุถึงโดยลําดับซ่ึงปญญาเปนเครื่อง 
รูพรอม. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนสังขพราหมณ๓ 
 

ครั้งอื่นอีก,  เมื่อเราเปนพราหมณมีนามวา  สังขะ  ไดไปท่ีทาเรือเพื่อ 
เดินทางขามสมุทร.  ณ  ที่นั้นเราไดเห็นทานผูชนะกิเลสไดโดยตนเอง  เปน 
ผูอันกิเลสจะทําใหกลับแพอีกมิได,  ทานผูนั้นเดินทางกันดาร  ไปในทามกลาง 
พื้นทรายอันรอนจัด. 
 
 
 

                                                
๑.  จันทกุมารจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๕๖/๗. 
๒.  เคี้ยว  คือของกินเลน  หรืออาหารวาง. 
๓.  บาลี  สังขจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๕๒/๒. 
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เราเห็นทานสยัมภู ๑  ผูนั้น  ในขณะที่ทานเดินทางอยู,  เกิดความคิด 
ขึ้นภายในใจวา  ‘นาบุญนี้  อันเราผูแสวงบุญมาถึงเขาแลวโดยลําดับ.  ก็เมื่อ 
ชาวนาไดเนื้อนา  อยางดีแลว  ยังไมหวานพืชลงในนานั้น  ก็แปลวาเขามิไดเปนผู 
มีความตองการดวยขาวเปลือก  นี่เปนฉันใด  เราก็จะเปนฉันนั้น  ถาวาเราเปนผู 
ตองการบุญเห็นนาบุญอันสูงสุดแลว  ก็หาลงมือประกอบกรรมนั้นไม  ฯลฯ. 

เราคิดดั่งนี้แลว  ลงถอดรองเทา  กราบลงที่บาทของทานผูสยัมภูนั้น 
แลวถวายรมและรองเทาของเราแดทาน.  เพราะกรรมนั้น  (ในชาตินี้)  เราจึงได 
เสวยสุข  เปนสุขุมาลชาติยิ่งกวาตั้งรอยเทา,  และทั้งเปนการทําทานบารมีของเรา 
ใหเต็ม  เราจึงใหทานแดทานผูเชนนั้น. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนเวลามพราหมณ  ๒ 
คหบดี!  ในกาลดึกดําบรรพ  ไดมีพราหมณผูหนึ่ง  ชื่อเวลามะ.  

เวลามพราหมณนั้น  ไดบริจาคทานอันเปนทานอยางใหญหลวง  เห็นปานนี้คือ :- 
 
ไดใหถาดทองจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  อันบรรจุเต็มดวยเงิน.  ไดให 

ถาดเงินจํานวนแปดหมื่นสี่พันอันบรรจุเต็มดวยทอง.  ไดใหถาดสําริดจํานวน 
แปดหมื่นสี่พัน  อันบรรจุเต็มดวยเงิน.  ไดใหชางจํานวนแปดหมื่นสี่พัน  ประดับ 
แลวดวยเครื่องทอง  ธง  ก็ทําดวยทอง  ตาขายเครื่องปด  ก็ลวนทําดวยทอง.  
ไดใหรถจํานวนแปดหมื ่นสี ่พ ัน   หุ มบุด วยหนังราชสีห  ดวยหนังพยัคฆ 
ดวยหนังเสือเหลือง  ดวยผากัมพลเหลือง  ประดับไปแลวดวยเครื ่องทอง  ธง 
ก็ทําดวยทอง  ตาขายเครื่องปด  ก็ลวนทําดวยทอง  .  ไดใหแมโคนม  
 
 
 
 

                                                
๑.  พระปจเจกพุทธเจาองคหนึ่ง. 
๒.  บาลี  นวก.  อํ.  ๒๓/๔๐๖/๒๒๔.  ตรัสแกอนาถปณฑิกคหบดี  ที่อารามเชตวัน. 
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จํานวนแปดหมื่นสี่พัน  ลวนกําลังมีนมไหลรูดรองได.  ไดใหนางสาวนอย 
จํานวนแปดหมื่นสี่พัน  ซึ่งแตละนางมีตุมหูประดับมณี.  ไดใหบัลลังกจํานวน 
แปดหมื่นสี่พัน  ซึ่งลาดดวยขนเจียม  ลาดดวยสักหลาด  ลาดดวยผาปกลวดลาย 
ลาดดวยเครื่องลาดที่ทําดวยหนังชะมด  มีเพดานแดง  มีหมอนขางแดง.  ไดใหผา 
จํานวนแปดหมื่นสี่พัน  คือผาทอดวยเปลือกไมอันละเอียดออน  ผาไหมอัน 
ละเอียดออน  ผาฝายอันละเอียดออน.  ฉะนั้น  จึงไมตองกลาวถึงการใหขาว 
ใหน้ํา  ใหของเคี ้ยวของบริโภค  ใหเครื ่องลูบไลเครื ่องทา  และใหเครื ่องนอน 
เวลามพราหมณนั้นบริจาคใหไป ๆ  เหมือนแมน้ําไหลไมขาดสาย. 
 

คหบดี!  ก็ความคิดอาจมีแกทานวาผูอื่นตางหาก  ที่เปนเวลามพราหมณ 
ผูใหทานอันใหญหลวงในครั้งนั้น.  คหบดี!  ทานไมควรคิดไปอยางนั้น,  
เรานี่เองไดเปนเวลามพราหมณในสมัยน้ัน  เราเอง  ไดบริจาคทานอันใหญหลวง 
นั้น.  คหบดี!  ก็แตวา  การใหทานในครั้งกระโนน  ใคร ๆ ที่จะสมควร 
รับทักษิณาทานมิไดมีเลย,  ใคร ๆ  ที่จะชวยใหการใหทักษิณาทานนั้นบริสุทธิ์ได 
ก็ไมมีเลย. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนพระเวสสันดร๑ 
 
กระษัตรียใดไดเปนมารดาของเรา  มีนามวา  ผุสดี  กระษัตรียนั้นเปน  

มเหษีของทาวสักกะ  มาแลวในอดีตชาติ.  ทาวสักกะผูจอมเพทราบอายุขัยของ 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  เวสสันตรจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๕๙/๙.  ในคัมภีรจริยาปฎก  ซึ่งเปนคัมภีรชั้นบาลี  
มิไดเรียงเรื่องเวสสันดร  ไวเปนเรื่องสุดทายแหงเรื่องทั้งหลาย  เหมือนในคัมภีรชาดก;  ฉะนั้น 
ในที่นี้ขาพเจา  จึงไมเรียงเรื่องเวสสันดรไวเปนเรื่องสุดทายเหมือนที่คนทั้งหลายเชื่อกัน, 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๖ ๓๙๐

พระมเหษีองคนั้นแลว  ไดตรัสกะเธอวา  “เจาผูเลิศงาม  เราใหพรแกเจาสิบประการ 
ตามแตเจาจะเลือกเอา”๑. 

พระเทวีนั้น  ไดรําพันถามทาวสักกะวา  “หมอมฉันมีความผิดอยางไร 
หรือหนอ,  หมอมฉันเปนที่เกลียดชังของพระองคแลวหรือ  จึงถูกบังคับให 
ละโลกอันนารื่นรมยนี้ไป  ดุจพฤกษชาติที่ถูกลมพัดถอนขึ้นทั้งรากฉะนั้น”. 

ทาวสักกะผูอันพระเทวีรําพันเชนนั้นแลว  ไดตรัสแกเธอวา  “ใชวาเจา 
จะทําบาปอันใดลงไปก็หามิได  ใชวาเจาจะไมเปนที่รักของเราก็หามิได  แตวาอายุ 
ของเจามีเพียงเทานี้  บัดนี้เปนเวลาที่เจาจะจุติ  ฉะนั้น  เจาจงรับเอาพรสิบประการ 
อันเราใหเถิด”. 

พระเทวีนั้น  จุติแลว  บังเกิดในตระกูลกษัตริย  นามวาผุสดี  ไดสมรส 
กับพระราชาสัญชัย  ในนครเชตุตดร.  ในกาลที่เรากาวลงสูพระครรภแหงพระ 
มารดาอันเปนที ่ร ักนั ้น  มารดาของเราไดเปนผู ยินดีในทานตลอดเวลา  เพราะ 
เดชของเรา.  ทานไดใหทานแกยาจกผูไรทรัพย  อาดูร  ครวญคร่ํา  และแก 
สมณพราหมณ  อยางไมยั้งมือ. 

แมเจาผุสดีดํารงครรภครบสิบเดือน  กําลังเที ่ยวประพาสทั ่วนคร 
ไดประสูติเรา  ณ  ถนนแหงชาวราน  เพราะกําเนิดที่ถนนแหงชาวราน  นามของเรา 
จึงไมเกี่ยวเนื่องดวยมารดาและบิดา,  ไดชื่อวาเวสสันดร  (แปลวา  “ระหวาง 
ชาวราน”.) 

เมื่อเราเปนทารกอายุแปดป  นั่งอยูในปราสาท  ก็รําพึงแตจะใหทาน ;  
 “เราจะใหทาน  หัวใจดวงตา  เนื ้อ  เลือด  รางกาย  ใหปรากฏ  ถาวาจะมีผู 
มาขอกะเรา”,  เมื่อเรารําพึงแนใจ  ไมหวั่นไหวเชนนั้น  แผนดินไดไหว  ภูเขา 
สิเนรุสั่นสะเทือน. 
 
 
 
 

                                                
๑.  คําพูดเชนนี้  นัยวาเปนประเพณี  พูดกับผูที่จะตองจุติจากสวรรค, 

www.buddhadasa.info



การบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ ๓๙๑

ในวันอุโบสถกึ่งเดือน  และปลายเดือน  เราข้ึนสูชางชื่อ  ปจจยนาค 
ไปใหทาน.  พวกพราหมณชาวแวนแควนกาลิงค  เขามาหาเรา  และไดขอชาง 
อันประเสริฐซึ่งสมมติกันวาเปนมงคลนั้น  กะเรา  เขากลาวกะเราวา  “ที่ชนบท 
ของขาพเจา  ฝนไมมีตก  เกิดทุพภิกขภัยอดอาหารอยางใหญหลวง  ขอพระองค 
จงประทานชางอันบวร  เปนจอมชาง  มีอวัยวะขาวหมด  แกขาพเจาเถิด”. 

เราตกลงใจวา  เราให,  เราไมมีหวั่นไหว.  เราไมหวงแหนปกปด 
ทานวัตถุที่เรามี  เพราะใจของเรายินดีในทาน.  การปฏิเสธตอยาจกที่มาถึง 
เขาแลวนั้น  ไมควรแกเรา,  เราอยาทําลายการสมาทานของเราเสียเลย  เราจักให 
ชางอันวิบูลย  บัดนี้ละ. 

เราจับท่ีงวงชางมือหนึ่ง  อีกมือหนึ่งหลอนํ้าในเตาใสมือพราหมณ  ให 
ชางแกพราหมณไป.เมื่อเราใหทานชางเผือกสูงสุดนี้  แผนดินไดหวั่นไหว  ภูเขา 
สิเนรุสั่นสะเทือนอีกครั้งหนึ่ง. 

เมื่อเราใหชางตัวนั้น  ชาวเมืองสีพีโกรธมาก  มาประชุมกันใหเนรเทศ 
เราจากนคร  ไปอยูเขาวงก.  เมื่อชนพวกนั้นพากันกําเริบ  เราก็ยังมีความ 
ไมหวั่นไหว,  ขอรองกะเขาเพื่อไดใหทานครั้งใหญอีกครั้งหนึ่ง  ชาวสีพีถูกขอรอง 
เขาแลวก็ยอมให. 

เราใหปาวรองเอิกเกริกวาเราจะใหมหาทาน.  มีเสียงเลาลืออยางใหญ 
หลวงเพราะเรื่องนี้วา  “ถูกขับเพราะใหทาน  ยังจะใหทานอีก!”.  เราใหทาน 
ชาง  มา  รถ  ทาสี  ทาส  โค  และทรัพย.  ครั้นใหมหาทานแลว  จึงออก 
จากนครไป.  ครั้นออกไปพนเขตนครแลว  ไดกลับเหลียวดูเปนการลา  แผนดิน 
ไดไหว  ภูเขาสิเนรุสั่นสะเทือนอีกในครั้งนั้น. 

เมื่อถึงทางสี่แพรง  ไดใหทานรถเทียมดวยมาสี่ไป  เราผูไรเพื่อนบุรุษ 
กลาวกับพระนางมัททรีวา  “เจาจงอุ มกัณหาลูกหญิงนอย  คอยเบาหนอย 
เราจักอุมชาลี  พี่ชายหนึ่งหนักกวา”.  เปนอันวาพระนางมัททรีไดอุมกัณหาชินะ 
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อันงามเหมือนดอกบุฑริก   และเราไดอุ มชาลี  ซึ ่งงามเหมือนรูปทองหลอ 
รวมเปนสี่กษัตริยสุขุมาลชาติ  ไดเหยียบย่ําไปตามหนทางต่ํา ๆ  สูง ๆ ไปสูเขาวงก. 

พบใครในระหวางทางก็ถามวา  เขาวงกอยูทางไหน  ชนเหลานั้นสงสารเรา 
และบอกวายังไกลมาก.  เด็ก ๆ  ไดเห็นผลไมในปา  ก็รองไหอยากไดผลไมนั้น ๆ.  
เห็นเด็ก ๆ  รองได  ตนไมก็นอมกิ่งมีลูกดกเขามาหาเด็กเอง.  พระนางมัททรี 
เห็นความอัศจรรยชวนสยองขนเชนนี ้  ก็ออกอุทานสาธุการ  “โอหนอ   ของ 
อัศจรรย  ไมเคยมีในโลก  นาขนพอง  ตนไมนอมกิ่งลงมาเอง  ดวยอํานาจแหง 
พระเวสสันดร”. 

พวกยักษ  ชวยยนการเดินทาง  เพื่อความอนุเคราะหแกเด็ก ๆ,  ในวันที่ 
ออกจากนครนั่นเองไดเดินทางถึงแวนแควนของเจตราช,  ญาติในที่นั้นรองไห 
คร่ําครวญกลิ้งเกลือกทั้งผูใหญและเด็ก.  ออกจากแวนแควนของญาติเหลานั้นแลว 
ก็มุงไปเขาวงก. 

จอมเทพ  สั่งใหวิสสุกัมมผูมีฤทธิ์  สรางบรรณศาลา  ๑  เปนอาศรม 
อันรมยร่ืน,  วิสสุกัมมไดสรางแลวเปนอยางดี  ตามดํารัสของทาวสักกะ.  พวกเรา 
สี่คนก็ลุถึงราวปาอันเงียงเหงา  ไมมีวี่แววแหงมนุษย,  ไดอาศัยอยูแลวใน 
บรรณศาลานั้น  ในระหวางภูเขา.  บรรเทาความโศกของกันและกันไดแลว 
ณ  ที่นั้น.  เราดูแลเด็ก ๆ  ในอาศรม  พระนางมัททรีไปเสาะหาผลไมในปามา 
เลี้ยงกัน. 

เมื่อเราอยูถึงในปาสูง  ก็ยังมีนักขอไปหาเรา,  ไดขอลูกของเรา  คือ 
ชาลีและกัณหาชินะ  ทั้งสองคน.  ความบันเทิงใจเกิดขึ้นแกเรา  เพราะไดเห็น 
ยาจกเขาไปหา  เราไดยื่นบุตรทั้งสองคนใหกะพราหมณผูมาขอนั้นไป.  เมื่อเรา 
สละบุตรใหแกพราหมณนามวาชูชกในกาลนั ้น   แผนดินไดไหว   เขาสิเนรุ 
สั่นสะเทือนอีก. 
 
 
 

                                                
  ๑.  บรรณศาลา  คือศาลามุง  กั้นดวยใบไม  ใบหญาชนิดใดชนิดหนึ่ง. 

www.buddhadasa.info



การบําเพ็ญบารมีในอดีตชาติ ๓๙๓

ตอมา  ทาวสักกะไดลงมาโดยเพศพราหมณ  ขอพระนางมัททรีผูมีศีลและ 
มีวัตรในสามี  กะเราอีก.  เราไดจับหัตถมอบหมายให  และหลั่งน้ําลงในฝามือ 
พราหมณ  มีจิตเบิกบานผองใส  ใหพระนางมัททรีไป.  ขณะที่เราให  ทวยเทพ 
ในนภากาศก็พลอยอนุโมทนา  แผนดินไดไหว  เขาสิเนรุสั่นสะเทือนอีก. 

เราสละชาลีกัณหา  และพระนางมัททรีผูมีวัตรในสามี,  ไมมีความลังเลใจ 
ก็เพราะเหตุแหงปญญาเครื่องตรัสรู  (รูความดับทุกขของสัตวโลก).  ลูกสองคนนั้น 
จะเปนที ่เกลียดชังของเราก็หาไม  พระนางมัททรีจะเปนที ่เกลียดชังก็หาไม.  
สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา  เราจึงใหของรัก  (เพื่อสิ่งที่เรารัก)  ...ฯลฯ. 
 
 

ครั้งมีพระชาติเปนมาตังคชฎิล  ๑ 
 

ชาติอื่นอีก :  เราเปนชฎิล  บําเพ็ญตบะกลา  นามวามาตังคะ  มีศีล 
มีสมาธิมั่น.  เรากับพราหมณอีกผูหนึ่ง  ตางอาศัยอยูริมฝงแมน้ําคงคาดวยกัน.  
อาศรมของเราอยูเหนือนํ้า  ของพราหมณอยูใตน้ํา. 
 

พราหมณนั้นเดินเลาะฝงขึ้นมา  เห็นอาศรมของเราทางเหนือนํ้า  มีความ 
รังเกียจ  ดาวาเราแชงเราใหศรีษะแตก.  ที่จริงถาเราโกรธพราหมณนั้นขึ้นมา 
หรือศีลของเราไมควบคุมเราไวแลว  เพียงแตเรามองดูเทานั้น  ก็อาจทําพราหมณ 
ใหกลายเปนดุจวาขี้เถาไป. 
 

พราหมณนั้น  โกรธ  คิดประทุษราย  วาเราดวยคําสาปแชงอยางใด 
อาการนั้นกลับเปนแกพราหมณนั้นเอง  เราพนไปดวยอํานาจคุณของเรา. 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  มาตังคจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๗๕/๑๗. 
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เรารักษาศีลของเรา  เราไมไดรักษาชีวิตของเรา(หมายถึงเกียรติยศ),  ในกาลนั้น 
เรารักษาศีล  เพราะเหตุแหงปญญาเครื่องตรัสรูเทานั้น. 
 

ครั้ งมีพระชาติเปนจูฬโพธิ  ๑  
 

ชาติอื่นอีก :  เมื่อเราเปนพราหมณชื่อจูฬโพธิผูมีศีล,  มองเห็นภพโดย 
ความเปนของนากลัวจึงไดออกบวช.  ภริยาเกาของเราเปนพราหมณีมีรูปดั่ง 
ทําดวยทอง.  แมเธอนั้น  ก็ไมประสงคตอการเวียนวายในวัฏฏะ  จึงออกบวช 
เสียดวยกัน. 

เราสองคน  เปนผู ไมมีที ่อาลัย  ตัดขาดจากพงศพันธุ   ไมมีความ 
มุงหมายอะไรในตระกูล  และหมูชน  เที่ยวไปตามหมูบานและจังหวัด  ลุถึงเมือง 
พาราณสีแลว.  ณ  ที่นั้น  เราบําเพ็ญปญญา  ไมระคนดวยหมูคณะ  อยูใน 
ราชอุทยานอันไมมีผูคนเกลื่อนกลน  และเงียบเสียง. 

พระราชาเสด็จมาประพาสสวน  ทอดพระเนตรเห็นนางพราหมณี  ก็เขา 
มาถามเราวา  หญิงนั้นเปนภริยาของทาน  หรือของใคร?  เราทูลตอบวาไมใช 
ภริยาของเรา  เปนเพียงผูประพฤติธรรมรวมกันคือคําสอนอยางเดียวกัน. 

พระราชากําหนัดในนางพราหมณีนั้น  รับสั่งใหจับและฉุดครานางไป 
โดยพลการ  สูภายในนคร.เมื่อฉุดครานํานางไป  ความโกรธไดเกิดขึ ้นแกเรา 
แตพรอมกับความโกรธที่เกิดขึ้นนั้น  เราระลึกขึ้นไดถึงศีลและวัตร.  ในขณะนั้น 
เอง  เราขมความโกรธได  และไมยอมใหเกิดขึ้นมาไดอีก. 

เรารูสึกตัวเราวา  แมใครจะทํารายนางพราหมณีดวยหอกคมกลา  เราก็ 
ไมทําลายศีลของเรา,  เพราะเหตุเห็นแกโพธิญาณ  (มากกวาเห็นแกนางพราหมณี). 
 
 
 
 

                                                
๑.  บาลี  จูฬโพธิจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๗๑/๑๔. 
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แตใชวา  นางพราหมณีจะไมเปนที่รักของเราก็หาไม  และใชวาเราจะไมมีกําลังวังชา 
ก็หาไม.  สัพพัญุตญาณเปนที่รักของเรา  เราจึงตามประคองศีลไว. 
 

ครั้งมีพระชาติเปนเจาชายยุธัญชยะ  ๑ 
 

เมื่อเรามีชาติเปนราชบุตรชื่อ  ยุธัญชยะยิ่งดวยยศ  ไดเกิดความรูสึกสลด 
ตอชีวิต  ในขณะที่มองเห็นหยาดน้ําคางในเวลาเชา  เหือดแหงไปเพราะแสงแดด 
เปนอุปมา.  เรายึดเอาความรูสึกนั้นเปนอารมณอันแนวแน  ก็ยิ่งสลดสังเวช 
มากขึ้น,  เขาไปหาเจาแมและเจาพอ  ขออนุญาตออกบวช. 

เจาแมและเจาพอ  พรอมดวยชาวนครและชาวแควน  เขามาออนวอนเรา 
ขอใหคงอยูครอบครองแผนดินอันมั่งคั่งรุงเรือง.  เราไมเอาใจใสตอเจาแมเจาพอ 
พระญาติวงศ  พรอมท้ังชาวนครและชาวแควน,  สลัดทิ้งไปแลว. 

เราสลัดราชสมบัติ  ญาติ  ขาแผนดิน  ยศ  และสิ่งทั้งปวงไปอยางไมลังเล 
เยื่อใย  เพราะเหตุแหงปญญาเครื่องตรัสรู.  ใชวาเจาแมเจาพอจะไมเปนที่รักของเรา 
ก็หาไม  เราจะเกลียดยศก็หาไม.สัพพัญุตญาณเปนที ่รักยิ ่งของเรา  ฉะนั ้น 
เราจึงสลัดราชสมบัติเสีย. 

 
 

ที่ สุดแหงการทองเที่ยวของพระองค  ๒ 
 

เราเมื่อยังคนไมพบแสงสวาง,  มัวเสาะหานายชางปลูกเรือน  (คือตัณหา 
   
 
 

                                                
๑.  บาลี  ยุธัญชยจริยา  จริยา.  ขุ.  ๓๓/๕๗๙/๒๑. 
๒.  พระวาจาเยยตัณหาซึ่งทรงเปลงขึ้นทันที  ในขณะที่ทรงรูสึกพระองควาไดสิ้นตัณหาแลว.  
บาลีธ.  ขุ.  ๒๕/๓๕/๒๑. 
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เรื่องเพิ่มเติมใหม  ๑  เรื่อง 
______ 

 
 

การสนทนากับปริพพาชกช่ือมัณฑิกะ  และชาลิกะ  ๑ 
มหาลิ !  ครั้งหนึ่ง  เราอยูที่โฆสิตาราม  นอกเมืองโกสัมพี  ครั้งนั้น 

ปริพพาชกชื่อมัณฑิกะ  และชาลิยะ  ผูทารุปตติกันเตวาสี  ไดเขามาหาเราถึงที่อยู ,  
ครั้นเขามาแลว  ไดกระทําสัมโมทนียกถา  ยืนอยู  ณ  สวนขางหนึ่ง.  บรรชิตทั้ง 
สองนั้นยืนอยู  ณ  สวนขางหนึ่งแลว  ไดกลาวกะเราวา  “อาวุโส  โคตมะ  !  
ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อัน  นั้น;  หรือวา  ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น?”  ดังนี้.  
เราไดกลาวกะบรรพชิตทั้งสองวา :- 

“ดูกอนอาวุโส !  ถาอยางนั้นทานจงฟง,  จงกระทําในใจใหดี  เรา 
จักกลาว.  ดูกอนอาวุโส  ตถาคตเกิดขึ้นแลวในโลกนี้  เปนอรหันตตรัสรูชอบ 
ดวยตนเอง  ถึงพรอมดวยวิชชาและจรณะ  ไปแลวดี  รูแจงโลก  เปนสารถีฝกบุรุษ 
ไมมีสารถีอื่นยิ่งกวา  เปนครูผูสอนของเทวดาและมนุษย  เปนผูรูผูตื ่นผู เบิกบาน 
จําแนกธรรมสั่งสอนสัตว.  ตถาคตนั้น  กระทําใหแจงซึ่งโลกนี้  พรอมทั้งเทวโลก 
มารโลก  พรหมโลก  หมูสัตวพรอมท้ังสมณพราหมณ  พรอมท้ังเทวดาและมนุษย 
ดวยปญญาอันยิ่งเองแลว  ประกาศใหผูอื่นรู.  ตถาคตนั้น  แสดงธรรมไพเราะ 
ในเบื้องตน  ไพเราะในทามกลาง  ไพเราะในที่สุด,  ประกาศพรหมจรรยบริสุทธิ์ 
บริบูรณสิ้นเชิง  พรอมท้ังอรรถะ  พรอมทั้งพยัญชนะ. 
 
 

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

                                                
๑.  บาลี  มหาลิสูตร  สีล.ที.  ๙/๒๐๐/๒๕๕  ขอความตอนนี้  ควรใสไวในหนังสือเลมนี้  ที่หนา ๓๐๕,  ตอ
จากเรื่อง  “การขมลิจฉวีบุตร  ผูมัวเมาในปาฏิหาริย”  แตไมอาจจะใสได  เพราะจะจะทําใหหนา 
หนังสือสับสนไมตรงกันทุกคราวที่พิมพ,  จึงนํามาตอทายไวเชนนี้. 

๓๙๖  ก. 
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คฤหบดี  หรือวาคฤหบดีบุตร  หรือบุคคลผูเกิดแลวในตระกูลใดตระกูล 
หนึ่ง  ในภายหลัง  ยอมไดฟงธรรมนั้น.  บุคคลนั้น ๆ  ครั้นไดฟงแลวยอม 
ไดซึ่งสัทธาใน  ตถาคต,  มาตามพรอมแลวดวยการไดสัทธาในตถาคตแลว  ยอม 
พิจารณาเห็นอยางนี้วา  “ฆราวาสเปนที่คับแคบ  เปนทางมาแหงธุลี,  บรรพชา 
เปนโอกาสวาง ;  มิใชเปนการงาย  ที่จะอยูครองเรือนแลวประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธิ์โดยสวนเดียวดุจสังขอันขัดดีแลว,  ถากระไร  เราจะพึงปลงผมและ 
หนวด  นุงหมผากาสายะแลว  ออกจากเรือนบวชสูความไมมีเรือนเถิด”  ดังนี้.  
บุคคลนั้น  ครั้นถึงสมัยอื่น  ละโภคะนอยใหญ  ละวงศญาตินอยใหญ  ปลงผมและ 
หนวด  นุงหมผากาสายะแลว  ออกบวชจากเรือนสูความไมมีเรือน. 

ภิกษุนั้น  ผูออกบวชแลวอยางนี้  สํารวมแลวดวยความสํารวมในปาฏิโมกข 
ถึงพรอมดวยมรรยาทและโคจร,  มีปรกติเห็นภัยในโทษแมมีประมาณนอย  สมาทาน 
ศึกษาในสิกขาบททั้งหลาย,  มาตามพรอมแลวดวยกายกรรม  วจีกรรมอันเปนกุศล,  
มีอาชีวะบริสุทธิ์  ถึงพรอมดวยศีล  มีทวารอันคุมครองแลวในอินทรียทั้งหลาย 
ประกอบสติสัมปชัญญะ  มีความสันโดษ. 

ดูกอนอาวุโส!  ภิกษุนั้น  ละการทําสัตวมีชีวิตใหตกลวงไป  เปนผู 
งดขาดจากปาณาติบาต  วางทอนไมและศาตราเสียแลว  (…ขอความตอนตอไปนี้ 
เปนอยางเดียวกันกับขอความ  ที่พระองคตรัสรูถึงพระองคเองในเรื่องสีลโดยพิสดาร  ดังกลาวไวในหัวขอที่วา 
 “มนุษยบุถุชนรูจักพระองคนอยเกินไป”  ดังที่ปรากฏอยูในหนังสือเลมนี้  หนา  ๒๘๐ 
เริ่มตั้งแตบรรทัดที่  ๑๙,  ไปจนถึงหนา  ๒๘๖  บรรทัดที่  ๗  แลวตรัสขอความตอไปดังนี้ :-)   

ดูกอนอาวุโส  ภิกษุนั้น  เปนผูมีสีลอยางนี้แลว  มีใจสงัดแลวจาก 
กามและอกุศลทั้งหลาย,  บรรลุปฐมฌาณอันมีวิตกวิจาร  มีปติและสุขอัน 
เกิดแตวิเวกแลวแลอยู;  ดูกอนอาวุโส  !  ภิกษุนั้น  เปนผูรูอยูยางนี้  เห็นอยู 
อยางนี ้  เปนการควรหรือหนอ  ที่ภิกษุนั ้นจะพึงกลาวอยางนี ้วา  “ชีวะก็อันนั ้น 
สรีระก็อันนั้น”  ,  หรือวา  “ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น”  ดังนี้. 
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ดูกอนอาวุโส  โคตมะ  !  ภิกษุใดรูอยูอยางนี้  เห็นอยางนี้,  ยอมไมเปนการสมควรที่ 
ภิกษุนั้นจะพึงกลาววา  “ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น”,  หรือวา  “ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น”,  ดังนี้ 

 
ดูกอนอาวุโส  !  แมเราตถาคตในบัดนี้  ยอมรูอยูอยางนี้  เห็นอยู 

อยางนี้;  และเรายอมไมหวั่นไหว  วา  “ชีวะก็อันนั้น  สรีระก็อันนั้น”,  หรือ 
กลาววา  “ชีวะก็อันอื่น  สรีระก็อันอื่น”  ดังนี้. 

(ตอจากนี้  ไดตรัสถึงการที่ภิกษุนั้น  บรรลุทุติยฌาณ  ตติยฌาณ  จตุตถฌาณ,  กระทั่งญาณ 
ทัสสนะเปนลําดับไป  จนถึงอาสวักขยญาณ  มีพรหมจรรยอันอยูจบแลว,  และไดตรัสถามใหปริพพาชก 
นั้นตอบเอง  ดวยคําถาม  และคําตอบ  อยางเดียวกัน  ทุกประการ.  มหาลิจฉวีผูปากแข็ง  ไดชอบใจ 
เพลิดเพลินในภาสิตนี้อยางยิ่ง) . 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ  -  ภาค  ๖ ๓๙๖

ผูกอสรางเรือนคืออัตตภาพ)  อยู,  ไดทองเที่ยวไปในสังสารวัฏ  กลาวคือ  ความเกิด 
แลวเกิดอีกเปนอเนกชาติ.  ความเกิดเปนทุกขรํ่าไปทุกชาติ. 

แนะนายชางผูปลูกสรางเรือน!  เรารูจักเจาเสียแลว,เจาจักสรางเรือน 
ใหเราตอไปอีก  ไมได,  โครงเรือน  (คือกิเลสที่เหลือเปนเชื้อเกิดใหม)  ของเจา 
เราหักเสียยับเยิน  หมดแลว.ยอดเรือน  (คืออวิชชา)  เราขยี้เสียแลว,  จิตของเรา 
ถึงความเปนธรรมชาติ  ที่อารมณจะยุแหยยั่วเยาไมไดเสียแลว  มันไดลุถึงความ 
หมดอยากทุกอยาง. 
 
 
 

จบภาค  ๖ 
------------------- 

 
 
 
 
 
 

พุทธประวัติจากพระโอษฐ 
จบ 
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ปทานุกรม 
ของพุทธประวัติจากพระโอษฐ ๒,๑๙๙ คํา 

(เรียงลําดับตามหลักอักษรไทย) 
______________ 

         
ก 

 กกุธนที (แมน้ํา)  ๓๕๒  
กกุธะ (อุบาสก)๓๔๕ 
กกุสันธพุทธะ  ๓๐๓ 
กฎเกณฑการศึกษาตามลําดับ  ๒๐๒ 
กฎเกณฑการกระทําตามลําดับ  ๒๐๒ 
กฎเกณฑการปฏิบัติตามลําดับ  ๒๐๒ 
กฎธรรมชาติ  ๒๘๗   
กฎที่ยกเวนแกบางคน  ๒๕๙ 
กฏิสสหะ(อุบาสก)  ๓๔๕ 
กบิลพัสดุ  ๑๔/๑๖/๔๒/๒๗๓/ 
                ๒๔๐/๒๙๒/๒๙๓ 
กมศีรษะ แลบลิ้น  ๒๙๓ 
กรกัณฑุ (ราชกุมาร)  ๑๙ 
กรรมทางกายบริสุทธิ์  ๘๗ 
กรรมทางกายไมบริสุทธิ์  ๘๗ 
“กรรมไมมี”  ๒๖๓ 
กระแส  ๒๙๙ 
กระแสน้ํา  ๑๙๕ 
 
 

 
กระแสแหงมาร  ๑๓ 
กลองแหงอมตธรรม  ๑๗๔ 
กลอนศาลาอันเกาคร่ําครา. ๕๘/๖๕ 
กลางคืนแท ๆ เขาใจวากลางวัน  ๑๐ 
กลางวันแท ๆ เขาใจวากลางวัน  ๑๐  
กลาวตูพระองคดวยคํากลาวเท็จ  ๒๐๑ 
กลาวธรรมไดเหมือนกะทองไว  ๕๐ 
กลาวอยางใดทรงทําอยางนั้น  ๒๐๑ 
กลิ่นเหม็นคาว  ๒๙๑ 
 กษัตริย  ๒๒๐ 
กษัตริยโดยชาติ  ๑๕ 
กษัตริยไดมุรธาภิเษก  ๓๓๑/๓๖๗ 
กษัตริยบัณฑิต  ๒๑๖ 
กฬารมัชฌกะ (อุเจลกะ) ๓๐๓ 
กองวิมุตติชั้นอเสขะ  ๒๗๖ 
กัณณกถล  (สวนปา)  ๑๓๓/๒๑๔/ 
                                  ๒๕๖/๒๕๗ 
กัณหา (ลูกหญิง)  ๓๙๑ 
กันทรกะ (ปริพพาชก)  ๑๙๕ 
กัมมาสธัมมะ (หมูบาน)  ๔๐ 

๓๙๗ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๓๙๘

กัลยาณมิตร  ๒๕๔ 
กัลยาณมิตรของเรา  ๒๕๕ 
กัลยาณวัตร  ๓๘๐ 
กัลยาณวัตรคือ มรรคมีองคแปด  ๓๘๑ 
กัสสปพุทธะ  ๓๐๓/๓๗๒ 
กัสสปะ (เถระ)  ๒๓๓ 
กัสสปะ (อเจลกะ)  ๑๒๕/๑๓๓/๒๑๔/ 
                            ๒๕๖/๒๕๗/๒๕๙ 
กามคุณ  ๔๐ 
กามคุณในอดีต  ๗๘ 
กามคุณในปจจุบัน  ๗๘ 
กามคุณในอนาคต  ๗๘ 
กามคุณหา อันเปนทิพย  ๔๑ 
 กามที่เปนทิพย   ๔๑/๓๘๐ 
กามที่เปนวิสัยอยางมนุษย  ๔๑/๓๘๐ 
กามวิตก  ๖๙ 
กามสุข  ๔๐ 
กามาสวะ  ๑๐๙ 
กายก็ไมลําบาก  ตาก็ไมลําบาก  ๙๓ 
กายกระสับกระสาย  ๖๑ 
กายกับวา เทากัน  ๓๐ 
กายของตถาคต  ๓๕๘ 
กายของพระสมณโคดม  ๓๒๘ 
กายขางหนาดุจราชสีห  ๓๐ 
 
 
 
 

กายตรงดุจกายพรหม  ๓๐ 
กายเมื่อยลา  ๗๑ 
กายยังไมหลีกออกจากวัตถุกาม   ๖๐ 
กายละจากวัตถุกามแลว- 
         -ทั้งใจไมระดมกิเลสกาม ๖๑ 
กายสังขาร ๙๑ 
กายหลีกจากวัตถุกาม- 
            -แตใจยังระดมกิเลสกาม  ๖๐ 
การกระทําของสัตวที่อยูเปนคู ๆ  ๑๙๓ 
การกระทําที่จะเหนื่อยเปลา  ๕๙ 
การกระทําที่สมควรแกตน  ๑๖๔ 
การกลาวถอยคําแกงแยงกัน  ๒๘๔ 
การกั้นจิตจากกามคุณในอดีต  ๗๗ 
การกาวลงสูครรภ  อาศัยธาตุ  ๒๗๐ 
การกําหนดรูกามสัญญา  ๑๙๓ 
การเกิดของพระองค  ๒๘๗  
การเกิดครั้งนี้เปนครั้งสุดทาย  ๑๑๔ 
การเกิดแหงวงศสากยะ  ๑๙ 
การเกียดกั้นกิเลสดวยตบะ  ๑๓๔ 
การขอรองของทาวมหาราช  ๓๐๒  
การคอยควบคุมวิตก  ๖๙ 
การควบคุมกายวาจา-คุมทอง- 
                    - ในเรื่องอาหาร  ๒๕๑ 
การงานที่ยอหยอน   ๒๙๙ 
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ปทานุกรม ๓๙๙

การจัดสรีระของเจาจักรพรรดิ  ๓๕๕ 
การจับตัวความขลาดความกลัว  ๘๘  
การจุติจากดุสิต  ๒๒ 
การชําระจิต  ๒๐๔/๒๐๙ 
การเชื้อเชิญของพรหม  ๑๖๔ 
การไดตามใจตัว  ๓๙  
การไดฟงพระสัทธรรม  ๓๒๐ 
การไดเห็นพระอรหันต  ๓๑๐ 
การไดอุปฏฐากพระสงฆ  ๓๒๐ 
การตรัสรู  ๑๐๖  
การตอบคําถามบริสุทธิ์  ๑๒๘  
การตูตถาคต  ๑๕๘  
การโตตอบกับเทวดา  ๘๕  
การไถนา  ๒๕๑ 
การทองเที่ยว  ๒๖๖ 
การทําการงานที่ถูกตอง  ๑๑๐ 
การทํากิเลสใหแหงดวยวิธีการตาง ๆ ๕๖ 
การทําลายเปลือกไขครั้งแรก  ๑๑๘  
การทําลายเปลือกไขครั้งที่สอง  ๑๑๘  
การทําลายเปลือกไขครั้งที่สาม  ๑๑๘ 
 การทําสัตวอื่นใหพลอยทุกข  ๒๕๘  
การเทศนดั่งชี้ทางแกคนหลง  ๓๑๑  
การเทศนดั่งปดของที่ปดไว  ๓๑๑ 
การแทงตลอดอเนกธาตุ  ๑๘๓  
 
 
 
 

การนวดฟนที่ไดรับจากมาตุคาม  ๑๓๕  
การนอนบนที่นอนสูงใหญ  ๒๘๓ 
การนอนอยางคนบริโภคกาม  ๒๔๓  
การนอนอยางเปรต  ๒๔๓   
การนออยางสีหะ  ๒๔๔  
การนอนอยางตถาคต  ๒๔๔  
การนอนอยางราชสีห  ๒๐๔ 
การนอนหลับ  ๓๔๒  
การนอนหลับกลางวัน  ๒๗๖   
การนิรมิตบันดาล  ๒๖๑ 
การบรรพชา  ๑๑/๔๔  
การบริโภคสะสม  ๒๘๒  
การบันลือสีหนาทของตถาคต  ๑๙๑ 
การบําเพ็ญตบะ  ๒๕๗  
การบําเรอไฟ  ๓๖๗   
การบีบบังคับใจ  ๓๗๑  
การบูชายัญญ  ๒๕๘  
การบูชาสูงสุด  ๓๕๔  
การประกอบความเพียรทรมานตน  ๑๐๙  
การประกอบตนพัวพันอยูในกาม  ๑๐๙  
การประกาศพระศาสนา  ๑๘๗   
การประดับตกแตงรางกาย  ๒๘๓ 
การประสูติ  ๒๖  
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๐๐

การปรากฏการไหวของแผนดิน  ๒๔/ 
๒๘/๑๑๓/๑๗๙/๓๔๗/๓๕๘ 

การปรากฏของผูที่ไมมีใครซ้ําสอง 
 ๘/๑๖๐ 
การปรากฏของพระองค  ๑๘๒ 
การปรากฏแหงจักรพรรดิราช  ๒๗๓ 
การปรากฏแหงพระตถาคต  ๒๗๔ 
การปรากฏแหงพระรัตนะทั้งเจ็ด  ๒๗๔  
การปรากฏแหงโพชฌงค  ๒๗๔  
การปรินิพพาน  ๓๕๓  
การปรินิพพานในภพนั้น ๆ  ๒๙๓  
การเปนไปตามทํานองแหงธรรม  ๓๔๓  
การเปลงเสียงตลอดทุกโลกธาตุ  ๑๕๒  
การฝกเปนลําดับ ๆ  ๒๐๖ 
การฝกมา  ๒๐๒ 
การพนัน   ๒๘๓   
การพยายามในเนกขัมมจิต  ๙๔  
การพิจารณาจนหายมัวเมา  ๓๙  
การพูดคุย  ๓๔๒  
การพูดจาที่ถูกตอง  ๑๑๐  
การมีธรรมอยูในโลก  ๙  
การเดินการยืนบนหนาม  ๕๕  
การรับใชเปนทูต  ๒๘๒/๒๘๕  
การรับท่ีนาที่สวน  ๒๘๒  
 
 
 
 

การรับเนื้อดิบ  ๒๘๒  
การรับหญิงและเด็กหญิง  ๒๘๒   
การรูวาเทวดานี้มาจากไหน  ๘๕  
การลงน้ําเวลาเย็นเปนครั้งที่สาม  ๕๖  
การลงสูครรภ  ๒๔ 
การละเลน  ๒๘๓  
การลางผลาญพืชคามภูตคาม  ๕๖ 
การเลนชนิดเปนขาศึกแกกุศล  ๒๘๒  
การเลนเปนที่ตั้งความประมาท  ๒๘๓  
การเลี้ยงชีพบริสุทธิ์  ๑๓๙  
การสงเคราะหทั้งสี่  ๓๖๘   
การสํารวมระวัง  ๓๗๑ 
การแสดงไตรลักษณ  ๒๘๗  
การแสดงธรรมบริสุทธิ์  ๑๒๘  
การแสดงแบบครองชีวิตแกโลก  ๑๑  
การแสดงปฐมเทศนา  ๑๗๔   
การเห็นพระผูมีพระภาคเจา  ๓๒๐  
การเห็นอานิสงสออกจากกาม  ๗๑/๙๕  
การให  ๓๗๑  
การฬิมภะ (อุบาสก )  ๓๔๕  
การอดอาหาร  ๖๔  
การอนุเคราะหแกชนชั้นลาง  ๒๔๐  
การอยูของพระอรหันต  ๖๔  
การอยูในครรภ  ๒๔  
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ปทานุกรม ๔๐๑

การอยูในหมูเทพชั้นดุสิต  ๒๑ 
การออกจากทุกข  ๘๑   
การออกผนวช  ๔๕  
การอาชีพที่ถูกตอง  ๑๑๐  
การอาพาธในทางจิต  ๙๕/๙๖/๙๗/ 
            ๙๘/๑๐๐/๑๐๑/๑๐๒/๑๐๓ 
การอุปบัติ  ๓๖๗  
กาลามโคตร  ๔๙/๑๗๒/๒๕๓  
กาลิงค(แควน)  ๓๙๑  
กาวเทาขวากอน  ๓๒๕  
กาวไป  ๗ กาว  ๒๗  
กาสี (เมือง)  ๓๙/๑๗๓ 
กาฬการาม  ๑๓๒  
กาฬสิลา  ๒๙๓  
กาฬบรรพ  ๕๘/๖๔  
กําเนิดเดรัจฉาน  ๑๔๒  
กําเนิดการเลิกทํานา  ๒๕๑  
กิจท่ีเคยทําแกเจดีย  ๒๘๙  
กิจไมควรทํา  ๓๗๘  
กินกะเบาตําผง  ๕๘  
กิมพีละ (ภิกษุ)  ๗๓  
‘กิริยาไมมี’  ๒๖๓  
กิเสลกาม  ๖๐  
กิเลสอันยอมใจดุจนํ้าฝาด  ๒๑๐  
 
 
 
 

กุฏทันตพราหมณ  ๓๗๗  
กุมภัณฑ  ๓๐๑  
กุมารผูอาจหาญ  ๒๐  
กุสาวดี (ราชธานี) ๓๕๕/๓๗๖  
กุสินารา  ๒๕๓/๓๕๑/๓๗๖  
กูฏาคารศาลา  ๓๔๘ 
เกวัฏฏคหบดี  ๑๕๓/๒๙๗  
เกสกัมพล  ๒๖๒  
เกสี (คนฝกมา)  ๒๑๖  
เกิดขึ้นเพื่อเกื้อกูลปวงชน  ๑๐ 
เกิดในโลกแตครอบงําโลก  ๑๔  
เกียดกันทาน  ๒๗๕  
เกียดกันพระอรหันต  ๓๐๕  
เกียรติยศของพราหมณชั้นสูง  ๓๒๑  
เกียรติศัพทอันงามของพระโคดม  ๓๒๓  
แกว  ๗  ประการ  ๒๙  
แกวไพฑูรย  ๒๕  
โกกนุทะ  (ปราสาท )  ๑๔  
โกญจะ  (ปราสาท)  ๑๔  
โกฏิคาม (หมูบาน)  ๓๔๔/๓๖๖  
โกนาคมนพุทธะ  ๓๐๓  
โกลิตะ (อัครสาวก )  ๑๔  
โกศล (แควน)  ๒๑/๒๑๔/๒๔๗/๓๓๔/ 
 ๓๗๒ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๐๒

โกสัมพี  ๑๙๙  
ไกสุกร  ๔๓  

ข 
ขนขุมละเสน  ๓๐  
ขนตกราบ  ๒๒๕  
ขนมีรากเนาหลุดออกจากกาย  ๕๙  
ขนานนามพระองคเอง  ๑๓ 
ขบฟนดวยฟน  ๖๑  
ขอนาอัศจรรย  ๘/๒๒/๒๘  
ของเนาพอง  ๒๙๑  
ขอความใหสนใจพุทธประวัติ  ๗  
ขอท่ีจะทําใหจิตแลนไปสูเนกขัมมะ  ๑๐๓  
ขอท่ีจะทําใหจิตเลื่อมใสเนกขัมมะ  ๑๐๓  
ขอท่ีจะทําใหจิตตั้งอยูในเนกขัมมะ  ๑๐๓  
ขอท่ีจะทําใหจิตหลุดออกสูเนกขัมมะ  ๑๐๓  
ขอท่ีถูกหาวาทรงหลง  ๒๗๖   
ขอท่ีมิใชฐานะจะมีได  ๗  
ขอเทาอยูสูง  ๓๐  
ขอน้ิวยาว  ๓๐  
ขอปฏิบัติที่ตถาคตไดตรัสรู  ๑๐๙  
ขอปฏิบัติที่ทําใหพนวิเศษสิ้นตัณหา  ๒๘๗ 
ขอปฏิบัติไปสูกําเนิดเดรัจฉาน  ๑๔๙  
ขอปฏิบัติไปสูเทวโลก  ๑๕๐  
 
 
 
 
 

ขอปฏิบัติไปสูนรก  ๑๔๙  
ขอปฏิบัติไปสูนิพพาน  ๑๕๐  
ขอปฏิบัติไปสูเปรตวิสัย  ๑๔๙  
ขอปฏิบัติไปสูมนุษยโลก  ๑๕๐  
ขอปฏิบัติเพื่อความเจริญแหง- 
 -อิทธิบาท  ๗๘  
ขอปฏิบัติอันเปนเสมือนหนทาง  ๑๑๐ 
‘ขอแม ’ สําหรับธรรมราชา  ๒๕๙  
ขอสังเกตในพระผูมีพระภาค  ๓๓๐  
ขัตติยบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖  
ขัตติยบัณฑิต  ๓๑๖/๓๓๒  
ขานุมัตร (หมูบาน)  ๓๗๗  
ขาวปลายเกรียนกับนํ้าสม  ๓๙  
ขาวสาลีเจือดวยเนื้อ  ๓๙  
ขาศึกตัวราย  ของผูที่เปนโลกจัด ๑๓๐  
ขาศึกภายใน-ภายนอก  ๓๒  
ขีณาสพ  ๑๒๑   
เขมา (อัครสาวิกา)  ๑๕  
เขากันสนิทดังน้ําเจือกับนมสด  ๓๓๐  
เขาวงก  ๓๙๒  
เขาสมาธินิ่งไมไหวติง เปนนิสัย  ๙๐  
เขี้ยวสีขาวงาม  ๓๐  
แขงดุจเนื้อทราย  ๓๐  
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ค 
คงคา (แมนํา)  ๑๒/๑๓๙/๒๒๘ 
คติ  ๑๔๙  
คณกโมคคัลลานะพราหมณ  ๒๐๒/ 
 ๒๐๘/๓๑๒/๓๓๔ 
คณะสงฆทีชุมช่ืนผองใส  ๓๓๑  
คณะสงฆที่ประพฤติพรหมจรรย- 
                            -ตลอดชีวิต  ๓๒๙ 
คณะสงฆที่พรอมเพรียง  ๓๓๐  
คณะสงฆสาวกซึ่งมีปาฏิหารย  ๒๒๙  
คนกลาวแตการไมทํา  ๒๗๙   
คนกลาวแตขาดสูญ  ๒๗๙ 
คนของพระองค  ๒๒๔  
คนคอยกําจดคุณของคนอื่น  ๓๑๓  
คนคะนองวาจา  ๓๑๓  
คนจูงคนใหเดินผิดทาง  ๒๐๑  
คนที่พระโคดมคนดวย  ๓๓๕  
คนทีพระโคคบไมคบดวย  ๓๓๕  
คนที่ยังจัดเปนสัตวเลวทรามอยู  ๔๑  
คนธรรพ  ๑๔/๓๒/๓๐๑  
คนนําไปทําใหพินาศ  ๒๗๙  
คนผูฝกชาง  ๒๐๙ 
คนผูรักตน  ๑๖๔   
คนเผาผลาญ  ๒๗๙  
 
 
 
 

คนพูดบาน้ําลาย  ๘๗  
คนมักเกลียด  ๒๗๙  
คนมักมาก  ๖๗/๑๗๕   
คนมุงรายที่เขาเฝา  ๓๓๒ 
คนไมเปนรส  ๒๗๘  
คนไมมีที่ผุดที่เกิด  ๒๘๐  
คนไมหลง  ๒๗๗  
คนไรโภคะ  ๒๗๘  
คนเลี้ยงโคเพียงแตกําเนิดฝูงโค  ๗๒  
คนเลี้ยงโคตีตอนโคจากขาวกลา  ๗๑  
คนหลง  ๒๗๗  
คยาสีสะ (ตําบล)  ๘๔/๑๗๓ 
ครรภสิบเดือนเต็ม  ๒๖  
ครรภบริสุทธิ์เจ็ดชั่วบรรพบุรุษ  ๓๒๑  
ครองเรือน  ๒๙ ป  ๑๔  
ครอบครองโลกธรรม  ๒๙  
คร้ังกอนแตการตรัสรู  ๔๒/๖๗/๖๙ 
 ๗๓/๗๗/๗๘/๗๙/๘๑ 
 ๘๔/๘๖/๘๙/๙๓/๙๔ 
คฤหัสถผูนุงขาว  ๑๐๖  
คลื่น  ๑๙๕ 
คงแหงไมอัสสัตถะ  ๑๕  
ควาชิ้นไมเศษกระเบื้องกลืน  ๒๓๑  
ความกระสันอยาก  ๗๕ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๐๔

ความกลัวอยางอกุศล   ๘๗  
ความกําหนดหมายในภาวะตาง ๆ ๙๙  
ความกําหนดหมายในรูป  ๙๙  
ความกําหนดหมายอารมณที่ขัดใจ  ๙๙ 
ความเกิดขึ้นแหงกองทุกขทั้งสิ้น  ๘๓ 
ความเกื้อกูลแกชนเปนอันมาก  ๙  
ความขลาด  ๘๖  
ความคงที่ตอวิสัยโลก  ๑๓๒  
ความครุนคิดไปทางเหยาเรือน  ๙๓  
ความคลุกคลีกันเปนหมู  ๓๔๒   
ความเคลิ้มและงวนงุน  ๗๓ 
ความคะนองหยาบ  ๗๔  
ความคิดที่เปนอกุศลลามก  ๒๙๑  
ความงาม-ความไมงาม 
      -ไมอาจหยั่งลงในที่ใด  ๒๙๘  
ความจริงใดเมื่อรูแลวก็ปฏิบัติ  ๑๔๖  
ความจริงอันประเสริฐ  ๑๑๐/๒๓๗  
ความจําเปนของสัตวบางพวก  ๑๗๐  
ความเจริญแหงปญญา  ๗๑  
ความซูบผอมอยางยิ่ง  ๕๘  
ความเฉียบแหลมของพระโคดม  ๓๑๕  
ความดับไมมีเหลือของโลก  ๒๙๗  
ความดับไมมีเหลือแหงกองทุกข  ๘๔  
ความดับสนิทของกองทุกข  ๒๐๑  
 
 
 
 

ความดับสนิทแหงสักกายะ  ๑๓๐  
ความดับแหงปญญา  ๖๙  
ความดางพรอยของพรหมจรรย  ๑๓๕  
ความดําริที่ถูกตอง  ๑๑๐ 
ความดีเกิดขึ้น  ๑๐๐ เทา  ๓๘๗  
ความตั้งใจมั่นที่ถูกตอง  ๑๑๐ 
ความตั้งมั่นแหงพระสัทธรรม  ๑๙๔  
ความตั้งอยูตามธรรมดา  ๒๘๘  
ความตั้งอยูไมไดแหงกาม  ๔๐  
ความตายตัวของธรรม  ๒๘๘ 
ความตื่นเตน  ๗๔  
ความทุกขรอนของมหาชน  ๔๕๙  
ความบริสุทธิ์มีเพราะทองเที่ยว  ๓๖๖  
ความบริสุทธิ์มีเพราะการอุปบัติ  ๓๖๗ 
ความบริสุทธิ์มีเพราะภพที่อยู  ๓๖๗   
ความบริสุทธิ์เพราะอาหาร  ๕๗ 
ความบันเทิงตอกันและกัน  ๒๔๐  
ความเบากายกระปรี้กระเปรา  ๒๔๒  
ความปรากฏแสงสวางใหญหลวง  ๑๘๓  
ความเปนคนลวงโลก  ๒๙๙  
ความเปนธรรมชาติที่อารมณ- 
           -จะยุแหยยั่วเยาไมไดอีก  ๓๙๖  
ความเปนผูฉันนอย   ๒๔๓  
ความเปนผูมีเพื่อนดี  ๒๕๕  
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ปทานุกรม ๔๐๕

ความเปนผูมีมิตรดี  ๒๕๕  
ความเปนผูมีสหายดี  ๒๕๕ 
ความเปนมหาบุรุษ  ๑๕๘  
ความเปนสมณะที่ลูบคลําอยางเลว  ๒๙๙  
ความเปนหวงของพระองค  ๒๒๗  
ความเปนอยูสวนพระองค  ๒๓๘  
ความเผาผลาญกิเลส  ๒๕๑  
ความฝนครั้งสําคัญ  ๑๐๔  
ความพนเพราะสิ้นตัณหา  ๒๘๖  
ความพรอมเพรียงกัน  ๒๔๐  
ความพากเพียรที่ถูกตอง  ๑๑๐  
ความเพงรูปจนเกินไป  ๗๔  
ความเพียร  ๑๐๔/๒๕๑  
ความเพียรที่ปรารภจัดเกินไป  ๗๔  
ความเพียรที่ยอหยอนเกินไป  ๗๕  
ความเพียรนานถึง ๖ ป  ๑๔/๕๙ 
ความเพียรมีประมาณโดยยิ่ง- 
                         - เปนที่หา  ๘๙  
ความเพียรไมถอยหลัง  ๑๐๔  
‘ความเพียรไมมีความหมาย’  ๒๖๓  
ความมั่นหมายซึ่งนิพพาน  ๑๓๒   
ความมั่นหมายโดยความเปนนิพพาน ๑๓๒  
ความมั่นหมายในนิพพาน  ๑๓๒  
ความมั่นหมายวานิพพานของเรา  ๑๓๒  
 
 
 
 

ความมัวเมาในความเปนหนุม  ๓๙   
ความมัวเมาในความไมมีโรค  ๓๙  
ความมัวเมาในชีวิต  ๔๐  
ความมีขนชูชัน  ๓๒๖  
ความมีขนอันตกราบแลว  ๘๗  
ความมีอาหารนอย  ๕๘/๖๕  
ความมีอํานาจเหนือจิต- 
       - ในคลองแหงวิตกทั้งหลาย  ๑๓๑ 
ความไมตาย  ๒๕๑  
ความไมถอยในความเพียร  ๑๐๔  
ความไมทําไวในใจ  ๗๓ 
ความไมประมาท  ๑๐๔/๓๕๘ 
ความไมประมาทและสติ  ๗๘  
ความไมรูจักพอในกุศล  ๑๐๔  
ความยาว - ความสั้นไมอาจหยั่ง 
                    - ลงในที่ใด  ๒๙๘   
ความยินดีในพระนิพพาน  ๒๕๑  
ความรอนกลาขึ้นทั่วกาย  ๖๓  
ความรอนรึงอันเกิดจากราคะ  ๒๔๖  
ความระมัดระวังอยางยิ่ง  ๑๘๙  
ความรําลึกที่ถูกตอง  ๑๑๐  
ความรุมรอนในวัตถุกาม  ๖๐  
ความรูสึกที่ทําใหออกผนวช  ๔๒  
ความลังเล  ๗๓  
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ความเล็ก - ความใหญไมอาจหยั่ง 
                       - ลงในที่ใด?  ๒๙๘   
ความสมบูรณดวยวิชชาจรณะ  ๓๒๓  
ความสัจจ  ๒๕๑  
ความสะดุงหวาดเสียว  ๗๔  
ความสุข  ๔๕/๑๓๐  
ความสุขของชนเปนอันมาก  ๑๐  
ความสุขของโลก  ๙  
ความสุขที่เวนจากกามและอกุศล  ๖๖  
ความสุขยิ่งกวามหาราช  ๒๔๑   
ความสุขอยางเดียว- 
           - ตลอด  ๗  วัน  ๗  คืน  ๒๔๑  
ความใสใจไปในสิ่งตาง ๆ  ๗๕  
ความหนาย  ๔๐  
ความเห็นที่ถูกตอง  ๑๑๐   
ความหลีกออกจากกาม  ๙๔  
ความหวั่นไหวโยกโคลงของกาย  ๙๐  
ความหวั่นไหวโยกโคลงของจิต  ๙๐  
ความองอาจ  ๒๖๕  
ความอยูเปนสุขทันตาเห็น  ๒๔๐  
ความอยูเปนสุขในทิฏฐธรรม  ๒๑๕  
ความอยูสงัดจากกาม  ๙๔  
ความอรอยแหงกาม ท.  ๔๐  
คหบดีบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖  
 
 
 
 

คหบดีบัณฑิต  ๒๑๖/๓๑๖/๓๓๒ 
คหปติรัตนะ  ๓๗๖  
คอ  กลมเกลี้ยง  ๓๐  
คอยชําระจิตจากนิวรณ  ๒๐๙ 
คัคครา (สระบัว)  ๑๙๕/๓๒๔ 
คันไถ  ๒๕๑  
คันธาระ (แควน)  ๑๕๔  
คางดุจราชสีห  ๓๐  
คาถานาอัศจรรย  ๕๗  
คําถามของทัณฑปาณิสักกะ  ๒๙๒  
คําแทนชื่อตถาคต  ๑๙๐ 
คํา ‘บริภาส’ ของพระองค  ๑๙๒  
คําวาอาวุโส  ๓๕๗  
คําสอนของนิครนถนาฏบุตร  ๒๙๔  
คําสอนที่ปราศจากกิ่งและใบ  ๓๑๒  
คําสอนที่เปนแกนแทลวน  ๓๑๑ 
คําสอนเปนอยางเดียวกันหมด  ๒๐๑ 
คําสัจจ  ๑๔๖  
คําสําหรับพูดสรรเสริญตถาคต  ๒๘๖  
คิชฌกูฏ (ภูเขา)  ๑๒๖/๒๑๔/๒๗๕ 
           ๒๘๙/๒๙๓/๒๙๕/๓๐๑/๓๘๒ 
คุณของการฉันวันละหน  ๒๔๒  
คุณธรรมของพระองค  ๑๓๓ 
คุณเบื้องสูง  ๒๙๙ 
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คุณวิเศษอันโอฬารในศาสนา   
 ๓๓๑/๓๓๔ 
คุณวุฒิที่จะนําไปสรรเสริญ - 
 - ตถาคตไดอยางถูกตรง  ๑๔๐ 
เคยผนวชในสํานักกัสสปพุทธะ  ๓๗๔ 
เครื่องดักปลา  ๒๖๓ 
เครื่องดับความระหายในกาม  ๑๙๓  
เครื่องถอนเสียซึ่งกามวิตก  ๑๙๓  
เครื่องบมโพธิญาณใหสุก  ๓๘๕  
เครื่องปองกันจิต  ๗๘  
เครื่องผูกรัดที่มีกําลัง  ๒๒๕  
เครื่องยังปติใหเกิด  ๓๐๐  
เครื่องยืนยันคุณธรรมพระโคดม  ๓๑๖  
เครื่องระงับแผดเผาของกาม  ๑๙๓  
เครื่องละกาม  ๑๙๓  
โคตมะ  ๑๔  
โคตมกเจดีย  ๑๘๙/๓๐๔  
โคตมโคตร  ๑๔/๑๕ 
โคนสะเดาชื่อ  นเฬรุ  ๒๗๘  
โครงเรือน  ๓๙๖  
โคอยูในโรงวางเงียบตัวเดียว  ๓๑๕  
ใครที่ปรากฏมีไดยากในโลก  ๘  
ใครมิอาจทวงติงตถาคตได  ๑๒๖  

ฆ 
ฆฏายสักกะ  ๒๓๘  
 
 
 

ฆฏิการะ (ชางหมอ)  ๓๗๒  
ฆราวาสเปนที่คับแคบ  ๑๑/๔๔/๒๐๗ 
ฆาเวลาเปนวัน ๆ – 
 - ดวยสุขอันเกิดจากปติ  ๓๘๖  
โฆสิตาราม  ๑๒๘  

ง 
งอนไถ  ๒๕๑  
งานแรกนา  ๖๖ 
เงื่อนตนแหงพรหมจรรย  ๒๐๐/ 
 ๒๑๓/๓๐๐ 
แงที่เขากลาวหาพระองค  ๒๗๘ 
แงสําหรับขมอยางเปนธรรม  ๒๖๑/๒๖๒ 

จ 
จงกรมแกความขลาด  ๘๘ 
จงแสดงธรรมใหงดงาม  ๑๘๘ 
จดเขาขางขวาที่พื้นดิน  ๑๖๔  
จบพรหมจรรย  ๑๙๖  
จอมเขาหิมวันตเปนหมอน  ๑๐๕  
จักขุทิพย  ๑๐๘/๑๗๒  
จักขุนอย  ๗๖ 
จักรของพระองค  ๑๘๐  
จักรโดยธรรม  ๑๖๑   
จักรที่ใครตานใหหมุนกลับไมได   
                              ๑๖๑/๑๘๒/๒๓๑ 
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จักรที่มีธรรมราชาเปนเจาของ  ๑๘๑  
จักรพรรดิผูประกอบในธรรม  ๒๙/๑๘๑ 
จักรพรรดิราช  ๑๘๐/๒๓๒ 
จักษุ  ๑๑๑/๑๔๕ 
จันทกุมาร  ๓๘๗  
จับนกกระจาบหนักมือเกิน  ๗๔ 
จับนกกระจาบหลวมมือเกิน  ๗๕  
‘จับนกตายในมือ  ๗๔  
จัมปา (เมือง)  ๑๙๕/๓๒๑/๓๒๔ 
จาตุมหาราช  ๒๙๗  
จาตุมหาราชิกบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖  
จําเราไววาเปนพุทธะ  ๑๔  
จําแสงสวางไดเห็นรูปไดดวย  ๘๕  
จําแสงสวางได แตไมเห็นรูป  ๗๖  
จําแสงสวางไดนิดเดียว- 

- เห็นรูปก็นิดเดียว  ๗๖ 
จําแสงสวางมากไมมีประมาณ- 
       - เห็นรูปก็มากไมมีประมาณ  ๗๖  
จิตตะ ( อุบาสก)  ๑๕  
จิตตสังขาร  ๙๑  
จิตไมมีเวรไมมีพยาบาท  ๑๔๘  
จิตเวียนมาสูวิเวก  ๓๒๖  
จิตหางจากสมาธิ  ๗๑  
จิตเหมือนเนื้อ  ๒๒๕  
 
 
 
 

จิตออนเพลีย  ๗๑  
จิตอันประกอบดวยเมตตา  ๑๔๘/๒๔๘  
จิตอันประกอบดวยกรุณา  ๑๔๙/๒๔๘ 
จิตอันประกอบดวยมุทิตา  ๑๔๙/๒๔๘ 
จิตอันประกอบดวยอุเบกขา  ๑๔๙/๒๔๘ 
จิตอันยิ่ง  ๒๕๐  
จีวรที่คลุมกายพระสมณโคดม  ๓๒๘  
จุติจากหมูเทพชั้นดุสิต  ๒๒  
จุตูปปาตญาณ  ๑๐๘  
จุนทะกัมมารบุตร  ๓๕๑/๓๕๒ 
จุนทะสามเณร  ๓๔๐ 
จุลศีล  ๒๘๒  
จูฬโพธิ์ (โพธิสัตว)  ๓๙๔ 
เจดียในเมืองเวสาลี  ๓๐๕  
เจดียสถาน  ๓๖๑ 
เจโตวิมุติ-ปญญาวิมุติ  ๙๐/๑๒๐/๑๒๗  
                     /๑๓๑/๑๕๐/๑๕๙/๒๗๓ 
                                               /๓๑๙  
เจโตวิมุติอันไมกําเริบ  ๒๗๕  
เจโตสมาธิที่ไมมีนิมิต  ๓๔๖  
เจริญเมตตาภาวนาตลอด  ๗ ป  ๓๗๑  
เจอะพระโคดมแลวไมมีทางรอด  ๓๑๓ 
เจาวัชชี  ๒๘๙ 
เจาหนี้มาทวงแตเชาตรู  ๒๔๕  
ใจ  ๒๕๑ 
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ใจเปนดุจมฤค  ๓๓๑ 
ใจยังระคนดวยกิเลสกาม  ๖๐  
                ฉ 
ฉันนะ (ภิกษุ)  ๓๕๗ 
ฉันใบหมากเมาตมเปลา ๆ  ๓๘๖  
ฉันเพียงเพื่อใหกายนี้ตั้งอยูได  ๒๐๓ 
ฉันอาหารหมดบาตร  ๒๔๒ 
ฉัมภิตัตตะ(สะดุงหวาดเสียว)  ๗๔ 
                 ช 
ชนทั้งหลายยอมพอใจกามคุณ  ๘ 
ชนทั้งหลายยอมยินดีในการถือตัว  ๘ 
ชนทั้งหลายยอมบันเทิงในความวาวุน 
                                       ไมสงบ  ๙ 
ชนทั้งหลายยอมบอดมืดดวยอวิชชา  ๙  
ชนบทตรงขามภูเขาหิมพานต  ๒๑  
ชรามรณะ  ๘๑/๘๓  
ชองทางที่ใครจะขันสูพระองค  ๓๑๔  
ชอบฟงเสียงของมาตุคาม  ๑๓๖  
ชอบระลึกเรื่องเกาเกี่ยวกับมาตุคาม  ๑๓๖  
ชัฏปานาพึงกลัว  ๕๗ 
ชัฏปาเยือกเย็น  ๕๓  
ชัมพุคาม  (หมูบาน)  ๓๕๐  
ชางควรทรงสําหรับพระราชา  ๒๐๖  
ชาง โค มา ฬา  ๔๓  
 
 
 
 

ชางตระกูลอุโบสถ  ๓๗๖ 
ชางที่นําออกจากปาแลว  ๒๐๗ 
ชางทํารถ  ๓๘๓ 
ชางผูปลูกเรือน  ๓๙๖  
ชาณุสโสณีพราหมณ  ๑๐/๘๖/๑๓๔/ 
                            ๒๓๙/๓๑๕/๓๓๒ 
ชาติ  ๘๒/๘๓ 
ชาติสิ้นแลว  ๒๑๐/๒๗๘ 
ชาติสุดทาย  ๖๘/๖๙/๗๗/๘๖/ 
                    ๑๓๘/๑๕๗/๑๗๔ 
ชาติอันดีทั้งสองฝาย  ๓๒๑ 
ชาลี (ลูกชาย)  ๓๙๑  
ชาวโกศล  ๓๓๔ 
ชาวนา  ๒๕๑  
ชาวนิคมยอมเวียนติดตาม - 
             - ผูที่เสพเสนาสนะสงัด  ๒๓๙  
ชินะ  ๑๔  
ชีวกะ (หมอ)  ๑๒/๒๗๗  
ชูชก (พราหมณ)  ๓๙๒ 
เชคุจฉิวัตร  ๕๖ 
เช็ดอุจจาระของตนดวยมือ  ๕๔ 
เชตวัน  ๘/๑๐/๑๑/๑๕/๒๙/๔๒/๖๙/ 
          ๘๖/๙๐/๑๔๔/๑๖๓/๒๐๑/๒๑๑ 
           ๒๑๓/๒๒๐/๒๒๗/๒๓๓/๒๓๙/ 
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๒๔๑/๒๔๒/๒๕๕/๒๗๖/๒๙๕/ 
               ๒๙๙/๓๐๐/๓๖๘/๓๘๘ 
เชตุตดร (นคร)  ๓๙๐  
เชือกชัก  ๒๕๑ 
โชติปาลมาณพ  ๓๗๒ 
             ฌ 
ฌานที่พระอริยเจาวาเปนสุข  ๙๖ 
ฌานที่หนึ่ง  ๙๕/๑๐๖/๒๐๕  
ฌานที่สอง  ๙๖/๑๐๗/๒๐๕ 
ฌานที่สาม  ๙๗/๑๐๗/๒๐๕ 
ฌานที่สี่  ๙๘/๑๐๗/๒๐๕ 
ฌานแนวแนชั้นพิเศษ  ๒๕๓ 
ฌานสี่เครื่องอยูเปนสุขในปจจุบัน  ๑๕๙ 
ฌานเอาการไมหายใจเปนอารมณ  ๖๒ 
                 ญ 
ญาณ  ๘๓/๘๔/๑๑๑ 
ญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์ยิ่งขึ้น  ๘๕ 
ญาณทัสสนะที่เปนไปทับซ่ึงเทวดา  ๘๖ 
ญาณทัสสนะที่บริสุทธิ์  ๑๒๙ 
ญาณทัสสนะเปนขั้น ๆ  ๘๔ 
ญาณทัสสนะ มีปริวัฏฏสาม  ๑๑๒/๑๕๗ 
ญาณทัสสนะมีอาการสิบสอง  ๑๑๒/๑๕๗ 
ญาณ  และทัสสนะ  ๑๓๘ 
ญาณ  และเถรวาท  ๕๐ 
ญาณธรรม  ๒๐๙ 
 
                    ฐ 
ฐานะชนชาติพราหมณ  ๑๔๘ 

 ฐานะที่จะมีได  ๗ 
ฐานะลําบาก  ๑๒๓ 
ฐานะสิบ  ๓๑ 
                  ด 
ดนตรีลวนแตสตรีไมมีบุรุษ  ๔๐ 
ดวงใจในโลก  ๓๕๔ 
ดวงตา  ๘๓/๘๔ 
ดวงตาอันใหญหลวงของโลก  ๑๘๒ 
ดาวดึงส  ๔๑/๒๙๗ 
ดาวดึงสบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖ 
ดาวที่ปรากฏเงาในบอลึก  ๕๘/๖๕ 
ดํารงจิตใหหยุดอยูภายใน  ๗๑ 
ดํารงอยูในหมูเทพชั้นดุสิต  ๒๒  
ดินน้ําไฟลมไมหยั่งลงในที่ใด  ๒๙๘ 
ดื่มนํ้าคั้นจากผลกระเบา  ๕๘ 
ดุสิต (สวรรค)  ๒๑ 
ดูการเลน  ๒๘๓  
เด็ก ๆ รุมกันตอยกามปู  ๓๑๔  
เด็กเลี้ยงโคซัดฝุนใส  ๕๗ 
เด็กเลี้ยงโคถายมูตรด  ๕๗ 
เด็กเลี้ยงโคโหรองใสหู  ๕๗ 
เด็กเลี้ยงโคเอาไมทิ่มหู  ๕๗ 
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เดรัจฉานกถา  ๒๘๔ 
เดรัจฉานวิชชา  ๒๘๕ 
เดินไดเหนือนํ้าเหมือนเดินบนดิน  ๘๙ 
เดินบนหนาม  ๕๕  
เดินบนอุจจาระกองเทาภูเขา  ๑๐๕  
เดียรถีย  ๓๒๐ 
เดียรถียอื่น  ๒๕๖/๒๕๙ 
แดนสากยะ  ๒๑  
แดนอันเปนที่เกษมจากโยคะ  ๒๕๑ 
                  ต 
ตถาคต  ๑๐/๑๕๕ 
ตถาคตเกิดขึ้นแลวในโลก  ๑๑ 
ตถาคตปรารถนาก็พึงอยูไดกัปป 
                              หนึ่ง  ๑๕๒  
ตถาคตเปดประตูไวเพื่อสัตว  ๑๓ 
ตถาคตพลญาณ  ๑๑๙  
ตนงาในไรยับเยิน  ๒๔๕  
ตนไทรที่พักรอนของเด็กเลี้ยงแพะ- 
                ๑๖๓/๑๖๕/๑๖๖/๑๗๑ 
ตนโพธิ์  ๑๕  
ตนสาละใหญ  ๓๑๑ 
ตนเหตุที่ใหเกิดทิฏฐิตาง ๆ ขึ้น  ๑๔๐ 
ตปสีลวัตร  (วัตรยางกิเลส) ๕๔ 
ตปสสี  ๒๘๐ 
 
 
 
 

ตปุสสะคหบดี  ๙๔  
ตโปชิคุจฉาฉวาที  ๑๓๔ 
ตรัสเลาโดยผานพระอานนท  ๒๑  
ตรึกตามตรองตามนานเกินไปนัก  ๗๑ 
ตรึกเนกขัมมมาก- 

- ก็เปนอันวาละกามวิตก  ๗๒ 
ตรึกอัพยาปาทมาก- 
        - เปนอันวาละพยาบาทวิตก  ๗๒ 
ตรึกอวิหิงสามาก   
         - ก็เปนอันวาละวิหิงสาวิตก  ๗๒ 
ตรึกในการทําสัตวใหลําบาก  ๗๐ 
ตลอดฤดูฝนไมลงจากปราสาท  ๓๙  
ตลอดเวลาที่ไมเชื่อวาไดตรัสรู  ๖๗/๖๘/ 
         ๘๐/๘๖/๑๑๒/๑๓๘/๑๕๖/๑๕๗ 
ตัณหา  ๘๓/๘๓ 
ตัวเนาพองสงกลิ่น  ๒๙๑ 
ตัวอยางแหงความสุข  ๒๔๔ 
ตาเขียวสนิท  ๓๑ 
ตาดุจตาวัว  ๓๑ 
ตายนคาถา  ๓๐๐ 
ตายนเทพบุตร  ๒๙๙ 
ตายเปลา  ๒๑๑ 
ตายไปอยางไดรับการฝกแลว  ๒๑๑  
ตายแลว ทั้งที่ยังฝกไมเสร็จ  ๒๑๐ 
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ตําหนิยัญญ  ๒๕๘ 
ตําแหนงจอมโลก  ๑๑๙/๑๒๑ 
ติเตียนตบะ  ๒๕๗   
ติสหัสสี  มหาสหัสสีโลกธาตุ  ๑๕๒ 
ตุฏฐะ (อุบาสก)  ๓๔๕   
เตียงปรินิพพาน  ๓๕๓ 
แตะหนาผากดวยนิ้วสามนิ้ว  ๒๙๓ 
ไตรทิพย  ๓๘๖ 
ไตรลักษณ  ๒๘๗ 
โตวาทะกับเสา  ๒๖๕ 
              ถ 
ถาเปนฆราวาสจะเปนจักพรรดิ  ๒๙  
ถามกลับ  ๒๔๑ 
ถาออกบวชยอมเปนสัมมาสัมพุทธะ  ๒๙ 
ถีนมิทธะ  ๗๓/๒๐๔/๒๐๙ 
ถือบิณฑบาตเปนวัตร   ๒๓๕  
ถือผาบังสกุลเปนวัตร  ๒๓๕ 
ถืออยูโคนไมเปนวัตร  ๒๓๕ 
ถืออยูปาเปนวัตร  ๒๓๕  
ถือเอาโดยนิมิต  ๒๐๓/๒๐๗ 
ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ  ๒๐๓/๒๐๗  
ถูกตัณหาในกามเคี้ยวกินอยู  ๔๑ 
ถูกทิฏฐิครอบทับดั่งปลาในอวน  ๑๔๓ 
เถรวาท  ๕๐ 
 
 
 
 

เถระผูแกจริง  ๑๖๕ 
เถระผูบัณฑิต  ๑๖๖ 
เถระผูพาล  ๑๖๕ 
เถากาฬบรรพ  ๕๘/๖๔  
เถาวัฏฏนาวฬี  ๔๘/๖๔ 
เถาวัลยอาสีติกบรรพ  ๕๘/๖๔  
             ท 
ทมะ  ๓๗๑ 
ทรงกลับพระทัย  ๖๕ 
ทรงเคยประพฤติวัตรสวนสุดขางตึง  ๕๙ 
ทรงฉันภัตตาหารในหมูบาน  ๓๒๖  
ทรงไดรับการบําเรอ  ๓๗ 
ทรงตริตรึกเพื่อตรัสรู  ๖๗ 
ทรงทอพระทัยในการแสดงธรรม  ๑๖๖ 
ทรงเที่ยวแสวง  ๖๘ 
ทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข  ๒๐๑ 
ทรงเสพเสนาสนะปาเรื่อยไป  ๒๓๙ 
ทรงทรมานพระองค  ๔๙ 
ทรวดทรงดุจตนไทร  ๓๐ 
ทรวดทรงเหมือนมหาพรหม  ๓๒๒ 
ทรัพยของคน  ๒๒๐ 
ทรัพยของตถาคต  ๓๕ 
ทวิสหัสสีมัชฌิมิกาโลกธาตุ  ๑๕๒ 
ทศพลญาณ  ๑๑๙ 
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ทองและเงิน  ๔๓ 
ทอธารน้ําสองทอจากอากาศ  ๒๗  
ทักขิณาคีรีชนบท  ๒๕๐ 
ทักขิเนยยบุคคล  ๒๑๐ 
ทัณฑปานิสักกะ  ๒๙๒ 
ทางไปสูกําเนิดเดรัจฉาน  ๑๔๙ 
ทางไปสูเทวโลก  ๑๕๐ 
ทางไปสูนรก  ๑๔๙  
ทางไปสูนิพพาน  ๑๕๐ 
ทางไปสูเปรตวิสัย  ๑๔๙  
ทางไปสูมนุษยโลก  ๑๕๐ 
ทางเพื่ออยูรวมกับพรหม  ท. ๑๔๙ 
ทางมาแหงธุลี  ๑๑/๔๔/๒๐๗ 
ทางสายกลาง  ๑๐๙ 
ทางแหงความสําเร็จ  ๙๔ 
ทางใหถึงความดับไมมีเหลือ  ๒๙๗  
ทานที่เคยให  ๒๘๙ 
ทานที่ใหแกผูทุศีล  ๒๗๖ 
ทานที่ใหแกผูมีศีล  ๒๗๖ 
ทานวิบาก  ๓๗๑ 
ทาวมหาพรหม  ๒๙๗  
ทาวสักกะจอมเทพ  ๒๘๖/๒๙๗  
ทาสหญิง ทาสชาย  ๔๓  
ทําที่กําบังใหเปนที่แจง  ๘๙ 
 
 
 
 

ทําที่แจงใหเปนที่กําบัง  ๘๙ 
ทําวิตกทั้งหลายใหเปนสองสวน  ๖๙  
ทําใหเหมือนตาลหนอเนา  ๒๘๐ 
ทําอยางไร กลาวอยางนั้น  ๒๐๑ 
ทิฏฐิธัมมนิพพานวาท  ๑๔๓   
ทิฏฐานุคติ  ๓๖๘ 
ทิฏฐิที่เปนเสี้ยนหนามยักไปยักมา  ๓๑๔  
ทิฏฐิลามก  ๓๐๕ 
ทิฏฐิสิบประการ  ๒๑๑ 
ทิฏฐิหกสิบสอง  ๑๔๐ 
ทิ่มแทงกันดวยหอกปาก  ๒๔๐ 
ทิวาวิหาร  ๓๔๖  
ทิศที่ผาสุกแกพระองค  ๒๔๐ 
ที่จงกรมทิพย  ๒๔๗  
ที่จงกรมพรหม  ๒๔๘  
ที่จงกรมอริยะ  ๒๔๙ 
ที่ซึ่งไปถึงแลวยอมไมเศราโศก  ๒๕๑  
ที่ที่มารไปไมถึง  ๑๓๙  
ที่ที่มฤตยูไปไมถึง  ๑๓๙  
ที่ที่สมควรตั้งความเพียรของกุลบุตร  ๕๔ 
ที่เที่ยวของจิต  ๒๗๐ 
ที่นอกบริเวณชั่วแอกออกไป  ๓๒๕  
ที่นอนเกลื่อนไปดวยตัวสัตวเล็ก ๆ ๒๔๕  
ที่นอนทิพย  ๒๔๗  
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ที่นอนพรหม  ๒๔๘  
ที่นอนอริยะ  ๒๔๙  
ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนทิพย  ๒๔๗  
ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนพรหม  ๒๔๘  
ที่นั่งนอนสูงใหญอันเปนอริยะ  ๒๔๙  
ที่ประทับน่ังนอนของพระองค  ๒๔๗  
ที่พึ่งสําหรับพระองคเอง  ๑๖๓  
ที่ยืนอันเปนทิพย  ๒๔๗  
ที่ยืนพรหม  ๒๔๘  
ที่ยืนอริยะ  ๒๔๙  
ที่สุดโลก  ๒๙๖/๒๙๗ 
ที่สุดแหงการทองเที่ยว  ๓๙๕  
ทุกข  ๑๐๘  
ทุกขนี้ใครทําให  ๒๙๐  
ทุกขเวทนาอันกลาแข็งแสบเผ็ด  ๖๕  
ทุกขอาศัยเหตุปจจัยเกิดขึ้น  ๒๙๑ 
ทุกรกริยา  ๖๑   
ทุฏุลละ  (คะนองหยาบ)  ๗๔  
ทุมมุขลิจฉวี  ๓๑๔  
เทน้ําลางหมอลงหลุมนํ้าครํา  ๒๗๖  
เทพ  ๑๔๙  
เทพชั้นดุสิต  ๒๑ 
เทพบุตรผูเคยเปนเจาลัทธิเดียรถีย  ๒๙๙  
เทพพวกพรหมกายิกา  ๒๙๗  
 
 
 
 

เทวดาแลมนุษยมีรูปเปนที่ยินดี  ๑๒๙  
เทวดายอมเขารับกอน  ๒๖  
เทวทัต  ๒๗๕/๒๙๒  
เทวทูต  ๓๘๐  
เทาอูฐ  ๖๔  
เที่ยวทําลายความเห็นเขาอื่น -  
    - ดวยปญญาตน  ๒๕๗/๓๑๖/๓๓๒ 
โทณพราหมณ  ๑๓ 
โทมนัส  ๒๐๓/๒๐๗  
โทษการแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย  ๑๕๔  
โทษการแสดงอิทธิปาฏิหาริย  ๑๕๔  
โทษของรูป  ๘๐/๘๑ 
โทษของศีลวิบัติ  ๓๔๓  
โทษในโลก  ๖๗/๖๘ 
โทษอันต่ําทรามแหงกาม ท.  ๔๐  
โทสะ  ๒๔๙  
                         ธ 
 ธรรมของตถาคตมีลักษณะสี่  ๘  
ธรรมของตถาคตไมใหของเกี่ยวกับกาม ๘  
ธรรมของตถาคตกําจัดการถือตัว  ๘  
ธรรมของตถาคตเปนไปเพื่อสงบ  ๙  
ธรรมของตถาคตกําจัดอวิชชา  ๙  
ธรรมของพวกสมณะสากยบุตร  ๑๒๒ 
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ธรรมเครื่องอยูเปนสุข - 
                     - ในภพปจจุบัน  ๓๑๙  
ธรรมจักร  ๑๔/๑๗๔/๑๗๘/๒๓๑ 
ธรรมจักรไมมีจักรอื่นยิ่งกวา  ๑๖๒/๑๘๑ 
ธรรมชาติที่อารมณยั่วไมได  ๓๙๖  
ธรรมดาของคนที่ไมเชื่อไมเลื่อมใส  ๑๕๔ 
ธรรมดาของพระพุทธเจาทั้งหลาย  ๑๖๔  
ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเปนอนัตตา  ๒๘๘  
ธรรมทายาท  ๒๒๗  
ธรรมที่เกษมจากเครื่องรอยรัด  ๔๔ 
ธรรมที่ตถาคตแสดง  ๑๒ 
ธรรมที่ทรงรับรอง  ๒๖๗  
ธรรมที่ทรงแสดง  ๒๖๙  
ธรรมที่ทําใหคนเปนเถระ  ๑๖๕  
ธรรมที่ประกาศไวโดยพระสุคต  ๑๒ 
ธรรมที่เปนไปเพื่อความไมเลื่อมใส  ๒๘๙  
ธรรมที่มีขึ้นมาเพราะตถาคต  ๘  
ธรรมที่ไมเกิด  ๑๗๗  
ธรรมที่ไมมีความชรา  ๑๗๗ 
ธรรมที่ไมมีความเจ็บไข  ๑๗๘ 
ธรรมที่ไมตาย  ๑๗๘  
ธรรมที่ไมมีความเศราหมอง  ๑๗๘ 
ธรรมที่ลึก  สัตวอื่นเห็นไดยาก  ๑๔๐ 
  
 
 
 
 

ธรรมที่แสดงแลว- 
              ไมมีใครขมข่ีได  ๒๖๙/๒๗๒ 
ธรรมเทศนาของพระผูมีพระภาค  ๓๐๒  
ธรรมเทศนาดุจจุดไวในที่มืด  ๓๑๑  
ธรรมเทศนาดุจบอกแกคนหลงทาง  ๓๑๑  
ธรรมเทศนาดุจเปดของที่ปดไว  ๓๑๑ 
ธรรมเทศนาดุจหงายของที่คว่ํา  ๓๑๑  
ธรรมธาตุ  ๒๑๖  
ธรรมบท  ๒๖๗  
ธรรมประเทศ  ๓๕๖  
ธรรมปราสาท  ๓๗๖  
ธรรมเปนเครื่องตื่น  ๒๐๓/๒๐๔  
ธรรมเปนที่สงบระงับของสังขาร  ๑๖๗ 
ธรรมเปนธงชัย  ๑๖๒  
ธรรมเปนไปเพื่อดับเย็นสนิท  ๑๒  
ธรรมเปนไปเพื่อสงบรํางับ  ๙/๑๒  
ธรรมเปนไปเพื่อรูครบถวน  ๑๒  
ธรรมเปนไปในทางจิตชั้นสูง ๑๕๙/๓๑๙  
ธรรมเพื่อความรํางับ, ดับ, รู ๑๒  
ธรรมที่ไมทําความคับแคน  ๑๔๔  
ธรรมไมทําความแหงผากในใจ  ๑๔๔  
ธรรมไมบริสุทธิ์  ๑๖๘  
ธรรมไมเปนขาศึก   ๑๔๔  
ธรรมไมเปนที่เที่ยวของความตรึก ๒๘๖  
 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๑๖

ธรรมไมมัวหมอง  ๒๖๙/๒๗๒  
ธรรมราชา  ๑๖๑/๑๘๒/๒๓๑/๓๐๐  
ธรรมราชาทีเคารพธรรม  ๑๖๒  
ธรรมละเอียด  ๒๘๖  
ธรรมวินัยเปนองคศาสดาแทน  ๓๕๖  
ธรรมสีหนาท  ๑๒๕  
ธรรมสีหนาทที่ทําเทวโลกสะเทือน  ๑๒๔  
ธรรมอันยิ่งของมนุษย  ๖๕  
ธรรมอันใหถึงที่ทวนกระแส  ๑๖๗  
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  ๑๗๗  
ธาตุ  ๒๖๙  
ธุระในวิเวก  ๓๓๕ 
ธุลีเกรอะกรังที่กายเปนป ๆ  ๕๖  
               น  
‘นกตายในมือ’  ๗๗  
นกทั้งหลายกลายเปนสีขาวหมด  ๑๐๕  
นกสําหรับคนหาฝง  ๒๙๘  
‘นกหลุดมือบินไป’  ๗๕  
นรก  ๑๔๙ 
นวกรรม  ๓๔๑  
นอนแกความขลาด  ๘๘  
นอนชูบุตรใหฟอนอยูบนอก  ๓๗๘  
นอนตะแคงโดยขางขวา  ๒๔๔  
นอนตะแคงโดยขางซาย  ๒๔๓  
           
 
 
 

นอนในปาชา ทับกระดูกทรากศพ  ๕๗  
นอนบนที่นอนทําดวยหนาม  ๕๖  
นอนหงาย  ๒๔๓  
นฬกะ (หมูบาน)  ๒๑๔   
นักจาริกแสวงบุญ  ๔๕  
นักบวชเปลือย  ๓๐๓  
นักบวชอวดดี  ๓๓๕  
นักลาชางผูฉลาด  ๓๑๖  
นั่งแกความขลาด  ๘๘  
นันทมาตา(อัครอุปฏฐายิกา)  ๑๕  
นันทวัน(สวนสวรรค)  ๔๑  
นันทา(ภิกษุณี)  ๓๔๔  
นันทิยะ(ภิกษุ)  ๗๓ 
นา  ๒๕๑  
นาค  ๓๒/๓๐๑  
นางอัปสร  ๔๑  
นาทิก (หมูบาน)  ๓๔๔  
นาที่มีอมตะเปนผล  ๒๕๐  
นานัตตสัญญา (ใสใจไปตาง ๆ )   
                                     ๗๕/๙๙ 
นาบุญ  ๒๑๐  
นามพระองคเอง  ๑๓  
นามรูป  ๘๑/๘๓/๒๗๐  
นามรูปดับสนิทในที่ใด?  ๒๙๘  
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นายชางปลูกเรือน  ๓๙๕  
นาลันทา (เมือง)  ๒๘๐/๒๙๗  
                            /๓๔๒/๓๕๘  
น้ํา กับนํ้านม  ๒๔๐  
น้ําลางบาตร  ๓๒๗  
น้ําวน  ๑๙๕  
น้ําอภิชฌาโทมนัสโลกออกได  ๒๐๙  
นิกฏะ (อุบาสก)  ๓๔๕  
นิครนถ  ๒๔๑  
นิครนถนาถบุตร  ๒๙๓  
นิโครธะ (ปริพพาชก)  ๑๒๖/๑๙๖/๒๑๔  
นิโครธาราม  ๔๒/๒๓๘/๒๔๐/๒๙๒/๒๙๓  
นิจจทาน  ๒๕๙  
นิปปติกฌาน (ฌานที่ ๓)  ๙๗  
นิพพาน  ๔๔/๑๓๑  
นิมิตทั้งสี่  ๑๔  
นุงหมกะทัดรัด  ๓๒๘  
นุงหมปกนกเคา  ๕๕  
นุงหมผากัมพลผมคน  ๕๕  
นุงหมแผนกระดานกรอง  ๕๕  
นุงหมแผนปอกรอง  ๕๕  
นุงหมแผนหญาคากรอง  ๕๕  
นุงหมหนังเสือท้ังเล็บ  ๕๕  
 
 
 
 
 

เนกขัมมวิตก  ๗๑  
เนกขัมมะ (หลีกออกจากกาม)  ๙๔  
เนรัญชรา  ๑๖๓/๑๖๕/๑๖๖/๑๗๐ 
เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ๕๒/๑๐๒ 
เนวสัญญานาสัญญายตนภพ  ๕๓ 
เนวสัญญีนาสัญญีวาท  ๑๔๒ 
เนื้อท่ีเขาทําอุทิศเฉพาะ  ๒๗๗ 
เนื้อท่ีไมควรบริโภค  ๒๗๗ 
เนื้อนูนหนาในที่ ๗ แหง  ๓๐ 
แนวการสอนที่เปนปาฏิหาริย  ๑๕๔ 
                 บ 
บรรพชาที่รับถือไวหลวม ๆ  ๒๙๙ 
บรรพชาเปนที่โปรงโลงอันยิ่ง  ๒๐๗ 
บรรลุ ณ ควงไมอัสสัตถะ  ๑๕ 
บรรลุยามแรกแหงราตรี  ๑๐๗ 
บรรลุยามกลางแหงราตรี  ๑๐๘ 
บรรลุยามปลายแหงราตรี  ๑๐๙ 
บริโภคดวยความเห็นโทษ  ๑๐๖ 
บริวารของตถาคต  ๓๒ 
บริษัทนานาชนิด  ๓๑๙ 
บริษัทสมาคมแปดชนิด  ๒๖๕/๒๖๖ 
บริสุทธิ์เพราะอาหาร  ๕๘ 
บริสุทธิ์เหมือนสังขที่ขัดดีแลว  ๑๑ 
บวงที่เปนของทิพย  ๑๘๗ 
บวงที่เปนของมนุษย  ๑๘๗ 
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บวชแลวจากสากยตระกูล  ๒๐ 
บังเกิดขึ้นในหมูเทพชั้นดุสิต  ๒๑ 
บัญญัติวินัย  ๑๙๐ 
บัณเฑาะว  ๒๐๖ 
บัวบุณฑริก  ๑๖๙ 
บัวปทุม  ๑๖๙ 
บัวอุบล  ๑๖๙ 
บาปอกุศล  ๒๐๓ 
บาปอกุศลที่ควรเผาผลาญ  ๒๗๙ 
บารมี  ๓๖๕ 
บุคคลที่ไมมีใครซ้ําสอง  ๘/๑๖๐ 
บุคคลผูละองคหา   
         และประกอบดวยองคหา  ๒๗๖ 
บุคคลเอก  ๘/๑๒๙/๑๖๐/๑๘๒/๓๕๙ 
บุณฑริกะ (บัวขาว)  ๓๘ 
บุตรผูกลาหาญตามเสด็จพันคน  ๒๙ 
บุตรและภรรยา  ๔๓ 
บุตรอันมีศักดาใหญ  ๒๖ 
บุถุชน  ๒๘๐ 
บุถุชนชั้นต่ําทั่วไป  ๑๙๐ 
บุถุชนที่มิไดยินไดฟง  ๓๙ 
บุถุสมณะ  ๒๖๓ 
บุบผวดี  (นคร)  ๓๘๗ 
 
 
 
 
 

บุพพาราม  ๒๐๒/๒๑๘/๒๒๖/๒๒๘/ 
                                    ๒๓๗/๒๘๖ 
บุพเพนิวาสานุสสติญาณ  ๑๐๗ 
บุพพกรรม  ๓๑ 
บุรุษคนสุดทาย  ๓๘๐ 
บุรุษตองศรอันอาบยาพิษ  ๒๑๑ 
บุรุษท่ีควรฝก  ๒๑๗ 
บุรุษท่ีพอฝกได  ๒๐๒ 
บุรุษบัณฑิตผูยืนบนฝง  ๑๙๕ 
เบญจขันธ  ๗๙/๘๐ 
แบบแหงการครองชีวิตอันประเสริฐ  ๑๑ 
                    ป 
ปเจตนะ (พระราชา)  ๓๘๓ 
ปชาบดีสี่คนคอยบําเรอ  ๒๔๖ 
ปฏิฆสัญญา  ๙๙ 
ปฏิบัติเพื่อความเอ็นดูสงสารสัตว  ๑๔๖ 
ปฏิบัติเพื่อหนายกาม  ๑๔๖ 
ปฏิบัติเพื่อหนายภพ  ๑๔๗ 
ปฏิบัติใหเขาแนวที่ไมมีกังวล  ๑๔๗ 
ปฏิปทาทําใหถึงพรหมโลก  ๑๔๗ 
ปฏิปทาเปนสิ่งที่บัญญัติไวดีแลว  ๑๒๗ 
ปฏิภาณในการตอบปญหา  ๓๓๙ 
ปฏิสัลลีนะ  ๒๕๒ 
ปฐมฌาน  ๖๖ 
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ปฐมเทศนา  ๑๗๑/๑๗๔ 
ปทุม (บัวหลวง)  ๓๘ 
ปรกตินิสัยที่เปนปาเถื่อน  ๒๐๙ 
ปรกตินิสัยที่พอใจมนุษย  ๒๐๙ 
ปรกตินิสัยอยางบาน ๆ เรือน ๆ  ๒๐๙ 
ปรนิมมิตวสวัตตี  ๒๙๗ 
ปรมปญญาอันประเสริฐ  ๑๓๔ 
ปรมวิมุตติอันประเสริฐ  ๑๓๔ 
ปรมศีลอันประเสริฐ  ๑๓๔ 
ปรวาที  ๒๕๗ 
ประกอบในธรรมเปนเครื่องตื่น  ๒๐๓ 
ประกอบพรอมดวยสติสัมปชัญญะ  ๒๐๔ 
ประกาศธรรมจักรที่อิสิปตนะ  ๑๔ 
ประกาศพรหมจักร  ๑๑๙/๑๒๑ 
ประกาศพระศาสนา  ๑๘๗ 
ประตูนครแหงความไมตาย  ๑๓/๑๔๐ 
ประตูนิพพานอันไมตาย  ๑๖๘/๑๖๙ 
ประธานอาจารย  ๓๒๒ 
ประพฤติพรหมจรรยเพื่อเปนเทวดา  ๑๓๘ 
ประพฤติเพื่อคลายกําหนัด  ๒๗๔ 
ประพฤติเพื่อดับทุกขสนิท  ๒๗๔ 
ประพฤติเพื่อละ  ๒๗๔ 
ประพฤติเพื่อสํารวม  ๒๗๔ 
ประพฤติมิใชเพื่อคานลัทธิอื่น  ๒๗๔ 
 
 
 
 

ประพฤติมิใชเพื่อไดเปนเจาลัทธิ  ๒๗๔ 
ประพฤติมิใชเพื่อผลเปน- 
                         - ลาภสักการ  ๒๗๔ 
ประพฤติมิใชเพื่อลวงคนใหนับถือ  ๒๗๔ 
ประพฤติมิใชเพื่อใหคน- 
                        - มาเปนบริวาร  ๒๗๔ 
ประโยชนของตน  ๓๕๕ 
ประโยชนที่มุงหมาย  ๒๗๕ 
ประโยชนสุขสิ้นกาลนาน  ๑๒ 
ประโยชนอันบุคคลจะลุได- 
                 - ดวยกําลังแหงบุรุษ  ๑๐๔ 
ประสาทรับรสอันเลิศ  ๓๐ 
ประสูติได ๗ วัน  ๓๘ 
ปราสาทสูง ๓ ฤดู  ๑๔/๓๘ 
ปริณายกรัตนะ  ๓๗๖ 
ปริพพาชก  ๑๒๒ 
ปริพพาชกคณะแมน้ําสัปปนี  ๓๑๔ 
ปริพพาชกชื่อ นิโครธะ  ๒๑๔ 
ปริพพาชกชื่อ ภัญญะ  ๒๖๙ 
ปริพพาชกชื่อ วัสสะ  ๒๖๙ 
ปริพพาชกผูเปนเดียรถียอื่น  ๒๕๖  
ปริวาสสี่เดือน  ๒๕๙ 
ปลงภาระลงได  ๑๙๖ 
ปลงอายุสังขาร  ๓๔๗ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๒๐

ปลาบปลื้มยินดีที่ถูกบําเรอ  ๑๓๕ 
ปลาบปลื้มยินดีที่ไดพูดจา  ๑๓๕ 
ปลาบปลื้มยินดีที่ไดสบตา  ๑๓๖ 
ปลาบปลื้มยินดีที่ไดฟงเสียง  ๑๓๖ 
ปลาบปลื้มยินดีในการเฝาระลึก  ๑๓๗ 
ปลาบปลื้มยินดีที่เห็นเขาบําเรอกัน  ๑๓๗ 
ปลายขนชอนขึ้น-เวียนขวา  ๓๐ 
ปลุกดวยการถีบเตะทั้งนอนหลับ  ๒๔๕ 
ปวิวิตตวัตร  ๕๖ 
ปวิเวก (อยูสงัดจากกาม)  ๙๔ 
ปเสนทิโกศล (พระราชา)  ๒๐/๒๕๔/ 
                                  ๓๒๓/๓๒๙ 
ปกขันธิกาพาธ (โรค)  ๓๕๑ 
ปจจลกัปป (หมูบาน)  ๔๔ 
ปจจยนาค (ชาง)  ๓๙๑ 
ปญจวัคคีย  ๖๖/๑๗๒/๑๗๔ 
ปญจสิขะคันธัพพบุตร  ๓๘๒ 
ปญญา  ๘๓/๘๔/๑๑๑/๒๕๑ 
ปญญาขันธอยางยิ่ง  ๒๓๖ 
ปญญาชั้นอเสขะ  ๒๗๖ 
ปญญาดุจแทงถูกชนทราย  ๒๕๗/๓๑๖ 
ปญญวาที  ๑๓๔ 
ปญญาวิมุติ  ๙/๑๒๐/๑๒๗/๑๓๑๐ 
         ๑๕๐/๑๕๙/๒๕๐/๒๗๓/๓๑๙ 
 
 
 
 

ปญหาการเกียดกันบาปอยางยิ่ง  ๑๒๖ 
ปากของงูที่มีพิษราย  ๑๙๓ 
ปากของงูเหาดํา  ๑๙๓ 
ปาฏิลิคาม (หมูบาน)  ๓๔๓ 
ปาฏิโมกข  ๒๓๕/๒๓๘ 
ปาฏิหารย  ๑๕๓  
ปาฏิหาริยที่ภิกษุพึงสั่งสอน  ๑๕๔  
ปาทองกวาว  ๒๑๔ 
ปาไผเปนที่ใหเหยื่อกระแต  ๒๙๐ 
ปามะมวงของหมอชีวก  ๑๒/๒๗๗ 
ปาไมสีสปา  ๑๙๙/๒๔๕ 
ปาและปาเปลี่ยว  ๘๖ 
ปาวา (เมือง)  ๒๕๑ 
ปาวาริกมพวัน  ๑๕๓/๒๙๗/๓๔๓ 
ปาวาลเจดีย  ๒๔/๒๘/๑๑๒/๑๕๑ 
                        ๑๖๖/๑๗๙/๓๔๖ 
ปาสากใหญ  ๑๙ 
ปาสําหรับใหเหยื่อนกยูง  ๒๔๒ 
ปาหุเนยยบุคคล  ๒๑๐ 
ปโลติกะปพพาชก  ๓๑๕ 
ปุกกุสะมัลลบุตร  ๒๕๓/๓๕๒ 
ปุราณะ (ชางไม)  ๓๓๓ 
ปู  ๓๑๔ 
‘ปูกามหัก’  ๓๑๔ 
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เปรตวิสัย  ๑๔๙ 
เปงมาง  ๒๐๖ 
เปยกแลวแตผูเดียวในปา  ๕๗ 
เปลือยกาย  ๕๔ 
เปลือยตลอดชีวิต  ๓๐๔ 
แปดสิบปไมฟนเฟอน  ๓๓๙ 
โปกขรสาติพรษหมณ  ๑๙/๓๒๓ 
ไปไดในอากาศเหมือนนกมีปก  ๘๙ 
ไปไดไมของขัดฝาทะลุกําแพง  ๘๙ 
                       ผ 
ผมหงอกเสนแรก  ๓๘๐ 
ผลกรรมที่กลาววาจาชอบ  ๓๓ 
ผลกรรมที่เขาคบหาสมณพราหมณ  ๓๓ 
ผลกรรมที่ใครตอประโยชนมหาชน  ๓๕ 
ผลกรรมที่ไดบอกศิลปวิทยา  ๓๓ 
ผลกรรมที่ไดบากบั่นในกุศล  ๓๑ 
ผลกรรมที่ไดละมิจฉาชีพ  ๓๗ 
ผลกรรมที่ไดสงเคราะหผูอื่น  ๓๓ 
ผลกรรมที่ไดใหทาน  ๓๒ 
ผลกรรมที่นําสุขมาใหแกมหาชน  ๓๒ 
ผลกรรมที่เปนหัวแรงในการกุศล  ๓๖ 
ผลกรรมที่พูดคําจริง-คําสัจ  ๓๖ 
ผลกรรมที่มองคนดวยสายตารัก  ๓๕ 
 
 
 
 
 

ผลกรรมที่ไมเบียดเบียนสัตว  ๓๕ 
ผลกรรมที่ไมพูดคําหยาบ  ๓๗ 
ผลกรรมที่ไมพูดเพอเจอ  ๓๗ 
ผลกรรมที่ไมพูดยุยงใหแตกแยก  ๓๖ 
ผลกรรมที่ไมมักโกรธไมพยาบาท  ๓๔ 
ผลกรรมที่เวนจากปาณาติบาต  ๓๒ 
ผลกรรมที่สมานญาติมิตรใหสนิทกัน  ๓๔ 
ผลกรรมที่เอื้ออารีรูใจผูอื่น  ๓๒ 
ผลกะเบา  ๕๘ 
ผลสุดทายของพรหมจรรย  ๒๗๕ 
ผอมเหลืองสะพรั่งดวยจุดเมล็ดงา  ๒๔๕ 
ผัสสะ  ๘๒/๘๓ 
ผัสสายตนะ  ๒๖๙ 
ผาทอดวยผมคน  ๒๖๓ 
ผายอมฝาด  ๑๑/๔๔/๔๕ 
ผาลและปฏัก  ๒๕๑ 
ผิวพรรณเหมือนมหาพรหม  ๓๒๒ 
ผิวหนังละเอียดละอองจับไมติด  ๓๐ 
ผุดขึ้นและดําลงในแผนดิน  ๘๙ 
ผุสดี (กษัตรีย)  ๓๘๙ 
ผูเกิดกอนใครทั้งหมด  ๒๑๑ 
ผูเกิดตามตถาคต  ๑๖๒ 
ผูเกิดในโลก แตครอบงําโลก  ๑๔ 
ผูขนสัตวดวยยาน  ๑๖๘ 
 

www.buddhadasa.info



พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๒๒

ผูขมอินทรีย  ๑๑๘ 
ผูคงที่เปนปรกติไดในสิ่งทั้งปวง  ๑๓๓ 
ผูครอบงําไดหมด  ๑๗๓ 
ผูควรแกการกราบไหว  ๒๑๐ 
ผูเคารพตอธรรม  ๑๙๐ 
ผูฉลาดตอวัฏฏะ-อวัฏฏะ  ๑๒/๑๓๙ 
ผูฉลาดในฐานะอฐานะ  ๗ 
ผูฉลาดในเรื่องโลกนี้และโลกอื่น  ๑๒/๑๓๙ 
ผูชนะ  ๑๗๔ 
ผูชํานาญการฝกมา  ๒๐๒ 
ผูซึ่งไมมีใครซ้ําสอง  ๑๖๐ 
ผูซึ่งไมมีใครเปนสหายดวยได  ๑๖๐ 
ผูดับแลว เย็นสนิท  ๑๗๓ 
ผูดํารงจิตใหตั้งมั่นอยู  ๙๒ 
ผูเดียวแปลงรูปเปนหลายคน  ๘๙ 
ผูไดวัตถุอันสมควรแกสมณะ  ๓๓ 
ผูติดตามดูพุทธองคถึง ๗ เดือน  ๓๒๔ 
ผูถอนลูกศรทิ้ง  ๒๓๒ 
“ผูถากหญาทิ้ง”  ๒๕๑  
ผูทํากายสังขารใหสงบรํางับ  ๙๑ 
ผูทําจิตตสังขารใหสงบรํางับ  ๙๑ 
ผูทําจิตใหปราโมทย  ๙๒ 
ผูทําจิตใหปลดปลอยอยู  ๙๒  
ผูที่ตองตาตองใจของมหาชนมาก  ๑๖ 
 
 
 
 

ผูที่เทวดาถือสรณะสอบชีวิต  ๓๒๓ 
ผูที่มหาชนใกลชิด  ๓๖ 
ผูที่มหาชนประพฤติ  ๓๖ 
ผูที่มีความเห็นผิด  ๒๕๖ 
ผูที่ไมรับการฝก  ๒๑๖ 
ผูที่ศัตรูภายในภายนอกกําจัดไมได  ๓๗ 
ผูเที่ยงแทตอการตรัสรู  ๒๗๓ 
ผูนอนเปนสุข  ๒๔๕ 
ผูนําสุขมาใหแกมหาชน  ๓๒ 
ผูบริสุทธิ์สะอาดหมดจดมาทีเดียว  ๒๗ 
ผูบอกศิลปวิทยา  ๓๓ 
ผูบากบั่นในกุศล  ๓๑ 
ผูบําเพ็ญตบะ มีชีวิตอยางปอน  ๒๕๘ 
ผูปฏิบัติเกื้อกูลแกมหาชน  ๑๕๙/๓๑๙ 
ผูปฏิบัติตามคําสอน  ๒๒๖ 
ผูประกาศธรรมจักร  ๒๓๒ 
ผูประพฤติพรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ๑๓๕ 
ผูประเสริฐกวาเทวดาแลมนุษย   
                                     ๒๘๗/๓๑๖ 
ผูปรารภความเพียร  ๑๙๗ 
ผูเปนเนื้อนาบุญของโลก  ๒๑๐ 
ผูเปนยิ่ง  ๑๕๖ 
ผูเปนหัวหนาของมหาชน  ๓๖ 
ผูเผาผลาญ  ๒๘๐ 
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ผูผูมองเห็นความไมเที่ยง  ๙๒ 
ผูมองเห็นธรรมเครื่องจางคลาย  ๙๒ 
ผูมองเห็นธรรมเครื่องดับสนิท  ๙๒ 
ผูมองเห็นธรรมเครื่องสลัดกลับ  ๙๒ 
ผูมักมาก  ๑๗๕ 
ผูมัวเมาในปาฏิหาริย  ๓๐๓ 
ผูมาเปนสาวกของพระองค  ๒๓๖ 
ผูมีกรรมทางกายอันบริสุทธิ์  ๘๗ 
ผูมีความสุข  ๒๔๕ 
ผูมีชาติแหงบุคคลผูอดกลั้น  ๒๑๐ 
ผูมีถอยคําถูกตองทักทายกอน  ๓๒๓ 
ผูมีบริวารมาก  ๓๒ 
ผูมีบริวารสะอาด  ๓๘ 
ผูมีบริษัทไทกระจัดกระจาย  ๓๗ 
ผูมีบุตรคือสาวกมาก  ๓๔ 
ผูมีปรกติกลาวตอนรับเชื้อเชิญ  ๓๒๓ 
ผูมีปญญา  ๑๙๘ 
ผูมีปญญาใหญ  ๓๔ 
ผูมีฤทธิ์ ศักดิ์ อานุภาพมาก  ๑๒๕ 
ผูมีวาจาที่ผูอื่นเอื้อเฟอเชื่อฟง  ๓๗ 
ผูที่มีศรัทธา  ๑๙๗ 
ผูมีอาพาธนอย  ๓๕/๑๙๗/๒๕๐ 
ผูมีอํานาจสูงสุดโดยธรรมผูเดียว  ๑๕๖ 
ผูมีอํานาจเหนือจิต  ๑๓๑/๑๕๙/๓๑๙ 
 
 
 
 

ผูไมตองเที่ยวถามใคร  ๒๒๖ 
ผูไมถลึงตา  ๓๕ 
ผูไมเที่ยง สําคัญวาเปนผูเที่ยง  ๑๒๕ 
ผูไมเบียดเบียน  ๓๕ 
ผูไมมักโกรธ  ๓๔ 
ผูไมมีประโยชนเกี่ยวของดวยเรือน  ๔๔ 
ผูไมมีภัยแตไหน ๆ  ๒๓๒ 
ผูไมรูจักผุดรูจักเกิด  ๒๘๐ 
ผูไมเสื่อมเปนธรรมดา  ๓๕ 
ผูไมใสใจท้ังสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูล  ๙๔ 
ผูไมโออวด  ๑๙๗ 
ผูไมหมุนกลับมาสูกามอีก  ๔๒ 
ผูไมหวั่นขาศึกทั้งภายในภายนอก  ๓๑ 
ผูยิ่งในอธิเชคุจฉะ  ๑๓๔ 
ผูยิ่งในอธิปญญา  ๑๓๔ 
ผูยิ่งในอธิวิมุติ  ๑๓๔ 
ผูยิ่งในอธิศีล  ๑๓๔ 
ผูยินดีในการนอนหลับ  ๓๔๒ 
ผูยินดีในการพูดคุย  ๓๔๒ 
ผูยินดีในนวกรรม  ๓๔๑ 
ผูรองลําดับตถาคต  ๒๓๒ 
ผูรูจบหมด  ๑๗๓ 
ผูรูชัดที่ที่มารไปไมถึง  ๑๒ 
ผูรูพรอมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวง  ๙๑ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๒๔

ผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งจิต  ๙๒ 
ผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งจิตตสังขาร  ๙๑ 
ผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งปติสุข  ๙๑ 
ผูรูสึกพรอมเฉพาะซึ่งสุข  ๙๑ 
ผูละมิจฉาชีพ  ๓๗ 
ผูละวาจาสอเสียด  ๓๖ 
ผูละเวนการกลาวคําหยาบ  ๓๗ 
ผูละเวนการพูดเพอเจอ  ๓๗ 
ผูละเวนจากมุสาวาท  ๓๖ 
ผูละอาสวะที่ทําใหเปนมนุษย  ๑๔ 
ผูละแอก  ๒๕๑ 
ผูเลิศกวาบรรดาเจาลัทธิทั้งหลาย  ๓๒๓ 
ผูเลิศกวาบรรดาสัตวสองเทา  ๑๖๑ 
ผูเลิศประเสริฐกวาสัตวทั้งหลาย  ๓๓ 
ผูวางเครื่องกับดักมนุษย  ๒๖๓ 
ผูวิมุติดีแลวเพราะไมมีเชื้อเหลือ  ๒๙๕ 
ผูเวนจากปาณาติบาต  ๓๒ 
ผูสงเคราะหบริษัท  ๓๓ 
ผูสงเคราะหผูอื่นดวยสังคหวัตถุ  ๓๓ 
ผูสมานมิตร  ๓๔ 
ผูสังเกตชั้นเชิงของมหาชน  ๓๔ 
ผูสัพพัญู  ๑๕๘ 
ผูสัพพทัสสาวี  ๑๕๘ 
ผูหนักในธรรม  ๑๙๐ 
 
 
 
 

ผูหนึ่งในบรรดาผูนอนเปนสุข   ๒๔๕ 
ผูหมุนกลับจากกามไมได  ๔๑ 
ผูหยุดเลิกเสียในระหวาง  ๓๔๒ 
ผูเหยียบย่ําเสียซึ่งมารดาและเสนา  ๒๓๒ 
ผูใหทาน  ๓๒ 
ผูอยูดวยความหลง  ๑๐ 
ผูอยูในโลก โลกไมแปดเปอน  ๑๔ 
ผูอยูไมมีที่เคารพ  ๑๖๓ 
แผนดินไหวเพราะเหตุแปด  ๓๕๘ 
แผนดินไหวโพธิสัตวจุติ  ๒๔ 
แผนดินไหวโพธิสัตวประสูติ  ๒๘ 
แผนดินไหวโพธิสัตวตรัสรู  ๑๑๓ 
แผนดินไหวแสดงธรรมจักร  ๑๗๙ 
แผนดินไหวปลงอายุสังขาร  ๓๔๗ 
แผนดินไหวปรินิพพาน  ๓๕๘ 
แผโอภาสไปกอนแลวบันลือเสียง  ๑๕๓ 
                           ฝ 
ฝน  ๑๕๑ 
ฝกฝายแหงความคับแคน  ๖๙ 
ฝาเทามีจักรเกิดแลว  ๒๙ 
ฝามือฝาเทาออนละมุล  ๓๐ 
ฝนใจประพฤติพรหมจรรย  ๓๓๑ 
                         พ 
พญาสัตวชื่อสีหะ  ๑๒๔/๑๘๘ 
พบการเจริญอิทธิบาทดวยวิธีคิดคน  ๗๙ 
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ปทานุกรม ๔๒๕

พยาบาท  ๒๐๔/๒๐๙/๒๙๑ 
พยาบาทวิตก  ๗๐ 
พยายามดวยกําลังมือเทาทั้งหมด  ๑๙๕ 
พรสิบประการ  ๓๙๐ 
พรหม  ๒๓๒ 
พรหมจรรย  ๑๑ 
พรหมจรรยของพระองค  ๑๓๔ 
พรหมจรรยคืออริยมรรค  ๓๘๒ 
พรหมจรรยจบแลว  ๑๐๙ 
พรหมจรรยทั้งหมด  ๒๕๕ 
พรหมจรรยที่นึกรังเกียจตัวเอง  ๒๙๙ 
พรหมจรรยนี้  ๒๗๔/๒๗๕ 
พรหมจรรยปรารถนาไปเปนเทพ  ๑๓๘ 
พรหมจรรยไมบริสุทธิ์  ๑๓๕ 
พรหมจรรยสําหรับสัตวเหลานั้น  ๓๔๐ 
พรหมจรรยอันประกอบดวยองคสี่  ๕๔ 
พรหมจักร  ๑๑๙/๑๒๑ 
พรหมจารี  ๑๓๕ 
พรหมทัณฑ  ๓๕๗ 
พรหมบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖ 
พรหมโลก  ๑๔๗ 
พรหมโลกปฏิปทา  ๑๔๗ 
พรหมวิมานวางเปลา  ๓๘๑ 
พรหมวิหาร  ๓๘๑ 
 
 
 
 

พรหมายุพราหมณ  ๓๑๐/๓๒๙ 
พระโคดมผูชักชวน  ๒๑๙ 
พระโคดมผูมีอายุ  ๑๗๕/๒๔๑ 
พระเจาโกศล  ๒๐/๓๓๔ 
พระชนนีทิวงคต  ๓๘ 
พระนามวาตถาคต  ๑๕๕ 
พระประวัติเบ็ดเตล็ด  ๓๐๙ 
พระปจเจกพุทธเจา  ๓๘๘ 
พระพุทธเจาทั้งปวงเคารพธรรม  ๑๖๔ 
พระมหากัปปนะ  ๙๐ 
พระราชาของพระเจาจักรพรรดิ  ๑๘๑ 
พระราชาโดยธรรม  ๒๙ 
พระสมณโคดม  ๖๓/๑๒๕/๑๕๗/๒๐๑/ 
                                  ๒๓๖/๓๑๐ 
‘พระสมณโคดมมีวิชชาสาม’  ๑๕๘ 
พระสําเนียงมีองคแปด  ๓๒๘ 
พระสุคต  ๙ 
พระเหม็นคาว  ๒๙๑ 
พระอรหันต  ๒๕๘ 
พระอรหันต  ๖๐  รูปชุดแรก  ๑๘๗ 
พระอาทิตยกับห่ิงหอย  ๒๕๕ 
พราหมณ  ๒๒๐ 
พราหมคาม (ตําบล)  ๒๕๐ 
พราหมณบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๒๖

พราหมณบัณฑิต  ๒๑๖/๓๑๗/๓๓๒ 
พราหมณสัจจ  ๑๔๕ 
พราหมณสัจจอยางพุทธศาสนา  ๑๔๖ 
พลญาณ  ๑๑๙ 
พลีกรรมที่ประกอบดวยธรรม  ๒๘๙ 
พวกที่ไดแตนึก ๆ เอา  ๒๕๖ 
พวกที่ไมมีสติคุมครองตน  ๒๖๐ 
พวกมิลักขะ  ๒๙๑ 
พวกฤาษีภายนอก  ๓๑ 
พวกสากยะ  ๒๐ 
พวกเห็นโทษปรโลกวาเปนภัย  ๑๖๙ 
พหุปุตตกเจดีย  ๓๐๔ 
พหุสูต  ๑๕๘ 
พาราณสี  ๑๔/๑๔๕/๑๕๗/๑๗๓/๑๗๔ 
                   ๑๘๗/๒๙๑/๓๑๙/๓๘๓ 
พิมพิสาร (พระราชา)  ๒๑/๒๔๑/๓๒๓ 
พี่เลี้ยงของสาวก  ๒๓๐ 
พี่ใหญกวาเขาทั้งหมด  ๒๗ 
พืช  ๒๕๑ 
พืชคาม  ๒๘๒ 
พื้นเทาสม่ําเสมอ  ๒๙ 
พุทธจักขุ  ๑๖๙ 
‘พุทธะ’  ๑๓/๒๓๒ 
พูดจาเลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ๑๓๕ 
 
 
 
 

พูดเหมือนนกการวิก  ๓๑ 
เพศฆราวาส  ๑๑ 
เพศที่เปนทางมาแหงธุลี  ๑๑ 
เพียงระลึกวานั่นแหละธรรมทั้งหลาย ๗๒ 
แพภัยตัวเอง  ๒๖๔ 
แพะแกะ  ๔๓ 
โพชฌงค  ๒๗๓ 
โพชฌงครัตนะ  ๒๗๔ 
โพธิราชกุมาร  ๔๕/๔๙/๕๙/๑๐๖/๑๖๖ 
                      ๑๗๑/๑๗๔/๑๙๗/๑๙๙ 
โพธิสัตว  ๒๑/๓๘/๔๒/๖๗/๗๓/ 
            ๗๗/๗๘/๗๙/๘๑/๘๔/๘๖/๘๙/ 
                                            ๙๓/๙๔ 
โพธิสัตวกําลังกาวลงสูครรภ  ๒๔ 
                    ฟ 
ฟ ง ธ ร รม แล ว เ กิ ด ค ว ามพอ ใ จ เ กิ น
คาดหมาย  ๒๑๔   
ฟน ๔๐ ซี่ บริบูรณ  ๓๐ 
ฟนเรียบเสมอกันทุกซี่  ๓๐ 
ฟนสนิทชิดกันตลอด  ๓๐ 
ไฟขี้วัว  ๒๒๑ 
ไฟเกิดจากฟน  ๒๒๑ 
ไฟสะเก็ดไม  ๒๒๑ 
ไฟหญาแหง  ๒๒๑ 
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ปทานุกรม ๔๒๗

                   ภ 
ภพ  ๘๒/๘๓ 
ภวาสวะ  ๑๐๙ 
ภัคควโคตร ปริพพาชก  ๓๐๓ 
ภัคคะ  ๑๙๗ 
ภัญญะปริพพาชก  ๒๖๙ 
ภัณฑคาม (หมูบาน)  ๓๕๐ 
ภัททกัปป  ๑๕ 
ภัยที่จะเกิดเพราะอวิหิงสาวิตก  ๗๑ 
ภาชนะดิน  ๓๔๙ 
ภารทวาชโคตร  ๔๐/๒๔๔/๒๕๐ 
ภาวะแหงผูไมอยากจากไป  ๓๒๙ 
ภิกษุ  ๖๖/๗๘ 
ภิกษุผูมีชื่อวามีมิตรดี  ๒๕๔ 
ภิกษุผูถึงฝง  ๓๐๐ 
ภิกษุผูเถระ  ๒๑๐ 
ภิกษุผูปูนกลาง  ๒๑๐ 
ภิกษุผูใหม  ๒๑๐ 
ภิกษุผูยังไมไดสมาธิ  ๘๖ 
ภิกษุอปริหานิยธรรม  ๓๔๑ 
ภิกษุอลัชชี  ๒๓๗ 
ภูตคาม  ๒๘๒ 
เภสกฬาวัน (สวนปา)  ๑๙๘ 
โภคนคร  ๓๕๐ 
 
 
 
 

โภชนะแตในที่นั่งแหงเดียว  ๒๔๒ 
โภชนะที่ทายกถวายศรัทธา  ๒๘๒ 
โภชบุตร (สกุล)  ๒๙๖ 
                        ม 
มคธ  ๕๓/๒๒๓/๓๗๗ 
มฆเทวราช  ๓๗๙ 
มฆเทวัมพวัน  (สวนปา)  ๓๗๙/๓๘๑ 
มณีรัตนะ  ๓๗๖ 
มนสากตคาม  (หมูบาน) ๑๔๗ 
มนตมหาปุริสลักขณะ  ๓๑ 
มนุษย  ๑๔๙ 
มนุษยเขารับตอภายหลัง  ๒๖ 
มนุษยธรรมดา  ๑๒๙ 
มนุษยมีอายุแปดหมื่นป  ๒๒๓ 
มโนกรรมไมบริสุทธิ์  ๘๗ 
มโนปวิจาร  ๒๖๙ 
มรรยาททางกาย  ๑๓๙  
มรรยาททางวาจา  ๑๓๙ 
มรรยาททางใจ  ๑๓๙ 
มรรยาทเปนสงา  ๓๒๕ 
มหาโควินทพราหมณ  ๓๘๒ 
มหานามสากยะ  ๔๒/๒๔๐/๒๙๓ 
มหาบุรุษ  ๑๕๘/๑๕๙ 
มหาบุรุษยอมมีคติสอง  ๒๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๒๘

มหาปเทส  ๓๕๑ 
มหาปราชญ  ๑๕๘/๑๕๙ 
มหาปุริสลักขณะ  ๒๙/๓๒๓/๓๒๔ 
มหาภูต  ๒๙๗ 
มหายัญญ  ๓๗๗ 
มหาราชทั้งสี่  ๓๐๑ 
มหาวัน (สวนปา)  ๑๙๒/๒๒๖/๒๕๒/ 
                    ๒๗๖/๒๙๒/๓๐๓/๓๔๓ 
มหาวิกฏโภชนวัตร  ๕๗ 
มหาวิชิตราช  ๓๗๗ 
มหาวิยูหะ (ปราสาท)  ๓๗๖ 
มหาสุทัศน (จักพรรดิ)  ๓๕๕/๓๗๕ 
มหาสุบิน  ๑๐๔ 
มหี (แมน้ํา)  ๒๒๘ 
มักขลิโมฆบุรุษ  ๒๖๓ 
มัชฌิมศีล  ๒๙๕ 
มัชฌิมาปฏิปทา  ๑๔๔ 
มัทรี (กษัตริย)  ๓๙๑ 
มัลลกษัตริย  ๓๕๒ 
มาคันฑิยะปริพพาชก  ๔๐/๑๑๘ 
มาชนิดที่อาจฝกได  ๒๐๒ 
มาตังคชฏิล  ๓๙๓ 
มาตระกูลวลาหก  ๓๗๖ 
มาเปนพาหนะ  ๑๔ 
 
 
 
 

มายาเทวี  ๑๔/๑๖ 
มาร  ๑๖๖ 
มารดาบิดาไมปรารถนาใหบวช  ๔๕ 
มารดาแหงโพธิสัตว  ๒๔/๒๕/๓๘ 
มารบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖ 
มาลุงกยะ (ภิกษุ)  ๒๑๑/๒๑๓ 
มาสูโลกนี้อีกคราวเดียว  ๒๗๓ 
มิจฉาอาชีวะ  ๒๘๕ 
มิใชมีลาภสักการะเปนอานิสงส  ๒๗๕ 
มิใชมีความถึงพรอมแหงศีล- 

- เปนอานิสงส  ๒๗๕ 
มิใชมีความถึงพรอมแหงสมาธิ-  

- เปนอานิสงส  ๒๗๕ 
มิใชมีความถึงพรอมดวยญาณทัสนะ- 

- เปนอานิสงส  ๒๗๕ 
มิไดลบหลูดูถูกสตรี  ๒๘๙ 
มิถิลา (เมือง)  ๓๘๐ 
มิลักขะ (ชนชั้น)  ๒๙๑ 
มีกายตรงดุจกายพรหม  ๓๐ 
มีกิเลสเครื่องปกปด  อันเปดแลว  ๒๙ 
มีขนอันตกราบ  ๓๓๑ 
มีโคมัยเปนภักษา  ๕๕ 
มีชีวิตอยูดวยสุราและเนื้อ  ๓๑๔ 
มีธรรมเปนธงชัย  ๑๖๒ 
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ปทานุกรม ๔๒๙

มีธรรมเปนอธิปไตย  ๑๘๑/๑๘๒ 
มีปรกติกลาวคําตอนรับเชื้อเชิญ  ๓๒๓ 
มีเปลือกไมเปนภักษา  ๕๕ 
มีพระพักตรทางทิศเหนือ  ๒๗ 
มีรูปผึ่งผาย  ๓๒๒ 
มีลาภเปนอานิสงส  ๒๗๕ 
มีศีล  ๒๐๓/๒๐๗ 
มีสาหรายเปนภักษา  ๕๕ 
มีหญาเปนภักษา  ๕๕ 
มีอภิชฌามาก  ๘๗ 
มุนีที่ไมละกาม  ๒๙๙ 
มุนีผูขวนขวายหาความบริสุทธิ์  ๕๗ 
มูตรและกรีสเปนอาหาร  ๕๗ 
เมตตาเจโตวิมุติ  ๑๔๘ 
เมตเตยยะ (พุทธะ)  ๒๒๓ 
เมถุนธรรมดวยภรรยาเกา  ๑๙๒ 
เมทฬุปะ (นิคม)  ๓๒๙ 
เมื่องานแรกนา  ไดปฐมฌาณ ๖๖   
เมืองขึ้นแหงโกศล  ๒๑ 
เมืองแหงชาวกาสี  ๑๗๓ 
แมลงวัน  ๒๙๑ 
โมคคัลลานะ  ๑๖/๑๒๘/๒๓๗/๒๘๖/ 
                                             ๒๙๕ 
โมฆบุรุษ  ๑๙๒/๒๑๑/๒๒๕/๒๓๘/ 
                                  ๒๖๓/๓๐๔ 
 
 
 

โมหะ  ๒๔๙ 
ไมเขาที่มุงที่บังปละแปดเดือน  ๒๓๕ 
ไมจันทะ  ๒๒๒ 
ไมตองปดประตูเรือนในเวลาค่ําคืน  ๓๗๘ 
ไมติดจมหมกใจในลาภ  ๑๐๖ 
ไมถือการพูดคําสัจจเปนเหตุถือตัว  ๓๗๘ 
ไมทรงทําอุโบสถอีกตอไป  ๒๓๗ 
ไมที่มีเกียรติไดนามวาไมโพธิ์  ๑๕ 
ไมนั่งจมที่นั่ง  ๓๒๕ 
ไมนั่งยันคางดวยมือ  ๓๒๖ 
ไมปทุมกะ  ๒๒๒ 
ไมประมาทมีเพียร มีตนสงไปอยู  ๖๙/ 
                                            ๗๖/๘๕ 
ไมเปนที่กังวลแกใคร- 

- และไมกังวลถึงใคร  ๑๔๗ 
ไมเปนวิสัยที่จะตรึกหยั่งลงงาย ๆ ๑๖๗ 
ไมมีความลับท่ีตองชวยปด   ๑๒๘ 
ไมยกขาสูงเหมือนเดินในน้ํา  ๓๒๕ 
ไมยันกายดวยมือแลวจึงนั่ง  ๓๒๕ 
ไมรับอาหารที่เขารองเชิญ  ๕๔ 
ไมสดชุมยาง แชอยูในน้ํา  ๕๔ 
ไมสดชุมยาง วางอยูบนบก  ๖๐ 
ไมสลฬะ  ๒๒๒ 
ไมสากะ  ๒๒๒ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๓๐

ไมสาละ  ๒๒๒/๒๕๒ 
ไมสีไฟ  ๕๙ 
ไมสีสปา  ๑๙๙/๒๔๕ 
ไมเสพเมถุนจนตลอดชีวิต  ๓๐๔ 
ไมหมุนกายนั่ง  ๓๒๕ 
ไมแหงสนิท  วางอยูบนบก  ๖๐ 
ไมอโศก  ๑๙๙ 
                   ย 
ยมุนา (แมน้ํา)  ๒๒๘ 
ยโสธรา  ๑๔ 
ยอดคน  ๒๗ 
ยอดเรือน  ๓๙๖ 
ยอดแหงแกนไมหอม  ๓๑๒ 
ยอดแหงดอกไมหอม  ๓๑๓ 
ยอดแหงรากไมหอม  ๓๑๒ 
ยอดแหงปรมัตธรรม  ๓๑๓ 
ยอดแหงพรหมจรรย  ๑๗๕ 
ยักษ  ๓๐๑ 
ยักษชั้นสูง  ๓๐๒ 
ยักษชั้นกลาง  ๓๐๒ 
ยักษชั้นต่ํา  ๓๐๒ 
ยักษและรากษส  ๑๙๕ 
ยักษสวนมาก  ๓๐๒ 
ยัญญ  ๒๕๘ 
 
 
 
 

ยัญญที่ท่ําสืบสกุลกันลงมา  ๒๕๙ 
ยามเฝาตลิ่งใหปวงสัตว  ๑๙๔ 
ยืนกระหยง  ๕๕ 
ยืนแกความขลาด  ๘๘ 
ยืนคลอด  ๒๖ 
ยืนเดินบนหนาม  ๕๕ 
ยืนไมยอตัว แตะเขาได  ๓๐ 
ยุธัญชยะ (เจาชาย)  ๓๙๕ 
โยคักเขมธรรม  ๑๐๔ 
            ร 
รมณียสถานมีปาชัฏปาเยือกเย็น  ๕๓ 
รมไมหวามีเงาเย็นสนิท  ๖๖ 
รสอรอยของรูป  ๗๙/๘๐ 
รสอรอยของอุปาทานขันธ  ๘๐ 
รสอรอยในโลก  ๖๗/๖๘ 
รองขานชื่อและโคตรของตน  ๓๐๑ 
รองเจี๊ยบ ๆ  ๓๑๕ 
รอยเทาอูฐ  ๕๘ 
ร้ัวนา  ๒๕๑ 
ระเบียบวินัยพระสุคต  ๙ 
รากษส  ๑๙๕ 
ราคะ  ๒๖๘ 
รางกายที่ยาววาหนึ่งนี่เอง  ๒๙๗ 
ราชคฤห  ๑๒/๑๒๖/๑๓๑/๑๕๘/๒๐๖/ 
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ปทานุกรม ๔๓๑

๒๑๙/๒๔๒/๒๔๔/๒๖๗/๒๗๕/ 
๒๗๗/๒๙๐/๒๘๐/๒๙๓/๓๐๑/ 
๓๔๑/๓๕๘/๓๘๒ 
ราชสีห  ๑๙๐ 
ราฏะ(อุบาสก)  ๓๔๕ 
รามบุตร  ๕๑/๑๗๒ 
รามะรูธรรมใด ทานรูธรรมนั้น  ๕๓ 
ราหุล  ๑๔ 
รูแจงกระทําใหเปนญาณ  ๑๔๔ 
รูปนิมิต  ๗๖ 
รูประมาณในโภชนะ  ๒๐๓/๒๐๘ 
รูปสัญญา  ๙๙ 
รูปานัง อตินิชฌายิตัจจะ  ๗๕ 
รูสึกถึงโทษทรามของการตองเกิด  ๔๔ 
รูสึกปวดทั่งศีรษะเหลือประมาณ  ๖๒ 
รูสึกปฏิกูลตอสิ่งไมปฏิกูล  ๙๓ 
รูสึกไมปฏิกูลตอสิ่งปฏิกูล  ๙๓ 
รูสึกปฏิกูลตอสิ่งไมปฏิกูลและปฏิกูล  ๙๓ 
รูสึกไมปฏิกูลตอสิ่งปฏิกูลและ - 
                             - ไมปฏิกูล  ๙๔ 
‘เราก็ฆาเขาเสีย’  ๒๑๘ 
เราเปนแตบอกทางเทานั้น  ๒๑๙ 
เราไมขยี้หัวใจอีกตอไป  ๓๑๗/๓๓๓ 
‘ เราไมใหผาลูกศรออก’  ๒๑๑ 
 
 
 
 

เรียนธรรมไดไว ชั่วเวลาโตตอบ  ๕๐ 
เรื่องกอนประสูติ  ๑๙ 
เรื่องกอนตรัสรู  ๖๙/๗๓/๗๗/๗๘/๗๙/ 
            ๘๐/๘๑/๘๔/๘๖/๘๙/๙๐/๙๔ 
เรื่องกอนหนาปรินิพพาน  ๓๔๑ 
เรื่องความทุกข  ๒๐๒ 
เรื่องฉันปลาฉันเนื้อ  ๒๗๗ 
เรื่องซึ่งพนวิสัยโลก  ๑๓๙ 
เรื่องที่เชื่อแลว จะไดประโยชนสุข  ๑๒ 
เรื่องที่สุดในโลก  ๒๙๕ 
เรื่องนี้ควรฟงควรเชื่อ  ๑๓๙ 
เรือน  ๓๙๖ 
แรกถึงกระแสแหงพระนิพพาน  ๒๗๓ 
โรงบูชาไฟ  ๑๑๘ 
โรสิกพราหมณ  ๓๒๐ 
โรหิตัสส  (เทวบุตร)๒๙๕ 
                          ล 
ลมกลาแทงเซาะขึ้นกระหมอม  ๖๒ 
ลมกลาหวนกลับลงแทงพื้นทอง  ๖๓ 
ลมเวรัมพา  ๒๔๖ 
ลมออกทางชองหูทั้งสอง  ๖๒ 
ละทิ้งศาสนาบวชเปนปริพพาชก  ๑๒๒ 
ลักษณะของการพูดเพอเจอ  ๓๗ 
ลัทธิกรรม  ๓๒๒ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๓๒

ลัทธิของพระองค  ๒๕๖ 
ลัทธิทําลายโลก  ๒๖๒ 
ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะกรรมเกา  ๒๕๙ 
ลัทธิที่วาสุขทุกขเพราะการบันดาล  ๒๖๑ 
ลัทธิที่วาสุขทุกขไมมีเหตุปจจัย  ๒๖๒ 
ลัทธินัตถิกทิฏฐิ  ๒๖๙ 
ลัทธิมักขลิวาท  ๒๖๒ 
ลัทธิอกิริยทิฏฐิ  ๒๖๙ 
ลัทธิเหตุกทิฏฐิ  ๒๖๙ 
ลัทธิอื่น  ๒๗๒ 
ลายฝามือเทาดุจตาขาย  ๓๐ 
ลิจฉวีทุมมุข  ๓๑๔ 
ลิจฉวีบุตรผูมัวเมาปาฏิหาริย  ๓๐๓ 
ลิ้นเพียงพอ  ๓๐ 
ลีลาศสงางดงาม  ๓๒๕ 
ลุกไดกระปรี้กระเปรา  ๓๒๐ 
ลูกไกเจี๊ยบ  ๓๑๕ 
ลูกไกตัวพี่ที่สุด  ๑๑๗ 
ลูกโซแหงทุกข  ๘๑ 
ลูกสาวที่เปนหมายมีลูกติดรุงรัง  ๒๔๕ 
ลูขวัตร (วัตรในการเศราหมอง)  ๕๖ 
ลูทางที่จะชวยเหลือปวงสัตว  ๑๗๐ 
ลูบคลําพระจันทรพระอาทิตย  ๘๙ 
เลนหัวสัพยอกกับมาตุคาม  ๑๓๕ 
 
 
 
 

เลาะลัดจากปานี้สูปาโนน  ๕๖ 
โลก  ๒๙๗ 
โลกจะไมวางจากพระอรหันต  ๓๕๖ 
โลกจักฉิบหาย  ๑๖๘ 
โลกธาตุหนึ่งมีพระพุทธเจาองคเดียว  ๗ 
โลกมีจํานวนพันหนึ่ง  ๑๕๒ 
โลกไมฉาบทาแปดเปอน  ๑๔ 
โลกันตตริกนรก  ๒๓  
โลกุตตรธรรมมีสําหรับคนทั่วไป  ๒๒๐ 
โลงโถงไมมีอะไรกั้น แตมืดมน  ๒๓ 
โลหิจจพราหมณ  ๓๒๐ 
            ว 
วจีกรรมไมบริสุทธิ์  ๘๗ 
วนสัณฑ  ๓๖๖/๓๖๗ 
วรรณะสี่จําพวก  ๑๐๖ 
วัจฉโดคตร  ๑๕๗/๒๗๕/๓๑๑ 
จัจฉายนะโคตร  ๓๑๕ 
วัชชี  ๒๘๙/๓๖๖ 
วัชชีคาม  ๓๐๔ 
วัชชีธรรม  ๒๘๙ 
วัฏฏสงสารของพระองค  ๓๖๖ 
วัฏฏอันเปนที่อยูของมฤตยู  ๑๒/๑๓๙ 
วัตตบท  ๓๐๔ 
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ปทานุกรม ๔๓๓

วัตถุกาม  ๖๐ 
วัตรของเดียรถีย  ๕๔ 
วัตรที่เศราหมอง   ๒๙๙ 
วัตรในการอยูอุเบกขา  ๕๘ 
วัตรในความเปนผูไมรังเกียจ  ๕๖ 
วัตรในความเปนผูเศราหมอง  ๕๖ 
วัตรในความเปนผูสงัดทั่วแลว  ๕๖ 
วัตรในบาตร  ๓๒๗ 
วัตรเพื่อความเปนผูมีตบะ  ๕๖ 
วัตรยางกิเลส  ๕๔ 
วัตรยืนอยางเดียว  ๒๙๓ 
วัวหายหาไมพบ  ๖ วัน แลว  ๒๔๔ 
วัสสการพราหมณ  ๑๓๑/๑๕๘ 
                               ๒๘๙/๓๑๘ 
วัสสะปริพพาชก  ๒๖๙ 
วาจาครั้งสุดทายของตถาคต  ๓๕๘ 
วาจาจริง มีประโยชน  นาฟง  ๑๘๘ 
วาจาจริง มีประโยชน  ไมนาฟง  ๑๘๘ 
วาจาจริง ไรประโยชน แตนาฟง  ๑๘๘ 
วาจาจริง ไรประโยชน ไมนาฟง  ๑๘๘ 
วาจาไมจริง ไรประโยชน แตนาฟง  ๑๘๘ 
วาจาไมจริง ไรประโยชน ไมนาฟง  ๑๘๘ 
วาจาที่ตองเลือกใหเหมาะกาล  ๑๘๘ 
วาจาเปนที่ชอบใจแหงชาวเมือง  ๓๒๒ 
 
 
 
 

วายทวนกระแสกลับมา  ๑๙๕ 
วาเสฏฐโคตร  ๓๕๖ 
วาเสฏฐะมานพ  ๒๐/๑๔๗ 
วิจิกิจฉา  ๗๓/๒๐๔/๒๐๙ 
วิชชา  ๘๓/๘๔/๑๑๑ 
วิชชาที่ ๑.  ๑๐๗ 
วิชชาที่ ๒.  ๑๐๘ 
วิชชาที่ ๓.  ๑๐๙ 
วิชาชื่อคันธารี  ๑๕๔ 
วิชาชื่อมณิกา  ๑๕๔ 
วิญญาณ  ๘๒/๘๔ 
วิญญาณอันแลนไปตามความรําลึก  ๖๖ 
วิญญาณัญจายตนะ  ๑๐๐ 
วิเทหะ  ๓๑๐ 
วิธีฆาอยางดีในวินัยพระอริยะ  ๒๑๘ 
วิธีนอมจิตออกจากกาม  ๗๒ 
วิธีบันลือธรรมใหแผกวางไป  ๑๕๓ 
วิธีฝกที่รุนแรง  ๒๑๗ 
วิธีฝกที่ละมุนละไม  ๒๑๗ 
วิธีฝกที่ละมุนละไมและรุนแรง  ๒๑๗ 
วิธี ’รุก’ขาศึกใหแพภัยตัว  ๑๒๒ 
วิธีละและบรรเทากามวิตก  ๖๙ 
วิธีละและบรรเทาพยาบาทวิตก  ๖๙ 
วิธีละและบรรเทาวิหิงสาวิตก  ๗๐ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๓๔

วิธีแหงมหายัญญ  ๓๗๘ 
วิธีแหงอิทธิบาท  ๗๘ 
วินัยของพระสุคต  ๙ 
วินัยของพระอริยเจา  ๒๑๘ 
วิปสสีพุทธะ  ๓๐๒ 
วิมุติของภิกษุณี  ๒๙๕ 
วิมุติญาณทัสนะชั้นอเสขะ  ๒๗๖ 
วิมุติวาที  ๑๓๔ 
วิวัฏฏกัปป  ๑๐๗ 
วิวัฏฏะอันไมเปนที่อยูของมาร  ๑๒/๑๓๙ 
วิสุสุกัมม  (เทวบุตร)  ๓๙๒ 
วิหารธรรม  ๒๔๒ 
วิหารธรรมที่ทรงอยูมากที่สุด  ๙๐ 
วิหารธรรมอันสงบรํางับ  ๒๕๔ 
วิหิงสาวิตก  ๗๐ 
เวชยันตรถ  ๓๗๖ 
เวทนา  ๘๒/๘๓ 
เวทนาเกา  ๓๒๗ 
เวทนาใหม  ๓๒๗ 
เวทนาคปุระ ( หมูบาน)  ๒๔๗ 
เวภฬิคะ (นิคม)  ๓๗๒ 
เวรัญชราพราหมณ  ๑๑๗/๑๖๑/๒๗๘/๓๑๑ 
เวรัญชรา (เมือง)  ๑๖๑/๑๙๐/๒๗๘/๓๑๑ 
เวลาชั่วที่เจรจาโตตอบ  ๕๐ 
 
 
 
 

เวลาที่ควรบัญญัติวินัย  ๑๙๐ 
เวลาปรินิพพาน  ๓๔๗ 
เวลามพราหมณ  ๓๘๘ 
เวลาสมควรปรินิพพาน  ๑๖๖ 
เวลส (วรรณะ)  ๒๒๑ 
เวสสภูพุทธะ  ๓๐๒ 
เวสสวัณ (มหาราช)  ๓๐๑ 
เวสสันดร (ราชา)  ๓๘๙ 
เวสารัชชญาณ  ๑๒๑/๒๖๕ 
เวสาลี  ๒๔/๒๘/๑๑๒/๑๑๙/๑๔๙/๑๕๑/ 
             ๗๙/๑๘๙/๑๙๒/๒๒๖/๒๕๒/ 
      ๒๖๕/๒๘๙/๓๐๓/๓๔๕/๓๖๖/๓๖๗ 
เวฬุวคาม  (หมูบาน)  ๓๔๖ 
               ศ 
ศรัทธา  ๒๕๑ 
ศัตรูไมอาจปลงชีวิตในระหวาง  ๓๒ 
ศาสดาของพวกเธอ  ๓๕๖ 
ศิษยที่ดื้อ  ๒๒๕ 
ศิษยที่ไมดื้อ  ๒๒๕ 
ศีรษะรับกับกรอบหนา  ๓๑ 
ศีลขันธอยางยิ่ง  ๒๓๖ 
ศีลช้ันอเสขะ  ๒๗๖ 
ศีลบริสุทธิ์  ๑๒๘ 
ศีลวิบัติ  ๓๔๓ 
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ปทานุกรม ๔๓๕

ส 
สกทาคามี   ๒๗๓ 
สกุลจักสาน  ๒๒๒ 
สกุลจัณฑาล  ๒๒๒ 
สกุลเทหยากเยื่อ  ๒๒๒ 
สกุลทํารถ  ๒๒๒ 
สกุลพวกพราน  ๒๒๒ 
สกุลทายิปริพพาชก  ๒๓๔/๒๓๖/๒๔๒ 
สคารวะพราหมณ  ๔๔/๒๒๙ 
สงฆจํานวนรอยเปนอเนก  ๒๒๔ 
สงฆประกอบดวยคุณอันใหญ  ๑๖๕ 
สงฆหมูใหญเพราะตั้งมานาน  ๑๙๑ 
สงฆหมูใหญเพราะแผไปเต็มท่ี  ๑๙๑ 
สงฆหมูใหญเพราะมีลาภมาก  ๑๙๑ 
สติ  ๒๕๑ 
สติปฏฐานสี่  ๑๗๑/๒๓๗ 
สนเทายาว  ๓๐ 
สบตาดวยตามาตุคาม  ๑๓๖ 
สมณบริษัท  ๒๖๕/๒๖๖ 
สมณบัณฑิต ๒๑๖/๓๑๗/๓๓๒ 
สมณพราหมณที่เปนผูรู  ๒๖๗/๒๖๙ 
สมณพราหมณที่สอนเรื่องกรรม  ๒๙๐ 
สมณพราหมณผูอยูดวยความหลง  ๑๐ 
สมณสากยะปุตติยะ  ๒๒๘/๓๐๔ 
 
 
 
 

สมณะของลัทธิอื่น  ๒๗๒ 
สมณะที่ ๑.  ๒๗๒/๓๕๖ 
สมณะที่ ๒. ๒๗๒/๓๕๖ 
สมณะที่ ๓. ๒๗๒/๓๕๖ 
สมณะที่ ๔. ๒๗๒/๓๕๖ 
สมณะในธรรมวินัยนี้  ๒๗๒ 
สมณะมีแตในศาสนานี้  ๓๕๖ 
สมณะสุขุมาล  ๒๔๙ 
สมณะหัวโลน  ๓๗๒ 
สมณะอยางชอบธรรม  ๒๖๐ 
สมสูกับภคินีของตนเอง  ๑๙ 
สมัยใดสมาธิมาก จักขุก็มาก  ๗๖ 
สมาคมอยางสนิทสนมกับบริษัท  ๒๖๖ 
สมาบัติทั้งเจ็ด  ๕๑ 
สมาบัติทั้งแปด  ๕๓ 
สมาธิเคลื่อน  ๗๓ 
สมาธิเจ็ดอยาง  ๗๗ 
สมาธิชั้นอเสขะ  ๒๗๖ 
สมาธิโดยวิธีสามอยาง  ๗๗ 
สมาธินอย  ๗๖ 
สมาธินิมิต  ๗๓ 
สมาธิสัมปยุตตดวยฉันทะ  ๗๙/๘๙/๑๕๑ 
สมาธิสัมปยุตตดวยวิริยะ  ๗๙/๘๙/๑๕๑ 
สมาธิสัมปยุตตดวยจิตตะ  ๗๙/๘๙/๑๕๑ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๓๖

สมาธิสัมปยุตตดวยวิมังสา  ๗๙/๘๙/๑๕๑ 
สยัมภู  ๓๘๘ 
สรภะปริพพาชก  ๓๑๔ 
สรภู (แมน้ํา)  ๒๒๘ 
สรรเสริญยัญญ  ๒๕๘ 
สระ ๓ สระ  ๓๘ 
สระโบกขรณีขางภูเขาหิมพานต  ๑๙ 
สวนสุดและมัชฌิมา  ๑๔๔ 
สหัสสีจูฬานิกาโลกธาตุ  ๑๕๒ 
สหัมบดีพรหม  ๑๖๔/๑๖๘/๑๖๙/๑๗๑ 
สหายกับเหลาเทพในดาวดึงส  ๔๑ 
สฬายตนะ  ๘๒/๘๓ 
สอนตอนเชา เย็นลงก็บรรลุ  ๑๙๙ 
สอนตอนเย็น รุงเชาก็บรรลุ  ๑๙๙ 
สอนแตเรื่องความทุกขเทานั้น  ๒๐๒ 
สักกะ (จอมเทพ)  ๒๙๗ 
สักกายะ  ๑๒๔/๑๓๐ 
สังขพราหมณ  ๓๘๗ 
สังขาร  ๘๒/๘๔ 
สังขารทั้งปวงไมเที่ยง  ๒๘๘ 
สังขารทั้งปวงทุกข  ๒๘๘ 
สังคหวัตถุ  ๓๓ 
สังฆบริษัทที่เงียบเสียง  ๓๓๑ 
สังฆสันนิบาตลวนเปนขีณาสพ  ๑๖ 
 
 
 
 

สังวัฏฏกัปป  ๑๐๗ 
สังเวชนียสถาน  ๓๖๐ 
สั่งสมบารมีสี่องสงขัยกัปป  ๓๘๕ 
สังสารวัฏ  ๓๙๖ 
สัจจกะอัคคิเวสนะนิครนถ  ๒๒๖/๒๖๗/ 
                               ๒๗๖/๓๑๓/๓๑๔ 
สัญชัย (ราชา)  ๓๙๐ 
สัญชาติแหงคนตรง  ๑๙๖ 
สัญญมะ  ๓๗๑ 
สัญญา (ความรูสึก)  ๒๕๔ 
สัญญาทางกามเกิดแทรกแซง  ๙๕ 
สัญญาในวิตกเกิดแทรกแซง  ๙๖ 
สัญญาเวทยิตนิโรธ  ๑๐๓/๓๕๘ 
สัญญีวาท - วามีสัญญา  ๑๔๒ 
สัญโญชนในภพ  ๒๐๕ 
สัตตัมพเจดีย  ๓๐๔ 
สัตวดุจดอกบัว  ๓ เหลา  ๑๖๙ 
สัตวที่มีความไมหลงเปนธรรมดา  ๓๔๐ 
สัตวที่มีธุลีในดวงตาแตนอย  ๑๖๘/๘๘ 
สัตวนอย ๆ  ที่มีคติไมเสมอกัน  ๕๖ 
สัตวผูเกิดขึ้นเกื้อกูลชนเปนอันมาก  ๑๐ 
สัตวผูเกลื่อนกลนดวยโศก  ๑๖๘ 
สัตวผูมีความหลงไมเปนปรกติ  ๑๐ 
สัตวผูยังมีเวทนาอยู  ๒๗๐ 
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ปทานุกรม ๔๓๗

สัตวผูรูทั่วถึงธรรม  ๑๖๘ 
สัตวพวกที่จะเสื่อมจากคุณ  ๑๘๘ 
สันตุฏฐะ (อุบาสก) ๓๔๕ 
สันตุสิตะ (จอมเทพ)  ๒๙๗ 
สัปปนี (แมน้ํา)  ๑๒๒/๑๔๕/๓๑๔ 
สัพพัญูทุกอิริยาบถ  ๑๕๗ 
สัมพุทธะ  ๑๖๒ 
สัมพุทธะผูถอนลูกศร  ๒๓๒ 
สัมมาปฏิปทา  ๑๔๔ 
สัมมาทิฏฐิ  ๑๔๕ 
สัมมาสังกัปปะ  ๑๔๕ 
สัมมาวาจา  ๑๔๕ 
สัมมากัมมันตะ  ๑๔๕ 
สัมมาอาชีวะ  ๑๔๕ 
สัมมาวายามะ  ๑๔๕ 
สัมมาสติ  ๑๔๕/๒๖๗ 
สัมมาสมาธิ  ๑๔๕/๒๖๗ 
สัมมาสัมพุทธเจาชื่อวาโคตมะ  ๑๔ 
สัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ๑๖๔/๒๖๓ 
สัมมาสัมพุทธะ  ๑๒๑/๑๕๖/๑๕๗ 
สัมมาสัมพุทธะสององค- 
                           เกิดขึ้นพรอมกัน  ๗ 
สัมมาสัมโพธิญาณอันสูงสุด  ๑๔ 
สัสสตวาท- เที่ยงทุกอยาง  ๑๔๐ 
 
 
 
 

‘สากยะ’  ๒๐ 
สากยะ (แควน)  ๓๒๙/๓๓๔ 
สากยะโดยชาติ  ๒๑ 
สากยะตระกูล  ๑๔/๓๑๐ 
สาเกต (เมือง)  ๑๓๒ 
สามัคคี  ๒๔๐ 
สามัญญคุณ  ๓๓๕ 
สารันททเจดีย  ๒๘๙ 
สารีบุตร  ๑๖/๕๔/๑๑๙/๑๔๙/๑๖๒ 
         ๑๙๐/๒๓๑/๒๓๒/๒๖๕/๓๐๐/ 
                           ๓๓๙/๓๖๖/๓๖๗ 
สาละ (ตนไม)  ๑๓๑/๓๑๑/๓๖๐/๓๗๖ 
สาวกของพระผูมีพระภาค  ๓๐๒ 
สาวกเดียรถีย  ๓๒๐ 
สาวกที่เขมงวดกวาพุทธองค  ๒๓๔ 
สาวกแท รูปท่ีลาหลังเขาที่สุด  ๑๙๒ 
สาวกสันนิบาตสงฆ  ๑๒๕๐  รูป  ๑๖ 
สาวกองคสุดทาย  ๓๕๖ 
สาวัตถี  ๒๐๒/๒๑๘/๒๒๖/๒๒๘/ 
              ๒๓๗/๒๗๖/๒๘๖/๓๖๘ 
สาเหตุที่หมุนกลับจากกามไมได  ๔๒ 
สาฬหะ (ภิกษุ)  ๓๔๔ 
สํานักปริพพาชก  ๒๖๗ 
สํารวมในอินทรียทั้งหลาย  ๒๐๓/๒๐๗ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๓๘

สิกขาบทเล็กนอย  ๓๕๗ 
สิขีพุทธะ  ๓๐๒ 
สิ่งซึ่งมีรูปเปนที่ยินดี  ๑๑๘ 
สิ่งซึ่งมีเสียงเปนที่ยินดี  ๑๑๘ 
สิ่งซึ่งมีกลิ่นเปนที่ยินดี  ๑๑๘ 
สิ่งซึ่งมีรสเปนที่ยินดี  ๑๑๘ 
สิ่งซึ่งมีโผฏฐัพพะเปนที่ยินดี  ๑๑๘ 
สิ่งซึ่งมีธรรมารมณเปนที่ยินดี  ๑๑๙ 
สิ่งทั้งปวงไมควรเขาไปยึดถือ  ๒๘๗ 
สิ่งเกื้อกูลแกมหาชนเปนอันมาก  ๙ 
สิ่งที่คนในโลกมัวหลงแสวงหา  ๔๓ 
สิ่งที่ควรกําหนดรู  ๑๑๑ 
สิ่งที่ควรละเสีย  ๑๑๑ 
สิ่งที่ควรทําใหแจง  ๑๑๑ 
สิ่งที่ควรทําใหเกิดมี  ๑๑๒ 
สิ่งที่ใครจะไดงาย ๆ  เปนไมมี  ๔๕ 
สิ่งที่ใคร ๆ ทําไดโดยยาก  ๑๔ 
สิ่งที่ตถาคตกําหนดรูรอบแลว  ๑๑๑/๑๓๒ 
สิ่งที่ตถาคตละไดแลว  ๑๑๑/๑๓๒ 
สิ่งที่ตถาคตไดทําใหแจงแลว  ๑๑๑/๑๓๒ 
สิ่งที่ตถาคตไดทําใหเกิดมีแลว  ๑๑๒/ 
                                               ๑๓๒ 
สิ่งที่ตถาคตไมไดยินไดฟงมากอน  ๑๑๑ 
สิ่งที่ตรัสรู  ๑๐๙ 
 
 
 
 

สิ่งที่ตรัสรู แตไมทรงนํามาสอน  ๑๙๙ 
สิ่งที่ทรงตัวอยูไดเอง  ๒๘๘ 
สิ่งที่ทําไดเปนสักขีพยานทันชาตินี้  ๘๙ 
สิ่งที่นาอัศจรรย  ๒๒๗/๒๒๙ 
สิ่งที่พระอริยเจาวาเปนสุข  ๑๓๐ 
สิ่งที่มนุษยเขาไปเทิดทูนเอาไว  ๔๓ 
สิ่งที่เกิดความเกิดเปนธรรมดา  ๔๒ 
สิ่งที่มีความแกเปนธรรมดา  ๔๒ 
สิ่งที่มีความเจ็บไขเปนธรรมดา  ๔๒ 
สิ่งที่มีความตายเปนธรรมดา  ๔๓ 
สิ่งที่มีความโศกเปนธรรมดา  ๔๓ 
สิ่งที่มีความเศราหมอง- 
          - โดยรอบดานเปนธรรมดา  ๔๓ 
สิ่งที่มีผลมาก  ๒๙๙ 
สิ่งที่ไมอาจทําใหตถาคตติดใจ  ๑๓๓ 
สิ่งที่ยังมองไมเห็น  และยังไม- 
  - ไดนํามาทําใหการคิดนึกใหมาก ๙๕ 
สิ่งที่ยังไมเคยไดรูรสเลย  ๙๕ 
สิ่งที่เราไมพยากรณ  ๒๑๒ 
สิ่งที่เราพยากรณ  ๒๑๓ 
สิ่งที่เรียกวานามรูป  ๒๗๐ 
สิ่งที่แลนดิ่งไปสุดโตง  ๑๐๙ 
สิ่งที่นารักนาเพลินใจ  ๑๙๕ 
สินีปุระ  (ราชกุมาร)  ๑๙ 
สิเนรุ  (ภูเขา)  ๓๙๐ 
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ปทานุกรม ๔๓๙

สีกายดุจทอง  ๓๐ 
สีพี (เมือง)  ๓๙๑ 
สีลวาที  ๑๓๓  
สีสปา (ไม)  ๑๙๙ 
สีหนาทโดยชอบ  ๒๗๒ 
สีหเสยยาครั้งสุดทาย  ๓๕๓ 
สีหะ (สัตว)  ๑๒๔/๑๘๙ 
สุขที่ต่ําทราม  ๑๔๔ 
สุขและโสมนัส  ๖๗/๗๙ 
สุขวิหารในทิฏฐิธรรม  ๒๕๐ 
สุขอันเกิดแตพรหมจรรย  ๓๑๗ 
สุคติโลกสวรรค  ๔๑ 
สุจันทะ  (ปราสาท)  ๑๔ 
สุชาตา  (อุบาสิกา)  ๓๔๕ 
สุทธาวาส  ๒๕๒/๓๖๖ 
สุทโธทนะ  ๑๔/๑๖ 
สุทัตตะ (อุบาสก)  ๓๔๔ 
สุทัสสา  (สุทธาวาส)  ๒๕๓ 
สุทัสสี (สุทธาวาส)  ๒๕๓ 
สุทินน (ภิกษุ)  ๑๙๒ 
สุนักขัตตลิจฉวีบุตร  ๓๐๓ 
สุนัขจิ้งจอก  ๓๑๔ 
สุนิมมิตะ  (จอมเทพ)  ๒๙๗ 
 
 
 
 
 

สุภฏะ  (อุบาสก)  ๓๔๕ 
สุภวัน  (สงวนปา)  ๑๓๑/๒๕๒  
สุภัททะปริพพาชก  ๔๕/๓๕๖ 
สุภัททาเทวี  ๓๗๖ 
สุมาคธา  (แมน้ํา)  ๑๙๖ 
สุยามะ  (จอมเทพ)  ๒๙๗ 
สูกรมัทวะ  ๓๕๑ 
สูงดวยคุณธรรมกวาเขาทั้งหมด  ๒๗ 
สูทร  (วรรณะ)  ๒๒๑ 
เสขะ  ๒๐๕ 
เสนากุมภัณฑ  ๓๐๑ 
เสนาคนธรรพ  ๓๐๑ 
เสนานาค  ๓๐๑ 
เสนายักษ  ๓๐๑ 
เสนาสนะยากที่จะเสพได  ๘๖ 
เสนาสนะอันสงัด  ๘๖ 
เสพเมถุนดวยภรรยาเกา  ๑๙๒ 
เสพเสนาสนะอันสงัด  ๒๐๔/๒๐๘/๒๓๘ 
เสลาพราหมณ  ๑๖๑/๒๓๑ 
เสวยสุขดวยนามกาย  ๙๖ 
เสียงกลาวสรรเสริญพรโคดม  ๓๑๐ 
เสียงคนนอกที่กลาวถึงพระองค  ๓๐๗ 
เสียงดุจนกการวิก  ๓๑ 
เสียงเสียงพรหม  ๓๑ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๔๐

เสียงที่ไดยินตลอดทุกโลกธาตุ  ๑๕๒ 
เสียงเลาลืออันมีแกพระโคดม  ๓๒๔ 
เสียชีพไมเสียศีล  ๒๒๖ 
แสงสวางเนื่องดวยการจุติ  ๒๓ 
แสงสวางเนื่องดวยการประสูติ  ๒๘ 
แสงสวางเนื่องดวยการตรัสรู  ๑๑๒ 
แสงสวางเนื่องดวยการแสดงธรรมจักร  ๑๗๙ 
แสงสวางและการเห็นรูปหายไป  ๗๓ 
แสงสวางอันโอฬารหาประมาณมิได  ๒๓ 
แสดงอํานาจทางกายไปพรหมโลก  ๘๙ 
แสวงหาวาอะไรเปนกุศล ๆ  ๔๕ 
โสณฑัณฑพราหมณ  ๓๒๑ 
โสดาบัน  ๒๗๓ 
                     ห 
หงายของที่คว่ําอยู  ๒๑๔ 
หญาคางอกขึ้นจากสะดือ  ๑๐๕ 
หญาคาที่จับไมดีแลวดึง  ๒๙๙ 
หนทางเครื่องไปทางเดียว  ๑๗๑ 
หนทางแหงการตรัสรู  ๖๖ 
หนอนคลานขึ้นมาตามเทาถึงเขา  ๑๐๕ 
หนังทองกับกระดูกยันหลังชิดกัน  ๕๙ 
หนาที่พระพุทธเจา  ๓๔๐ 
หนูกระโดดโลดเตนในยุงเปลา  ๒๔๕  
หมดกิจควรทํา  ๑๙๖ 
 
 
 
 

หมื่นโลกธาตุหวั่นไหว  ๒๓ 
หมูชนชาวกุรุ  ๔๐  
หลงกาม  ๔๒ 
หลักเกณฑการฝกตามลําดับ  ๒๐๒ 
หลักคิดของภิกษุในศาสนานี้  ๒๘๗ 
หลักในการตรัส  ๑๘๘ 
หลักมหาปเทส  ๓๕๐ 
หลังเต็มไมมีรอง  ๓๐ 
หลายคนแปลงรูปเปนคนเดียว  ๘๙ 
หลุดจากกาม  ๔๒ 
หลุมถานเพลิง  ๑๙๓ 
หวงน้ําลึก  ๑๙๕ 
หอกปาก  ๒๔๐ 
หัตถกเทวบุตร  ๓๑๙ 
หัตถกะ อาฬวกะ  ๒๔๕ 
หัตถาฬวะ (อุบาสก)  ๑๕ 
หัตถิคาม  (หมูบาน)  ๓๕๐ 
หัตถินีกะ  (ราชกุมาร)  ๑๙ 
หัวใจพระธรรม  ๑๙๒ 
หายใจเขาก็มีสติ  ๙๑ 
หายใจเขายาว - เขาสั้น  ๙๑  
หายใจออก  ก็มีสติ  ๙๑ 
หายใจออกยาว – ออกสั้น  ๙๑ 
หิ่งหอย  ๒๕๖ 
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ปทานุกรม ๔๔๑

หิรัญญวดี (แมน้ํา)  ๓๕๓ 
หิริ  ๒๕๑ 
เหงื่อไหลจากรักแร  ๒๖๕ 
เหตุเกิดของโลก  ๒๙๗ 
เหตุของความเจริญ  ๒๘๙ 
เหตุตองทองเที่ยว  ๓๖๖ 
เหตุไดชื่อวา ‘สากยะ’  ๒๐ 
เหตุที่ทําใหแผนดินไหว  ๓๕๘ 
เหตุเปนที่บังเกิดแหงกาม ท.  ๔๐ 
เห็นแจงกระทําใหเปนจักษุ  ๑๔๔ 
เห็นรูปแตจําแสงสวางไมได  ๗๖ 
เห็นภัยในโทษแมเล็กนอย  ๒๐๓/๒๐๗ 
เห็นอยางดีดวยปญญา  ๖๘ 
เหมาะแกการลับของมนุษย  ๓๐๒ 
เหลาสัตวถูกตัณหาในกามเคี้ยวกิน  ๔๑ 
เหลี่ยมคูของราชสีห  ๑๙๐ 
เหลียวทั้งกาย  ๓๒๕ 
แหงรอนแลวแตผูเดียวในปา  ๕๗ 
แหลงซื้อขายโคของพวกมิลักขะ  ๒๙๑ 
ใหทาน เพื่อทําใจที่พรองใหเต็ม  ๓๗๕ 
                     ฤ 
ฤดูหนาวระหวางแปดวัน  ๕๗/๒๔๕ 
ฤทธิ์  ๑๕๐ 
ฤาษี ชื่อคันธาระ  ๑๕๔ 
 
 
 
 

ฤาษีชื่อโรหิตัสส  ๒๙๖ 
ฤาษีภายนอก  ๓๑ 
                    อ 
อกนิฆฐา (สุทธาวาส)  ๒๕๓ 
อกิตติดาบส  ๓๘๕ 
องคชาติตั้งอยูในฝก  ๓๐ 
องคชาติแหงมาตุคาม  ๑๙๓ 
องคอวัยวะของพระราชา  ๒๐๖ 
อจิรวดี (แมน้ํา)  ๒๒๘ 
อจีรวตะ (สามเณร)  ๒๐๖ 
อเจละ  (นักบวชเปลือย)  ๓๐๓ 
อเจลกัสสปะ  ๑๒๕/๑๓๓/๒๑๔/๒๕๖/ 
                                       ๒๕๗/๒๕๙ 
อดอาหารโดยประการทั้งปวง  ๖๔ 
อตัปปา (สุทธาวาส)  ๒๕๓ 
อตีลีนวิริยะ  (เพียรหยอน)  ๗๕ 
อทุกขมสุข (ฌาณที่ ๔ )  ๘๙ 
อธิกุศลธรรม  ๓๖๘ 
อธิจจสมุปปนนิกา - เกิดเองลอย ๆ  ๑๔๑ 
อธิเชคุจฉะ  (คืออธิจิต)  ๑๓๔ 
อธิปญญา  ๑๓๔/๒๓๖ 
อธิวิมุติ (คือฉันทะหรืออัธยาศัย)  ๑๒๐ 
อธิศีล  ๑๓๔/๒๓๖ 
อธิษฐานความเพียร  ๑๐๔ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๔๒

อนภิชฌา  ๒๖๗ 
อนัตตลักขณสูตร  ๑๗๗ 
อนัตตในเบญจขันธ  ๒๒๖ 
อนาถปณฑิก คหบดี  ๓๐๑/๓๘๘ 
อนาถปณฑิกเทพบุตร  ๓๐๐ 
อนาวฏญาณทัสนะ  ๓๒๕ 
อนุตตรธรรมจักร  ๑๗๘/๒๓๒ 
อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ   ๖๗/๖๙/ 
                ๘๐/๘๖/๑๑๒/๑๓๒/๑๓๘/ 
                                     ๑๕๖/๑๕๗ 
อนุปาทเสสนิพพาน  ๒๐๑/๓๕๘ 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ  ๙๔/๑๕๖ 
อนุรุทธะ  (ภิกษุ)  ๗๓/๒๑๔ 
อนุศาสนีปาฏิหาริย  ๑๕๔/๒๓๐ 
อบายทุคติวินิบาตนรก  ๑๙๓ 
อปฺปคพฺโภ  ๒๘๐ 
อปริหานิยธรรม  ๓๔๐ 
อพยาบาท  ๒๖๗ 
อภยราชกุมาร  ๒๑๕ 
อภิชฌา  ๒๐๔/๒๐๙/๒๙๑ 
อภิชฌาแลโทมนัสในโลก  ๒๐๙/๒๓๗ 
อภิชัปปา  (กระสันอยาก)  ๗๕ 
อภิญญา  ๒๓๓ 
อภิญญาเทสิตธรรม  ๓๔๘ 
อภิญญาโวสานบารมี  ๒๓๗ 
 
 
 

อมตะ  ๒๕๑  
อมนสิการ  ๒๓  
อมนุษย  ๓๒๓  
อมราวิกเขปกา-พูดไมใหตัวตาย  ๑๔๑ 
อมิตรผูทําอันตราย  ๒๗๖   
อยูหลีกเรนตลอดเวลากึ่งเดือน  ๒๕๒   
อรหัตตผลชั่วเวลา ๗ วัน  ๑๙๗ 
อรหัตตสัมมาสัมพุทธะ  ๑๓๐ 
อรหัตตสาวกนับรอยเปนอเนก  ๑๒๗ 
อริยเจากลาวโดยความเปนทุกข  ๑๓๐ 
อริยญายธรรม  ๑๓๑/๑๕๙/๓๑๙ 
อริยมรรคมีองคแปด  ๑๔๕ 
อริยสัจจ  ๑๕๗/๒๖๙/๓๖๖ 
อริยสัจจกําหนดที่กิเลสวัฏฏ  ๑๐๘/๑๒๔ 
อริยสัจจกําหนดที่วิปากวัฏ  ๑๐๘/๒๐๐ 
อริยสัจจวาดวยความทุกข  ๒๗๑ 
อริยสัจจวาดวยเหตุใหเกิดทุกข  ๒๗๑ 
อริยสัจจวาดวยความดับสนิท- 
                        ของความทุกข  ๒๗๑ 
อริยสัจจวาดวยขอปฏิบัติใหถึงความ- 
             ดับสนิทของความทุกข  ๒๗๒  
อริยสัจจอธิบายดวยปฏิจจสมุปปบาท  ๒๗๑ 
อรูปพรหม  ๕๑ 
อลมริยญาณทัสนวิเศษ  ๖๕ 
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ปทานุกรม ๔๔๓

อวิชชา  ๘๒/๘๔ 
อวิชชาเปนดุจเปลือกฟองไข  ๑๑๗ 
อวิชชาสวะ  ๑๐๙ 
อวิตกธรรม  (ฌาณที่ ๒)  ๙๖ 
อวิหา  (สุทธาวาส)  ๒๕๒ 
อวิหิสาวิตก  ๗๑ 
อสัญญีวาท-ไมมีสัญญา  ๑๔๒ 
อสัทธรรม  ๑๙๓ 
อสูร  ๑๔/๓๒ 
ออกบวชจะปรารถนาก็หามิได  ๒๑ 
ออกบวชมีมาเปนพาหนะ  ๑๔ 
อัคคิเวสนะโคตร  ๒๐๖ 
อัครสาวกคูเลิศ  ๑๖ 
อังคีรสะพุทธะ  ๓๐๓ 
อังคุตราปะ (แควน)  ๑๖๑/๒๒๕/๒๓๑ 
อัจจารัทธวิริยะ  (เพียรจัด)  ๗๔ 
อัจฉริยมนุษย  ๑๒๙ 
อัชปาลนิโครธ  ๑๖๕ 
อัดเพดานปากดวยลิ้น  ๖๑ 
อัตถกิลมถานุโยค  ๕๔ 
อันตานันติกวาท  ๑๔๑ 
อัปปนาสมาธิประกอบดวยเมตตา  ๑๔๘ 
อัพยาปาทวิตก  ๗๑ 
อัมพคาม (หมูบาน)  ๓๕๐  
 
 
 
 

อัมพลัฏฐิกา (สวนปา)  ๑๔๐/๒๘๐/ 
                          ๓๔๒/๓๕๘/๓๗๗ 
อัมพัฏฐะมานพ  ๑๙ 
อัสสัตถะ  (ตนไม)  ๑๕  
อาการมาตรวาทองดวยปาก  ๕๐ 
อากาสานัญจายตนะ  ๙๙ 
อากิญจัญญายตนะ  ๕๐/๑๐๑ 
อากิญจัญญายตนภพ  ๕๑ 
อาจารย  ๓๒๒ 
อาชีวะบริสุทธิ์  ๑๒๘ 
อาชีวะไมบริสุทธิ์  ๘๗ 
อาฏานาฏิยรักขมนต  ๓๐๒ 
อาตุมา  (เมือง)  ๒๕๓ 
อาทิตย  ๒๕๖ 
อาทิตยโดยโคตร  ๒๑ 
อาเทสนาปาฏิหาริย  ๑๕๔/๒๓๐ 
อานนท  ๗/๑๕/๑๖/๒๑/๒๔/๒๘/ 
        ๓๘/๙๔/๑๑๓/๑๕๑/๑๕๒/๑๕๖/ 
            ๑๖๖/๑๗๙/๒๓๘/๒๕๔/๒๕๕/ 
            ๒๖๖/๒๘/๒๙๐/๓๐๑/๓๔๑/ 
                     ๓๕๘/๓๖๐/๓๗๒/๓๗๙ 
อานาปานสติสมาธิ  ๙๐ 
อานิสงสในการหลีกออกจากกาม  ๙๕ 
อาเนญชะ  ๒๐๖ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๔๔

อาปณนิคม  ๑๖๑/๒๒๕/๒๓๑ 
อาภัสสรพรหม  ๓๗๑ 
อามิสทายาท  ๒๒๗ 
อายุขัยแหงสัตวในยุคนี้  ๑๕ 
อายุขัยแหงสัตวในยุคเมตเตยยะ  ๑๕ 
อายุไดสามสิบหยอนหนึ่งโดยวัย  ๔๕ 
อายุสังขาร  ๓๔๗ 
อารามของปริพพาชก  ๒๙๐ 
อาวรณิยธรรม  ๒๐๔/๒๐๘ 
อาสนะทิพย  ๒๔๗ 
อาสนะพรหม  ๒๔๘ 
อาสนะอริยะ๒๔๙ 
อาสภิวาจา  ๒๗ 
อาสวฐานิยธรรม  ๑๙๐ 
อาสวะ  ๑๐๘ 
อาสวะที่ทําใหเปนคนธรรพ  ๑๔  
อาสวะที่ทําใหเปนเทวดา  ๑๓ 
อาสวะที่ทําใหเปนมนุษย   ๑๔ 
อาสวะที่ทําใหเปนยักษ  ๑๔ 
อาสวักขยญาณ  ๑๐๘ 
อาสีติกบรรพ  (เถาวัลย )  ๕๘/๖๔ 
อาหารเพียงโกสะหนึ่ง  ๒๓๔ 
อาหารวันหนึ่งเทาเยื่อถั่วพู  ๖๔ 
อาหารวันหนึ่งหนเดียว  ๒๔๒ 
 
 
 
 

อาหารหยาบ  ๖๖/๑๐๖ 
อาหุเนยยบุคคล  ๒๑๐ 
อาฬารดาบส  ๔๙/๑๗๒/๒๕๓ 
อํานาจการบําเพ็ญตบกรรม  ๓๘๖ 
อํานาจพระเจาโกศล  ๒๐ 
อํานาจแหงพระเวสสันดร  ๓๙๒ 
อิจฉานังคละ  (หมูบาน)  ๑๙ 
อิทธิบาท  ๗๘/๘๙/๑๕๐ 
อิทธิบาทเพื่ออยูไดถึงกัปป  ๑๕๐ 
อิทธิปาฏิหาริย  ๑๕๓/๒๒๙/๓๐๕ 
อิทธิวิธี  ๒๒๙ 
อิทธิวิธีมีอยางตาง ๆ  ๘๙/๑๕๑ 
อิสิคิลิ (ภูเขา)  ๒๙๓ 
อิสิทันตะ (ชางไม)  ๓๓๓ 
อิสิปตนมฤคทายวัน  ๑๔/๑๐๙/๑๔๕/ 
                    ๑๗๓/๑๗๔/๑๗๘/๒๙๑/ 
                                       ๓๑๙/๓๘๓ 
อุกกเวลา (เมือง)  ๑๒/๑๓๙ 
อุกกัฏฐนคร  ๑๓๑/๒๕๒ 
อุกกากมุข (ราชกุมาร)  ๑๙ 
อุกกากราช (พระราชา)  ๑๙ 
อุจเฉทวาท-ตายแลวสูญ  ๑๔๓ 
อุชชยพราหมณ  ๒๕๘ 
อุชุญญา (เมือง)  ๑๒๕/๑๓๓/๒๕๘ 
อุณาโลมหวางคิ้วขาวออน  ๓๑ 
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ปทานุกรม ๔๔๕

อุตตรมานพ  ๓๑๐/๓๒๔ 
อุตตรา (อัครอุปฏฐายิกา)  ๑๕ 
อุตริมนุสสธรรม  ๓๐๕ 
อุทกดาบส  ๕๑/๑๗๒ 
อุทธัจจะกุกกุจจะ  ๒๐๔/๒๐๙ 
อุทาน  ๒๕๖  
อุทายิ (ภิกษุ)  ๒๒๕ 
อุเทนเจดีย  ๓๐๔   
อุบล (บัวเขียว)  ๓๘ 
อุบลวรรณา (อัครสาวิกา)  ๑๕ 
อุบายเครื่องออกจากกาม ท.  ๔๐ 
อุบายเครื่องออกจากโลก  ๖๗/๖๘ 
อุบายเครื่องออกไปใหพนจากรูป  ๘๐/๘๑ 
อุบายที่จะถอนหลักตอ  ๓๗๘ 
อุบาสก ๑๕๐ คน  เปนโสดาบัน  ๓๔๕ 
อุบาสก ๕๐ คน เปนอุปปาติกะ  ๓๔๕ 
อุบาสก ๙๖ คน  เปนสกทาคามี  ๓๔๕ 
อุปกาชีวก  ๑๗๓ 
อุปกิเลสแหงจิต  ๗๖ 
อุปติสสะ (อัครสาวก )  ๑๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

อุปปาติกะ  ๓๔๔ 
อุปมาสามขอ  ๕๙ 
อุปวาณะ (ภิกษุ)  ๓๕๔ 
อุปฏฐากผูใกลชิด  ๑๔/๑๖ 
อุปฏฐากอันเลิศ  ๑๖ 
อุปฏฐานศาสนา  ๓๔๑ 
อุปทวะสําหรับอาจารย  ๒๓๙ 
อุปาทาน  ๘๒/๘๓ 
อุพพิละ (ตื่นเตน)  ๗๔ 
อุรุเวลา  ๕๓/๙๔/๑๖๓/๑๖๕/๑๖๖ 
                   ๑๗๐/๑๗๓/๑๘๘ 
เอกบุณฑริก  (อาราม)  ๑๕๗ 
เอกัจจสัสสตวาท-เที่ยงบางอยาง  ๑๔๑ 
เอสุการีพราหมณ  ๒๒๐ 
แอก  ๒๕๑ 
โอกาสประพฤติใหบริสุทธิ์บริบูรณ  ๑๑ 
โอกาสวาง  ๑๑/๔๔ 
โอชาอันทิพย  ๖๔ 
โอปปาติกะ  ๒๑๔/๒๗๓ 
โอภาสนิมิต  ๗๖ 

www.buddhadasa.info



 
 
 
 
 

www.buddhadasa.info



ลําดับหมวดธรรม 
ในหนังสือพุทธประวัติจากพระโอษฐ 

(เรียงลําดับจากนอยไปหามากและตามลําดับอักษร) 
____________ 

                          
๒ 

ฉวีวรรณผุดผองในกาล สอง ๓๕๒ 
ทอนํ้าจากอากาศ สอง ๒๗ 
ทายาท สอง ๒๒๗ 
ธรรมของมหาบุรษ สอง ๑๐๔ 
บวง สอง  ๑๘๗ 
บิณฑบาตทีมีผลมาก สอง   ๓๕๒ 
ประโยชนแหงการเสพ- 
                 เสนาสนะปา สอง ๒๓๙ 
ภิกษุทํากาละ มีประเภท สอง   ๒๑๐ 
ยัญญ สอง   ๒๕๘ 
วิตกมีสวน  สอง   ๖๙ 
สิ่งที่แลนไปสุดโตง สอง ๑๐๙ 
อธิจจสมุปปนนิกา ทิฏฐิ สอง ๑๔๑ 
อัครสาวก สอง ๑๔ 
อัครสาวิกา สอง ๑๔ 
อัครอุปฐาก สอง  ๑๕ 
อัครอุปฐายิกา สอง ๑๕ 
 
 
 
 
 

๓ 
กรรมวิบากที่ทําใหทรง- 
            -มีฤทธิ์มาก สาม  ๓๗๑ 
การทําลาย “เปลือกฟองไข”- 
                                - สาม ๑๑๘ 
กิเลส สาม  ๒๔๘ 
กุศลวิตก  สาม  ๖๙/๒๔๐ 
ความมัวเมา  สาม ๓๙ 
ญาณ  สาม ๑๐๗ 
ฐานะลําบาก  สาม ๑๒๓ 
ตถาคตแสดงธรรมเพื่อผล  สาม ๑๒ 
ที่ประทมของตถาคต  สาม ๒๔๗ 
ทุกขปริวัฏฏ  สาม ๑๑๑ 
ทุกขสมุทยปริวัฏฏ   สาม ๑๑๑ 
ทุกขนิโรธปริวัฏฏ  สาม ๑๑๑ 
ทุกขนิโรธคามมินีปฏิปทา- 
               -ปริวัฏฏ  สาม ๑๑๒ 
ธรรมที่พากันละเสีย  สาม ๒๔๐ 
 
 
 
 

๔๔๗ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๔๘

ธรรมที่พากันทํามาก  สาม   ๒๔๐ 
เนื้อควรบริโภค เหตุ สาม ๒๗๘ 
เนื้อไมควรบริโภค เหตุ สาม ๒๗๘ 
บุคคล (เกี่ยวกับตถาคต) – 
         - มีประเภท  สาม    ๑๗๐ 
ปราสาทของพระสิทธัตถะ  สาม  
 ๑๔/๓๘/๔๐ 
ปาฏิหาริย  สาม  ๑๕๓/๒๒๙ 
ผูทําอันตรายสิ่ง สาม ๒๗๖ 
ไมอิ่ม ไมเบื่อ จนตาย- 
          - ในของ สาม   ๓๒๐ 
ยัญญสมบูรณดวยขณะ สาม ๓๗๘ 
ลัทธิเกี่ยวกับสุขและทุกข  สาม ๒๖๐ 
โลกธาตุ สาม ๑๕๒ 
วิชชา สาม ๑๐๗ 
วิธีฝก สาม ๒๑๗ 
สมาธิโดยวิธี  สาม ๗๗ 
สระสําหรับพระสิทธัตถะ สาม ๓๘ 
สัตวดุจดอกบัว สาม ๑๖๙ 
สิ่งที่ใครไมทวงติงตถาคตได สาม  ๑๒๗ 
แสดงธรรมใหงดงาม สาม ๑๘๘ 
อกุศลวิตก  สาม ๖๙/๒๔๐ 
อาการที่ทรงแสดงธรรม สาม  
 ๑๘๙/๒๓๖ 
 
 
 
 

อาสวะ  สาม ๑๐๙ 
อาสวฐานิยะธรรมมีเหตุ สาม ๑๙๑ 
อุปมาเปนอัศจรรย สาม  ๕๙ 
                     ๔ 
การนอนมีชนิด  สี ่ ๒๔๓ 
ของสูงสุดในชีวิต สี่ ๓๐๐ 
ของอัศจรรยไมเคยมี สี่ ๘ 
ความจริงอันประเสริฐ สี่-  ๑๑๐/ 
 ๑๔๕/๑๗๙/๒๙๗ 
ความองอาจของตถาคต  สี่ ๒๖๕ 
เครื่องยืนยันคุณ ของ- 
          - พระสมณะโคดม สี่ ๓๑๖ 
ฌาน สี่ ๒๐๕/๒๔๔ 
ฌาณเมื่อจะตรัสรู  สี ่ ๑๐๔ 
ทรัพยของวรรณะ สี่ ๒๒๐ 
ทางที่ถูกยันดวยคําของตนเอง สี ่ ๒๖๘ 
ธรรมบทซึ่งมีมานาน  สี่ ๒๖๗ 
ธรรมปฏิบัติของตถาคต สี่ ๓๑๙ 
บุคคลควรแกการกอสถูป  สี่ ๓๕๕ 
พรหมจรรยอัตตกิลมถานุโยค  สี ่ ๕๔ 
พรหมวิหารในทิศ สี่ ๑๔๘/๒๔๘ 
พราหมณสัจจ สี่ ๑๔๕ 
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ลําดับหมวดธรรม ๔๔๙

ภิกษุประพฤติตอพระองค- 
               - มีลักษณะ สี่ ๒๕๐ 
มหาบุรุษอยางพราหม- 
                 - มีลักษณะ สี่  ๑๕๙ 
มหาปราชญอยางพราหมณ- 
                 - มีลักษณะ สี่ ๑๕๙ 
มหาปเทส  สี่ ๓๕๐ 
มหาภูต  สี ่ ๒๙๗ 
ราชกุมารที่ถูกขับ สี่ ๑๙ 
ลักษณะธรรมที่ตถาคตแสดง สี ่ ๘ 
ลักษณะผูเปนมหาบุรุษ สี่ ๑๖๐ 
ลักษณะผูเปนมหาปราชญ  สี ่ ๑๖๐ 
วรรณะเปรียบดวยนก สี่ ๑๐๖ 
วาที (ผูยืนคําพูด) สี ่ ๑๓๔ 
เวสารัชชญาณ สี่  ๑๒๑ 
สงเคราะหดวยสังคหวัตถุ สี่ ๓๓ 
สติปฏฐาน  สี่  ๑๗๑/๒๐๙/๒๓๗ 
สมณะ  สี ่ ๒๗๒ 
สมณะสุขุมาล  สี ่ ๒๔๙ 
สังเวชนียสถาน  สี่ ๓๖๐ 
สัสสตวาท-เที่ยงทุกอยาง  สี่ ๑๔๐ 
สิ่งที่ตถาคตไมตองสํารวมอีก สี ่๑๓๘ 
สิ่งที่พยากรณเอง สี่   ๒๑๓ 
สิ่งที่อยูในกายยาววานี้  สี่   ๒๙๗ 
 
 
 
 

เสนา  สี่ ๓๐๑ 
เหตุที่ทําใหไดนามวาตถาคต  สี ่๑๕๕ 
อมราวิกเขปกา- 
         - พูดไมใหตายตัว สี่ ๑๔๑ 
อริยสัจจ  สี ่ ๑๑๐/๑๔๕/๑๗๙/ 
 ๒๗๐/๓๖๖ 
อันตานันติกวาท เกี่ยวดวยที่สุด- 
               - และไมมีที่สุด  สี่ ๑๔๑ 
อิทธิบาท  สี่ ๑๕๐ 
เอกัจจสัสสตวาท- 
         - เที่ยงบางอยาง   สี ่ ๑๔๑ 
                          ๕ 
กามคุณ หา ๔๐ 
คติ  หา ๑๔๙ 
เครื่องทํากิจในกุศลธรรม  หา ๒๓๑ 
จักพรรดิราช- 
    - ที่ประกอบไปดวยองค  หา  ๑๘๐ 
ตถาคตประกอบดวยธรรม  หา ๑๘๑ 
ทิฏฐธัมมนิพพานวาท- 
     - นิพพานในปจจุบัน หา ๑๔๓ 
โทษของศีลวิบัติ  หา ๓๔๓ 
ธรรมที่โพธิสัตวอบรมมาก  หา ๘๙ 
นิวรณ   หา ๒๐๔/๒๐๙ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๕๐

ผูประกอบอยูดวยองค หา   ๒๗๖ 
ผูละองค  หา ๒๗๖ 
พืช  หา ๒๘๒ 
มหาสุบิน  หา ๑๐๔ 
แมน้ําใหญ  หา ๒๒๘ 
เรื่องเกี่ยวกับกาม หา ๑๙๓ 
ละเสียซึ่งองค  หา ๒๗๖ 
สิ่งที่ไมทรงใหใคร –  
       -ชวยปกปด หา ๑๒๘ 
สุทธาวาส หา ๒๕๒ 
หลักมองคุณสมบัติในบุคคล หา ๒๑๕ 
เหตุที่คนมาเปนพุทธสาวก หา ๒๓๖ 
องคของผูหมุนจักรตามบิดา  หา  ๒๓๒ 
องคอันควรแกการประกอบ- 
                       -ควรเพียร  หา ๑๙๗ 
อนัตตาในเบญจขันธ  หา ๒๒๖ 
                          ๖ 
ธาตุ  หก ๒๖๙ 
ผัสสายตนะ  หก ๒๖๙ 
สิ่งที่มัวหากันโดยฝนธรรมดา  หก  ๔๒ 
หลักที่ทรงใชในการตรัสรู  หก ๑๘๘ 
อินทรีย  หก ๑๑๘ 
 
 
 
 
          
                        ๗ 

การเกี่ยวพันดวยเมถุน  เจ็ด ๑๓๕ 
แกว (มีประการ) เจ็ด ๒๙ 
ทรัพยของตถาคต เจ็ด ๓๕ 
ทุกกิริยามีวาระ  เจ็ด ๖๑ 
ธรรมที่ทรงแสดงแลว- 
          -ดวยปญญาอันยิ่ง  เจ็ด ๓๔๙ 
ธรรมเพื่อความไมเสื่อม- 
               -ของพวกวัชชี  เจ็ด ๒๘๙ 
นามพระพุทธเจา  เจ็ด ๓๐๒ 
เนื้อนูนหนาเปนแหง ๆ เจ็ด  ๓๒ 
โพชฌงครัตนะ   เจ็ด ๒๗๔ 
ภิกขุอปริหานิยธรรม  เจ็ด ๒๘๙ 
รัตนะ  เจ็ด ๒๗๔  
วัชชีอปริหานิยธรรม เจ็ด ๒๘๙ 
วัตตบทของอเจลกะ  เจ็ด ๓๐๔ 
สมาธิ  เจ็ด ๗๗ 
อภิญญาเทสิตธรรม เจ็ด  ๓๔๙ 
อุจเฉทวาท-ตายแลวสูญ  เจ็ด ๑๔๓ 
                                 ๘ 
กิริยาฉันอาหาร- 
         - ประกอบดวยองค แปด  ๓๒๗ 
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ลําดับหมวดธรรม ๔๕๑

ขอปฏิบัติมีองค แปด ๑๑๐ 
ญาณทัสสนะมีปริวัฏฏ แปด ๘๖ 
เนวสัญญี นาสัญญีวาท แปด ๑๔๒ 
บริษัทสมาคม  แปด ๒๖๕ 
มรรคมีองค แปด  ๑๑๐/๒๗๒ 
โรคสมมุฏฐาน  แปด ๒๕๐ 
เสียงของพระสมณะโคดม – 
                   - มีองค แปด ๓๒๙ 
หนทางประกอบดวยองค แปด ๒๗๒ 
เหตุปจจัยที่ใหแผนดินไหว- 
                     - แปด ๓๔๗ 
องคลักษณะเมื่อทรงบันลือธรรม- 
                      - แปด ๑๒๖ 
อริยมรรคมีองค  แปด  ๑๔๕/๒๕๕/ 
  ๓๘๑/๓๘๒ 
อสัญญีวาท-ไมมีสัญญา แปด ๑๔๒ 
                        ๙ 
คําพูดของเถรพาลมีองค เกา ๑๖๕ 
คําพูดของเถรบัณฑิตมีองค เกา ๑๖๖ 
เสนาสนะอันสงัด  เกา ๒๐๔/๒๐๘ 
องคแหงการพูดที่ไมเพอเจอ เกา ๓๗ 
อนุปุพพวิหารสมาบัติ  เกา ๙๔ 
 
 
 
 
                  
                         ๑๐ 

 
ความเปนทิพย สิบ ๓๑ 
ตถาคตพลญาณ  สิบ ๑๑๙ 
ทิฏฐิที่ไมทรงพยากรณ  สิบ ๒๑๑ 
บัญญัติสิกขาบทเพื่อ - 
             - ประโยชน  สิบ ๑๙๔ 
อกุศลกรรมบท  สิบ ๒๖๐ 
อิทธิวิธี  สิบ ๒๒๙ 
                            ๑๑ 
ปฏิจจสมุปบาท สมุทยวาร- 
            -  สบิเอ็ด ๒๗๑ 
ปฏิจจสมุปบาท นิโรธวาร-  
                    - สิบเอ็ด  ๒๗๑ 
อุปกิเลสแหงจิต   สิบเอ็ด   ๗๖ 
                       
                           ๑๖ 
มหายัญญ มีบริขาร  สิบหก ๓๗๘ 
สัญญีวาท สิบหก ๑๔๒ 
สิ่งที่ทําใหเกิดขลาดในปา สิบหก ๘๗ 
อานาปานสติ มีลําดับ  สิบหก ๙๑ 
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พุทธประวัติจากพระโอษฐ ๔๕๒

                   ๑๘ 
ทิฏฐิปรารภขันธในอดีตกาล- 
                         - สิบแปด ๑๔๑ 
มโนปวิจาร  สิบแปด ๒๗๐ 
                  ๓๒ 
มหาปุริสลักขณะ  สามสิบสอง ๒๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ๓๗ 

ธรรมที่แสดงดวยปญญาอันยิ่ง - 
                         - สามสิบเจ็ด ๓๔๙ 
 
                   ๖๒ 
ทิฏฐิวัตถุ ที่ลึกซึ้ง  หกสิบสอง ๑๔๐ 
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แกคําผิด    (พุทธประวัติ จากพระโอษฐ) 
หนา             บรรทัด (นับลง)           คําวา            แกเปน 
(๖) ๘ เอกทส เอกาทส 
๑๕ ๒ อุปฏฐกา อุปฏฐาก  
๒๑  ๖ ..ฯ..” …”ฯ 
๒๖ ๑๕ ในการใด ในกาลใด 
๒๖ ๒๓ ๑๔–๒๕๑–๓๗๒ ๑๔/๒๕๑/๓๗๒ 
๒๗ ๑๘,๑๙,๒๐ เชฏโฐ(ทุกแหง) เชฏโฐ 
  เสฏโฐ (ทุกแหง) เสฏโฐ 
๒๙ ๔ แหงปรากฏ แหงการปรากฏ 
๓๑ ๒๑ ๑๓๑,๑๗๑ ๑๓๑–๑๗๑ 
๓๒ ๒๖ ติม เติม 
๓๔ ๑๐ นั้น ๆ ครั้น นั้น ๆ …..ครั้น 
๔๒ ๒๐ ม.ม.๑๒/๑๐๘/๔๑๑ มู.ม.๑๒/๑๘๐/๒๑๑ 
๔๙ ๑๔,๑๕ ม.ม. (ทุกแหง) มู.ม. 
๕๑ ๒๒ ๑๓ ม.ม.๑๓ 
๕๒ ๑๙,๒๒,๒๓, รามะ เรา  
๕๓ ๒๒ ปาสราสิสูตร ปาสราสิสูตร มู.ม. 
  มหาสัจจกสูตร มหาสัจจสูตร มู.ม. 
๕๔ ๑๐ ปวีวิตต ปวิวิตต 
๕๔ ๑๙ ๑๓.๑๒ ๑๒ 
๕๙ ๒๑ ราช ราชวรรค 
๕๙ ๒๒ ม.ม. มู.ม. 
๖๖ ๒๒ ม.ม. มู.ม. 
๗๒ ๒๒ คามนนตสสภเวสติ คามนตสมภเวสูติ 
๗๕ ๑๑,๑๖ ทุฏฐลละ ทุฏุลละ 
๗๗ ๒๕ ตติยสูตร                          จตุตถสูตร   
๘๑ ๙ ของรูป ของเวทนา 
๘๕ ๑๐ …ก็ ก็… 
๑๐๙ ๔ เอาคําวา “วิชชาเกิดขึ้นแลว, ความมืดถูกทําลายแลว, 
                   ความสวางเกิดขึ้นแลว”  ไปตอทายคําวา
                  “อวิชชาถูกทําลายแลว” แหงบรรทัดที่ ๗ 
๑๑๒ ๒๑ ๑๗๖ ๑๗๗ 
๑๑๔ ๑๒ ม.ม. มู.ม.  
๑๑๙ ๒๑ บาลีนิทาน บาลี นิทาน 
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หนา             บรรทัด (นับลง)           คําวา            แกเปน  
๑๑๙ ๒๒ ม.ม. มู.ม. 
๑๒๑ ๒๔ ม.ม. มู.ม. 
๑๒๒ ๒๔ จตุก ติก 
๑๒๖ ๒๒ สตุก สตตก. 
๑๓๑ ๑๙ ๘๙ ๙ 
๑๓๔ ๒๕ สตก สตตก. 
๑๓๘ ๒๒ สตก. สตตก 
๑๔๔ ๒๒ ๖๕๖ ๖๕๗ 
๑๔๕ ๒๒ ๑๖๖ ๑๖๖๖ 
๑๔๖ ๒ ใหทั่วกัน ใหรูทั่วกัน  
๑๔๙ ๓ ที่มีขีด ที่ไมมีขีด 
๑๔๙ ๒๓ ม.ม. มู.ม.  
๑๕๑ ๒๔ ๑๖๙/๑๗๐ ๑๗๐/๑๒๗ 
๑๕๒ ๒๒ ๕๒๐ ๕๐๒ 
๑๕๓ ๒๓ เกวัฏฏคหบดี เกวัฏฏคหบดีบุตร 
๑๕๕ ๒๒ วุ. ขุ. 
๑๖๒ ๑๐,๑๗ ภิกษุ ท. ดูกอน ภิกษุ ! 
๑๗๓ ๒๑ ๕๑๓ ๕๑๒–๓ 
๑๗๔ ๑๖ หเวยยาวุโส หุเวยยาวุโส  
๑๗๖ ๒๔ เชน. เปน  
๑๗๗ ๙ ม.ม. มู.ม. 
๑๘๑ ๑๗ ภิกษุ ท. ดูกอน ภิกษุ ท. 
๑๙๔ ๒๒ อิติวุ. ขุ อิติ.ขุ. 
๑๙๕ ๒๐ ๒๒ ๒/๒ 
๑๙๙ ๒๐ ๑๗๒๑ ๑๗๑๒ 
๒๑๐ ๑๖ ปน ปูน 
๒๑๑ ๒๑ ๑๔๖ ๑๔๗ 
๒๑๔                      ๒๑                      กัณณกถลนิคม                    กัณณกถลมิคทายวัน 
๒๒๕ ๒๐  อทายิ อุทายิ 
๒๓๗ ๑๔ ซึ่ง ภิญญา ซึ่ง อภิญญา 
๒๔๘ ๑๖ ที่นั้น สถานที่นั้น  
๒๕๒ ๒๐ ๑๒๔ ๑๒๘ 
๒๕๗ ๒๑ อุชัญญา อุชุญญา 

www.buddhadasa.info



 

หนา             บรรทัด (นับลง)           คําวา            แกเปน 
๒๖๒ ๒๓ จตุก. ติก 
๒๗๕ ๒๐ ๓๗๔ ๓๗๓ 
๒๗๕ ๒๒ ๒๐๓ ๒๐๕ 
๒๘๖ ๒๒ สังเขยยสูตร สังขยสูตร 
๒๘๖ ๒๓ ในกรุง ใกลกรุง 
๒๙๐ ๑๔ ให,มี ให, มีสมณพราหมณอีกบางพวก 

    ที่กลาวสอนเรื่องกรรม ยอม 
   บัญญัติความทุกข วาเปนส่ิงที่ 
   ตนทําเอาเองดวย และผูอื่นทํา 
   ใหดวย, มี 

๒๙๑ ๑๖ ภิกษุ ท. ดูกอนภิกษุ ! 
๒๙๗ ๒๑ คหบดี ที่ปาว ริ คหบดีบุตร  ที่ปาวาริ 
๓๐๑ ๒๐ ปาที ปา.ที. 
๓๑๐ ๒๑ พรหมมายุ พรหมายุ 
๓๑๑ ๑๒ อุบาล อุบาสก  
๓๑๖ ๑๙ ทรายได ทรายได 
๓๑๙ ๒๐    ที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  พาราณสี  ที่เชตวัน  
๓๔๐ ๒๒ ๑๑๕ ๑๐๕ 
๓๔๕ ๒๓ ๙๑ ๙๐  
๓๕๑ ๒๔ ๑๑๙ ๑๑๗ 
๓๕๘ ๒๐ ๓๒๔ ๓๒๓  
๓๗๑ ๒๓ ข.๒๔๑ ขุ.๒๔๐ 
๓๘๘ ๒ ภูสยัม สยัมภู 
๓๙๕ ๒๐ ๑๑ ๒๑ 
๓๙๖ ค. ๗ ญาณ ญาณ- 

________________________ 
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