
                                            คํานํา  
        หนังสือแบบเรียนธรรมวินัย  ที่พิมพใหมในยุคน้ี  ขาพเจาเปลี่ยน 
แปลงแกไขวิธีใชอักษรใหตองตามนิยมในบัดนี้จนตลอด  เพ่ืออนุโลมให 
ยุกติเปนระเบียบเดียวกัน  แมหนังสือธรรมสมบัติหมวดท่ี ๑  พระปฐม-   
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                                            คํานํา  
        เมื่อหนังสือธรรมจักษุไดออกมาถึง ๑๑  ปแลว ตอนตน ๆ  หมดลง 
ผูตองการในชั้นหลังหาไมคอยจะได   และหนังสือน้ันก็ไดรวบรวม 
ขอธรรมไวเปนหมวดใหญ  สมควรจะพิมพซ้ําตามรายท่ีหมดลง  แต    
จะพิมพตามแบบนั้นก็เห็นวา  หนังสือท่ีออกครั้งกนเปนรายเดือนควร 
จะตองมีเรื่องตาง ๆ ในตอนเดียวกันนั้น  เพ่ือผูอานจะไดเลือกอานตาม 
ชอบใจ  และเรื่องที่แตงข้ึนใหม  ก็จะไดออกพิมพเปนตอน ๆ  ไปตามท่ี 
แตงแลวเพียงไร  สวนหนังสือท่ีจะพิมพซ้ําน้ันเปนหนังสือสําหรับเก็บไว 
สมควรรวมเรื่องที่ไดแบงพิมพในธรรมจักษุเปนทอน ๆ นั้น  ใหติดตอ 
เปนหมวดเดียวกัน  จึงเปนอันตกลงวาจะจัดตามน้ี.  เมื่อพิมพหนังสือ 
นี้ข้ึนเรื่องที่ยาวก็ควรพิมพในหมวดนี้ดวย  หนังสือน้ีจึงควรไดชื่อใหม 
แผนกหนึ่ง  ซึ่งขนานวา  "ธรรมสมบติั." 



        กอนแตนี้ก็จะคิดพิมพพระปฐมสมโพธิ  แบบที่วัดธรรมยุตติกาใช 
เทศนาในพิธีวิสาขบูชา  ซึ่งสมเด็จพระสังฆราช  (ปสฺุสเทว)  ผูสถิต  ณ 
วัดราชประดิษฐทรงรจนา. อาศัยความดําริเดิมนี้  จะพิมพหนังสือชื่อน้ี 
ในธรรมสมบัติ  เปนหมวดแรก. 
        อันหนังสือพระปฐมสมโพธินั้น  เปนเรื่องแสดงประวัติของสมเด็จ 
พระบรมศาสดา  จัดวาเปนสําคัญ  ในหมวดหนังสือวาดวยพระพุทธ- 
ศาสนา  แตหาใชหนังสือตนเดิมอันมีมาแตครั้งสังคีติไม  เปนเครื่องทีเก็บ 
ขอความอันกลาวไวในหนังสือครั้งน้ันเปนแหง ๆ  บาง  ในอรรถกถาฎีกา 
นั้น ๆ  บาง  รอยกรองข้ึนไวในชั้นหลงั. หนังสือครั้งสังคีตินั้น  แมกลาว 
ถึงพระพุทธประวัติ  แตก็เปนตอน ๆ ตามขอความท่ีมุงจะกลาวถึง 
เรียงเปนคําของพระสังคีติกาจารยบาง  เรียงเปนคําเลาของสมเด็จพระ- 
บรมศาสดาเองบาง  แตไมมีสักเรื่องหน่ึงซ่ึงกลาวความแตตนจนจบ. 
เพราะเหตุนั้น  หนังสือท่ีแตข้ึนไว  จึงมีเปนสํานวน ๆ  ตามความพอใจ 
ของทานผูรจนาผูรอยกรองตามความนิยมที่เปนไปในคราวนั้น  ๆ.  แม 
หนังสือฉบับน้ีก็เปนเชนเดียวกัน.    
        หนังสือน้ีแตงไวสําหรับเทศนา  ขางตนมีอารัมภกถา  คือคําปรารภ 
ขางปลายมีคําอุทิศ  เปนคาถากับทั้งความอธิบาย ทั้ง ๒  นี้มีแบบแตง 
ข้ึนไวเพ่ือเปล่ียนแสดงเปนวัน ๆ  หรือเปนคราว ๆ  สุดแตผูเทศนาจะ 
เลือกใช.  อีกประการหน่ึง  เปนธรรมเนียมของหนังสือเทศนาไมมีใคร 
คิดจะรักษาของเดิมใหคงอยู  เจาของหนังสือพอใจจะเพ่ิมเติมแกไขตัด 
ทอนอยางไร  ก็ทําลงไปในหนังสือของตน.  เพราะเหตุนั้น  หนังสือท่ี 
มีผูสรางโดยลําดับมาจึงไดผิดเพ้ียนกันไป  ตามหนังสือท่ีถือเปนตนฉบับ. 
แตชั้นพุทธศักราชท่ีกลาวถึงในน้ัน  หนังสือสรางในปใด  ก็เปลีย่นเปน 
ศักราชปนั้น  จะสันนิษฐานไมไดวา  หนังสือเดิมแตงเมื่อพุทธศักราชได 
เทาไร  เชนหนังสือท่ีขาพเจาใชสอยอยู ๒  ฉบับ ๆ  หน่ึงพุทธศักราช 
๒๔๑๙  อีกฉบับหน่ึง  ๒๔๔๕  ผิดกันในระหวางถึง  ๒๖  ป.  เมื่อเปน 



เชนนี้ก็ยากท่ีจะตามคนวา  ฉบับเดิมเปนมาอยางไร  ตอมาสมเด็จพระ- 
สังฆราชทรงแกไขเองเพียงเทาไร  กลายไปเพราะถูกเติมหรือตัดในชั้น 
หลังเทาไร   จะตรวจใหละเอียดก็จําตองใชเวลามาก  ที่ขาพเจาหาไดเปน 
อันยาก.  หนังสือน้ีจึงไดชําระตามฉบับที่หาได  ใชอารัมภกถาและคํา 
อุทิศที่ขาพเจาเขาใจวาเปนดี  แตจัดระเบียบใหเขาวิธีเปนหนังสือสมุด 
พิมพ  กับเรียงความสังเขปแหงกถาน้ัน ๆ  ไวเบื้องตนกัณฑ  เพ่ือ 
อานสะดวกคนงาย  และชื่อกถาของเดิมบางกัณฑก็ยาวเกิน  คือเก็บขอ 
ความท่ีกลาวถึงในกถานั้นเรียงไวโดยทํานองเปนบัญชีเรื่อง  เรียงไม 
ตลอดไปได  ก็เทากับไมมีชื่อ  กถาเชนนั้น  ไดขนานชื่อใหมเพื่อเรียก 
ไดสะดวก  ของเดิมที่เหมาะอยูแลว  ก็คงอยูตามเดิม.    
                                        กรมหมื่นวชริญาณวโรรส 
วัดบวรนิเวศวิหาร 
วันที่ ๑  ตุลาคม  ร. ศ. ๑๒๔  
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                                ชาติกถา  กัณฑที ่๑  
        มีคําปรารภพรรณนาพุทธคุณ  และแสดงความเกิดของพระพุทธ- 
เจาท้ังหลายมีไดยากเปนที่ต้ัง  แตนั้น  เริ่มกถาแสดงวาสมัยที่พระบรม 
ศาสดาเกิดข้ึนเปนกลียุค  แตกอนมาพวกฤษีทั้งหลายไดแตงตํารามหา- 
ปุริสลักขณะไวนํากันตอมา  พระบรมศาสดาเสด็จลงสูพระครรภและ 
ประสูติ  พรอมดวยมหาปุริสลักขณะ  สมตามตํารามีคําทํานายวาจะได 
เปนจักรพรรด์ิ  หรือเปนพระพุทธเจา  พวกพระญาติมีความเอื้อเฟอชวย 
กันอภิบาล  ทรงไดปฐมฌานแตครั้งยังพระเยาว  เมื่อทรงพระเจริญแลว 
ไดเสวยสุขสมบัติอยูจนพระชนมได  ๒๙ ป ขอเหลาน้ีเปนประโยชนเมื่อ 
เวลาทรงสั่งสอนเวไนยสัตว  ผูนิยมในรูปสมบัติและเมาในกามสุข.  
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                มหาทยาสมาโยค-                 โพธิสมฺภรเณหิ  โย  
        เหตุสมปฺทาภูเตหิ                          นิพฺพตฺติโต  นรุตฺตโย 
        รูปกายอานุภาว-                            ปหานฺาณสิทฺธิยา  
        ผลสมปฺทาภูตาย                           สุสมิทฺโธ   อโนปโม 
        สพฺพโส  สุทฺธสนฺตาโย                  ทยาาณณฺณวาสโย 
        โคตฺเตน  โคตโม  พุทฺโธ                 ภควา  อิติ  วิสฺสุโต 
        ปโยคาสยสุทฺธีหิ                            สตฺโตปการการโก 
        วิสาขปุณฺณมายว                           ชาโต  อนฺติมชาติยา 
        ปตฺโต  จ  อภิสมฺโพธึ                      อโถป  ปรนิิพฺพุโต 
        โลเก  ชาโต  จ  โส  สตฺถา                กรุณาเวคโจทิโต 
        เทวาน  มนุชานฺจ                        อเนเกสมเนกธา 
        ทิฏธมฺมสมฺปราย-                        ปรมตฺถปฺปเภทโต 
        ติวิธตฺเถ  อสาเธสิ                           ธมฺเมน  วนิเยน จ 
        สทฺธมมฺ  ติวิธ  โลเก                        สมฺมเทว  ปวตฺตยิ 
        เอว  สุคตินิพฺพาน-                         สขุปฺปท  ยถารห 
        โลกฺยโลกุตฺตร  มคฺค                        โชเตตฺวา  ปรินิพฺพุโต 
        อุเทตฺวา   โชตยิตฺวาน                     ภาณ ุ อฏงฺคโต  ยถา 
        สุจิร  นพฺิพุโต  โสป                        ธาตุมตฺตาวสิฏโก 
        ปจฺฉมิาชนตาภูต-                           สตฺตานุกมฺปมานสา 
        คุเณห ิ ธรตีเยว                               ยตสฺส  าติ  สาสน 
        สงฺโฆ  จ  สาวโก  ตสฺส                    ทิสฺสเต  ธมฺมธารโก  
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        พุทธ  อโนมนามนฺต                        ภควนฺต  อนุตฺตร  
        สสทฺธมฺมาริยสงฺฆ                           สกฺกจฺจ  นมิตูนห 
        ตสฺเสวารหโต  สมฺมา-                      สมฺพุทฺธสสฺ  สิรมีโต 
        วจฺเฉรานิ  ปวกฺขามิ                         อุปฺปตฺติย  ปวตฺติย  
        อทสฺสเน  จ  สงฺเขปา                       ปุพพาเจรมติพฺพสา 
        ตสฺม ึ ทฬฺหปฺปสาทาย                     ปฺุาภิวฑฺนาย จ 
        สมาหิตา  นิสาเมนฺตุ                         สาธโว  พุทฺธมามกา 
        เอว  ห ิ จิรกาโล  โส                          อาสนฺโน  วิย  เหสฺสติ 
        ตโต  ปสาโท  ติฏเยฺย                     สมฺพุทฺธคุณนิสฺสิโต 
        อภิวฑฺเฒยฺย  ภิยฺโย  จ                      โส  สาตฺถโก  หิตาวโห 
        ตโต  ปสาทการาป                           อชฺฌตฺติกา  จ  พาหิรา 
        ตสฺโสวาเทน สสิทฺธา                        สมฺมเทว  ปวตฺตยุนฺติ.  
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                                       คําปรารภ  
                                    สําหรับเทศนา   
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ผูอุดมกวาสัตวโดยพระคุณสมบัติ 
อันพิเศษพระองคใด  อันมหากรุณาสมาโยคประกอบโดยเอ้ือเฟอดวยดี 
ซึ่งพระกรุณาใหญในหมูสัตวมากไมมีประมาณ  และพระอุตสาหะที่ 
สามารถอาจหาญ  ทรงบาํเพ็ญโพธิญาณพุทธการกบารมีธรรมยั่งยืนไม 
เสื่อมถอย  เปนไปส้ินกาลนานนัก  อันจะพึงนับดวยโกฏิแหงกัปเปนอัน 
มาก  เปนเหตุสัมปทา  บริบูรณเกิดข้ึนแลว พรอมบริบูรณครบเสร็จดวยดี 
แลวดวยสําเร็จแหงรูปกาย  และอานุภาพและปหารการละกิเลส  และ 
ญาณพระบารมีที่หยั่งรูประจักษชัด  ๔ คุณสมบัตินี้   เปนผลสัมปทา  ผลที ่
สําเร็จมาเพราะเหตุเบ้ืองตนทั้ง ๒ นั้น  พระองคพรอมดวยผลสัมปทา ๔ 
ประการนั้น  ไมมีผูใดจะเปรียบปาน  มีพระสันดานบริสุทธิ์ดวยประการ 
ทั้งปวงแลว   และเปนที่อยูแหงพระกรุณาและพระญาณอันกวางใหญ  ดัง 
หวงมหาสมุทรชลสาครฉะนั้น  พระองคทรงพระปรีชาตรัสรูอริยสัจทรง 
พระกรุณาแจกคุณสมบัติแกเวไนยนิกรตามบุรพูปนิสัย  พระองคปรากฏ 
โดยพระโคตรวา  โคตโม  พระโคดม  ดังน้ี  ทรงบําเพ็ญอุปการแก 
สัตวดวยปโยคและอาสยะอันบริสุทธิ์  เปนสัตตูปการสัมปทา  จึงรวม 
สัมปทาคุณในพระองคได ๓ ประการ  คือเหตุสัมปทา  ๑  ผลสัมปทา ๑ 
สัตตูปการสัมปทา  ๑  ซึง่เปนที่ต้ังแหงศรัทธาและเสื่อมในของบัณฑิตชน 
เทพดามนุษยจะพึงปรารภรําพึงเปนอารมณ  แลวกอสรางสั่งสมกุศลให  
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ไพบูลในสันดาน   
        สมเด็จพระอังคีสศักยมุนี  โคดม สัมมาสัมพุทธเจา พระองคนั้น  มี 
มงคลสมัยพิเศษ  ซึ่งบุรพาจารยเจาหากนิยมสังเกตกําหนดไววา   พระองค 
ประสูติจากมาตุคัพโภทร  ในปจฉิมชาติ  และตรสัรูพระอนุตรสัมมาสัม- 
โพธิญาณ  และเสด็จดังขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพาธาตุ ๓ 
สมัยนี้  ในวิสาขบุรณมีดิถีเพ็ญพระจันทรเสวยวิสาขนักขัตตฤกษเปนมหา- 
มงคลกาล.   และพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  พระองคเกิดแลว  ณ  โลก 
เปนพระศาสดาผูสั่งสอนสัตว  ใหดําเนินตามขอปฏิบัติหนทางแหงสุข 
ประโยชน  อันกําลังแหงพระกรุณาหากตักเตือนใหทรงพระอุตสาหะสั่ง 
สอน  ใหประโยชนทั้ง ๓ คือ  ประโยชนชาตินี้  ประโยชนชาติหนา 
และประโยชน  อันกําลังแหงพระกรุณาหากตักเตือนใหทรงพระอุตสาหะส่ัง 
อันมากโดยเทศนาวิธีอนุสาสโนบายมีประเภทเปนอเนกประการ  ผอน 
ผันยักยายตามจริตและอาสยะของเวไนยสัตว  ทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติ 
วินัยใหสัทธรรมทั้ง ๓ ประการ คือ  ปริยัติ  ปฏิบติั  ปฏิเวธ  เปนไปใน 
โลกโดยชอบ  พระองคทรงประกาศมรรคาที่เปนโลกิยะและโลกุตระ หน 
ทางแหงความสุขในสุคติภพ  และสุขคือพระนิพพานดับสังขารทั้งปวง 
ใหชัชวาลสวางเปนวิสัยแกปญญาของเวไนยสัตวแลว   เสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพาน  ดังดวงภาณุมาสสุริยมณฑลอันอุทัยใหโลกสวางชัชวาลแลว 
อัสดงคตฉะน้ัน. 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  แมปรินิพพานนานกําหนด  
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ศาสนายุกาลถึงเทาน้ีแลว๑  ยังเหลืออยูสวนรูปกาย  ดวยสักวาพระสารีริก- 
ธาตุยังทรงอยู  สวนธรรมกาย  ดวยพระหฤทัยอันอนุเคราะหสัตวซึ่ง  
ประชุมชนเกดิ ณ  กาลภายหลังและยังทรงอยูดวยพระคุณท้ังหลายท่ีเปน 
อนัญสาธารณไมทั่วไปแกผูอ่ืน  เพราะเหตุพระศาสนาคําส่ังสอนของ 
พระองคนั้น ยังประดิษฐานดํารงอยู  ทั้งสงฆสาวกแหงพระองคนั้นที่ 
ทรงธรรมไวก็ยังปรากฏมี. ขาพเจานมัสการซึ่งพระผูมีพระภาคพระพุทธ  
เจาอันมีพระนามอันไมทราม ไมมีผูใดยิ่งกวาพระองคนั้น  กับทั้งพระ 
สัทธรรมและพระอริยสงฆโดยเคารพแลว   จักกลาวเหตุอัศจรรยทั้ง 
หลาย  ในความเกิดและความเปนไปแหงพระอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
เจาน้ัน  ขอความท่ีไมไดเห็นในพระบาลีแลว  จะกลาวแตโดยยอตาม 
อธิบายของบุรพาจารย  เพ่ือจะใหประชุมชนเสื่อมใสม่ัน  ในพระบรม 
ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจานั้น.  อน่ึง  จะใหบุญเจริญยิ่งแกผูสักการบูชาดวย 
เลื่อมใส  ขอสาธุชนพุทธมามกบริษัทคํานับนอมในพระรัตนตรัย  จงต้ัง 
จิตฟงปวัตติกถา  แหงพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  โดยเคารพ. เพราะวา 
เมื่อไดทราบความอัศจรรยอสาธารณคุณธรรมฉะน้ีแลว  แมถึงกาลท่ี 
พระองคเกิด  และไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและปรินิพพาน 
นั้นลวงลับไปนานไกลแลว  ก็จักเปนเหมือนกาลใกล  แตนั้นความเชื่อ 
และความเลื่อมใส  ที่อาศัยยึดคุณพระสัมมาสัมพุทธเจาเปนอารมณ  ก็จะ 
 
๑.  คําวาถึงเทานี้แลวนัน้  ของเดิมลงปพุทธศักราช  ชะรอยเปนปท่ีแตง  แตฉบับ 
ท่ีสรางภายหลัง  ก็ลงปท่ีสรางนั้น  ผูเทศนาก็วาเปล่ียนไปตามปจจุบัน จนรูไมได 
วาของเดิมแตงเม่ือพุทธศักราชเทาไร จึงแกไวเปนคํากลางฉะน้ี.  
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พึงต้ังอยูและจะพึงเจริญทวีมากข้ึนไป  เปนกุศลขันธกองบุญใหญนํามา   
ซึ่งประโยชน  แตนั้นปสาทการซ่ึงพุทธบริษัททําดวยเสื่อมใส ภายใน  
คือความเคารพนอบนอมกายวาจาจิต  ภายนอกคือสักการะอามิสประทีป 
ธูปเทียนสุคันธชาติเปนตน ก็จะพึงสําเร็จตามโอวาทของสมเด็จพระทศพล 
เจาน้ัน  เปนไปโดยชอบ  เพ่ืออิฐวิบุลผลทางสุคติสวรรคและนิพพาน 
ตามสมควรแกวิบากสามารถน้ัน ๆ  ดวยประการฉะน้ี.  
                                       สําหรับเรื่อง 
        บัดนี้จะแสดงปวัตติกถา  กลาวอุปตติความบังเกิดแหงพระสัมมา 
สัมพุทธเจา  และอภิสัมโพธิความตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
และปรินิพพานดับขันธดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุโดยยอตามสมควรแก 
กาลเวลา  เพ่ือจะไดเจริญศรัทธาความเส่ือมใสและสังเวชแกบริษัท 
คฤหัสถบรรพชิต  ที่ไดพรักพรอมกันกระทํามหาสักการบูชา  ในพระ- 
สตูปปฏิมาเจดียสถานอันนี้. 
                  ความเกิดของพระพุทธเจาทั้งหลาย มีไดยาก 
        ตถาคตา  หิ  อรหนโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา   แทจริง  พระตถาคต 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ซึ่งเปนอัจฉริยมนุษยบุรุษรัตน  เปน 
อนุตรสรณังคมนียวัตถุ  อนุสสติฐานท่ีต้ังแหงความระลึกและศรัทธา 
ความเสื่อมในของสัตวโลกนั้น  มีความปรากฏบังเกิดข้ึนในโลกอันได 
ดวยยากย่ิงชางแกว   มาแกว  นางแกว  ที่โลกิยชนประสงคนักได 
รอยเทาพันสวน  หาไดมีความปรากฏข้ึนในโลก  อันสัตวจะไดประสบ 
ดวยงายดังชางแกวเปนตนไม  ขอนี้พึงสันนิษฐานดวยเทศนานัย  ใน 
มหาปานสูตร  เปนทฬัหิยาคมสาธกโดยพุทธภาษิตท่ีทรงแสดงกําลัง  
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แหงปุพเพนิวาสานุสสติญาณตามระลึกรูกาลนาน  นับถอยหลังแตภัทร-   
กัปนี้ไปได  ๙๑  กัปวา เอกนวุโต  อิติ  กปฺโน  กัปถอยหลังแตภัทรกัป 
นี้ไปเปนที่  ๙๑  พระวิปสสีอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ไดบังเกิดข้ึนแลว 
ในโลกลวงแตนั้นมาถึง ๕๙ กัป  เปนศูนยกาลวางจากพระสัมมาสัมพุทธ 
เจา  เอกตึโส  อิโต  กปโฺป  ครั้นถึงกัปถอยหลังแตภัทรกัปนี้ไปเปนที่ ๓๑ 
พระสิขี  พระเวสสภูสัมมาสัมพุทธเจา ๒ พระองค  ไดบังเกิดในโลก   
โดยลําดับ ณ  กัปที ่๓๑  นับถอยหลังแตภัทรกัปนี้ไปน้ัน  แตนั้น 
ลวงมา ๓๐ กปัถวน  เปนศูนยกาลไมมีพระสัมมาสัมพุทธเจาบังเกิดใน 
โลก.  ครั้น ณ ภัทรกัปนี้  พระกกุสันธ  พระโกนาคมน  พระกัสสป- 
สัมพุทธเจา ๓ พระองค ไดบังเกิดข้ึนแลวในโลกโดยลําดับ  พระอังคี- 
รสศักยมุนีโคตมสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งมีพระพุทธศาสโนวาทยังประดิษ- 
ฐานอยู  ณ บัดนี้  พระองคไดอุบัติบังเกิดข้ึนแลวในโลกเปนที่ ๔.  ดวย 
พุทธภาษิตในมหาปทานสูตรซึ่งแสดงวาใน ๙๑ กัป  มีพระอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจาไดบังเกิดแลวในโลกเพียง ๗ พระองคเทาน้ัน นี้ก็เปนสุตตันต- 
บทสาธกใหบัณฑิตไดความสันนิษฐานวา  ทุลฺลภปาตุภาวา  โข  โลกสฺม ึ
พุทฺธา  ภควนฺโต  อรหนโฺต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  พระพุทธรตนะผูมีพระภาค 
ผูอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลาย มีความปรากฏบังเกิดข้ึนในโลกอัน 
สัตวจะไดประสบดวยยากย่ิงนัก  ดวยประการฉะน้ี.  แมจะสาธกดวย 
อาคตฐานอันอ่ืนอีกในพระบาลี  ก็สมตามสันนิษฐานน้ัน.  ในมหาปริ- 
นิพพานสูตรสุภัททปริพาชกวัตถุก็แสดงไววา  ในปริพพาชกมณฑลได 
กลาวกันสืบ ๆ มาวา  กทาจิ  กรหจิ  ตถาคตา  โลเก  อุปปชฺชนฺติ  
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อรหนฺโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา องคพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ัง  
หลาย  ยอมบังเกิดข้ึนในโลก  ณ กาลบางคาบ บางครั้ง  ดังนี้.  อนึ่ง 
ในเสนาสนขันธกวินัยบาลี  อนาถปณฑิตวัตถุก็มีเน้ือความวา  ครั้ง 
อนาถปณฑิกคฤหบดี  ยงัมิไดบรรลพุระโสดาปตติผล  ไปยังเมือง   
ราชคฤหถึงสํานักราชคหิกเศรษฐี  ไดเห็นราชคหิกเศรษฐีขวนขวายส่ัง 
ทาสกรรมกรบุรุษ  ใหตกแตงภัตตาหารสูปพยัญชนวิกัติเปนการใหญ 
แปลกใจจึงไตถาม  ราชคหิกเศรษฐีแจงความวา  พุทฺธปฺปมุโข 
ภิกฺขุสงฺโฆ  นิมนฺติโต  สวฺาตนาย  ภิกษุสงฆ  มีพระพุทธเจาเปนประธาน 
เราไดนิมนตแลว  เพ่ือบรโิภคภัตตาหาร  ณ  วันพรุงน้ี  ดังนี้. อนาถ- 
ปณฑิกคฤหบดีไดยินพระนามวา  พุทฺโธ  ในคําวา  พุทฺธปฺปมุโข  นั้น 
แลว  ก็เฉลียวจิตกลับถามซ้ําใหราชคหิกเศรษฐีปฏิญาณถึง ๓ ครั้งวา 
ไดออกพระนามวา  พุทฺโธ  จริงแลว  ก็ปริวิตกตามเหตุวา  โฆโสป 
โข  เอโส  ทลฺุลโภ  โลกสฺมึ  ยทิท  พุทฺโธติ  แมแตสําเนียงกึกกอง 
นั้นวา   พุทฺโธ ๆ  ทานผูตรัสรูแลวผูต่ืนแลว  ผูบานแลว   ดังน้ีแล  ยาก 
ที่สัตวจะพึงไดประสบไดสดับฟงในโลกน้ี  ดังนี้.   แมถึงในเสลสูตร  ก ็
แสดงเนื้อความวา  เสลพราหมณไดเห็นเกณิยชฎิลจัดแจงภัตตารัมภกิจ 
เริ่มตบแตงภัตตาหารเปนการใหญ  ไตถามทราบความวา  ไดนิมนต 
พุทธัปปมุขภิกษุสงฆ  เพ่ือภัตรบริโภค  ณ  วันพรุงน้ี  แลวใหเกณิยปฏิ- 
ญาณ ๓ หนเหมือนฉะนั้นแลว  ไดปริวิตกตามเหตุวา  โฆโสป  โข 
ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ  ยทิท พุทฺโธติ  ดังนี้  เหมือนอนาถปณฑิกคฤหบดีได 
ปริวิตกฉะน้ัน อน่ึง  ในเสลสูตรนั้นแล พระผูมีพระภาคเมื่อจะทรง  
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ประกาศซ่ึงความท่ีแหงพระองคเปน พระสยัมภูพุทธเจาใหเสลพราหมณ  
ทราบแน พระองคตรัสพุทธนิพนธคาถาวา   
                ยสฺส  เว ทุลลฺโภ   โลโก                ปาตุภาโว  อภิณฺหโส 
                โสห  พฺราหฺมณ  สมฺพุทฺโธ                สลฺลกตฺโต   อนุตฺตโร 
        ดูกรพราหมณ ความท่ีจะปรากฏจะเปนชัดบังเกิดข้ึนเนือง ๆ แหง 
พระสยัมภูพุทธเจาพระองคใด  อันสัตวไดประสบดวยยากในโลก  พระ 
สยัมภูพุทธเจาพระองคใด  อันสัตวไดประสบดวยยากในโลก  พระ 
ไดในโลก  เราผูพระตถาคตน้ีเปนสยัมภูผูตรัสรูเองพระองคนั้น  เปน 
แพทยผูเชือกลูกศร  ไมมแีพทยอ่ืนจะย่ิงกวา  ดังนี้.  ดวยปริยายทั้งปวงน้ี 
ใหสําเร็จความสันนิษฐานวา  พระสัมมาสัมพุทธเจามีความบังเกิดข้ึนใน 
โลกอันสัตวไดดวยยากย่ิงนัก  ดวยประการฉะน้ี.  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น 
จึงมีพุทธภาษิตในลิจฉวีสูตรวา  ตถาคตสฺส อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส 
ปาตุภาโว  ทุลฺลโภ  โลกสฺมึ  ความที่แหงพระตถาคต  อรหันตสัมมา- 
สัมพุทธเจาแล  จะปรากฏบังเกิดข้ึนยากที่สัตวจะไดในโลก  ดังน้ี. เอว 
อติทุลฺลภปาตุภาโว  แมองคพระตถาคตอังคีรสศักยมุนีโคดมสมมาสัม- 
พุทธเจาน้ี ซึ่งมีความปรากฏในโลกอันสัตวไดดวยยาก  ดังนี้  พระองค 
ไดอุบัติบังเกิดข้ึนแลวในโลก  ดวยรูปกายอุบัติและธรรมกายอุบัติทั้ง 
๒ ประการ  พรอมดวยอัจฉริยอัพภูตธรรมตามธรรมดานิยมโดยพุทธ 
ธรรมดา  ความบังเกิดดวยรูปกายน้ัน  จัดเปน ๒ คือ  โอกกันติสมัยลง 
สูพระครรภ  และนิกขมนสมัยประสูติจากพระครรภ. สวนความบังเกิด 
ดวยธรรมกายนั้น  คือตรสัรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ.  
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                                     เริม่ชาติกถา    
        บัดนี้จะแสดงอุบัติความบังเกิดทั้ง ๒ นั้น  จําเดิมแตกาลเบ้ืองตน 
ปฏิสนธิคัพโภกันติสมัย  โดยสุตตันตบาลีนัยและปุพพาจริยมัตยาธิบาย. 
              พระบรมศาสดาของเราท้ังหลายเกิดข้ึนในกลียุค 
        อย  โข  ปน  สนิสฺสโย  โสปกรโณ  สตฺตโลโก  สงฺขารธมฺมตาย 
อนิจฺโจ  อธุโว  วิปริณามธมฺโม กทาจิ  อภิวฑฺฒติ  กทาจิ  กรหจิ 
ปริหายติ  ตาหิ  อภิวุฑฺฒิปริหารนีหิ  นานายุคปริวตฺติโย  สมฺภวนฺติ  ยาหิ 
เต เต  ปพนฺธภูตา  สงฺขารวิเสสคติโย  อนฺตริตนฺตริตา  โหนฺติ. 
        กลาวดวยโลกคือหมูสัตตนิกายน้ีกอน.  อันโลกคือหมูสัตวทั้งปฐพี 
ที่อาศัย  ทั้งอุปกรณเครื่องใชสอยอันนี้  เปนไปตามธรรมดาแหงสังขาร 
เปนสภาพไมเที่ยงยั่งยืน  มีความแปรผันยักยายเปนธรรมดายอมเจริญ 
ข้ึน ณ กาลบางครั้ง  ยอมเส่ือมลง ณ กาลบางคาบ.  เพราะอาศัยความ 
เจริญและความเสื่อมถอยเหลาน้ัน จึงเปนยุคเปนคราวตาง ๆ ค่ัน ๆ กัน 
ไป  คติแหงสังขารพิเศษท่ีเนื่องติดตอจึงประณีตอุดมในบางครั้ง  ตํ่าชา 
ทุรพลในบางสมัย เปลี่ยนยุคเปลี่ยนคราวกันไปฉะนี้.  ยุคที่เปนไปอยู 
ณ บัดนี้  เปนกลียุค  จําเดิมแตเริ่มเปนกลียุคมา  สวนไปแลวไดประมาณ 
สัก ๒ พันปเศษ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแหงเราท้ังหลาย  พระ 
อังคีรสศักยมุนีโคดมสัมมาสัมพุทธเจาพระองคนี้ไดอุบัติแลวในโลก  ตรัสรู 
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ. อนฺธภูตสฺมึ  โลกสฺมึ  เมื่อสัตวโลกเปนผู 
บอดไมมีญาณจักษุอันจะเห็นอริยสัจเลย  หมูสัตวไปแลวในอวิชชาโมหะ 
ความหลงหุมหอรึงรัดอยูโดยรอบแลว  เปนปานกะเปาะฟองฉะน้ัน  
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พระองคอาศัยเหตุสัมปทาลวงวิสัยอันบุคคลไมพึงประมาณได  หากมา  
อุปถัมภ   พระองคเปนสัตวเปนอสัมโมหธรรมมีความไมหลงเปนธรรมดา 
ไดบังเกิดแลว ณ เหลามนุษยชาวอริยกชนพนมิลักขชาติ  ณ มัธยมชนบท. 
พระองคเปนกษัตริยโดยพระชาติ  เปนโคดมโดยพระโคตร  เปนโอรส  
แหงศักยกษัตริย  เสด็จออกบรรพชาแตศักยตระกูล  พระองค 
อาศัยประโยคพยายามความเพียรอันชอบ  มนสิการกระทําในจิตโดย 
ชอบแลวจึงไดตรัสรูเองเฉพาะซ่ึงพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เปน 
อรรคอุดมวิสุทธขันธสันดานในโลกทั้งเทพดามารพรหม  ในหมูสัตวทั้ง 
สมณพราหมณเทพดามนุษยทั้งปวง. 
                            พวกฤษีแตงตํารามหาปุริสลักษณะ 
        ตสฺส  ปน  ภควโต  นิพฺพตฺตกาลโต  ปุพฺเพ  บดันี้จะกลาวดวย 
ประวัติกอนแตนั้น   โดยสารูปยุตินัย.  ในกาลกอนแตพระผูมีพระภาค- 
เจาน้ันบังเกิดมีข้ึน  โดยกําหนดพันป  ฤษีทั้งหลายท่ีเปนตนเดิมแหงพวก 
พราหมณ  เปนผูทําเปนผูบอกมนตรพราหมณทั้งหลาย  ประหนึ่งอัน 
เทพดาอายุยืน  เคยไดเปนเห็นพระพุทธเจามาแตกอนเขาบันดาลดลใจ  ฤษี 
เหลาน้ันแมอยูในสถานตาง ๆ หางไกลมิไดรวมกัน  แมไมไดทํากติกา 
สัญญานัดหมายแกกันและกัน  ก็ไดรอยกรองแตงคัมภีรมหาปุริสลักขณ- 
พยากรณศาสตร  ทายลักษณะพระมหาบุรุษรวมเสมอกันเปนแบบเดียว 
แลว  ต้ังไว  ณ  หมูมนตรแหงพราหมณทั้งหลาย  ใหไดนํามาตามลําดับ 
แหงอาจารยและอาจารยเดิมแหงพราหมณทั้งหลาย  อันทรงไวซึ่งมนตร 
กับดวยมนตร  มีมหาปุรสิลักขณพยากรณศาสตรนั้น  ตสฺมึ  โข  ปน  
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มหาปุริสลกขฺณพฺยากรเณ  ก็แลในคัมภีรพยากรณมหาปุริสลักขณะน้ัน  
ไดแสดงมหาปุริสลักขณะ  ๓๒ และอนุพยัญชนะ ๘๐ ไวโดยพิเศษวา 
ทานผูเปนพระมหาบุรุษซ่ึงจักบังเกิดข้ึน  ทานไดพรอมดวยลักษณะ ๓๒ 
และอนุพยัญชนะ ๘๐ ประการเหลาใดเลา  พราหมณทั้งหลายผูทรงมนตร 
มหาปุริสลักขณพยากรณศาสตร  จึงไดพยากรณคติวา  มี ๒ อยางเทาน้ัน 
มิไดแปรผันยักยายเปนอยางอ่ืนเลย  สเจ  อคาร  อชฺฌาวสติ  ถา   
พระมหาบุรุษนั้นอยูครอบครองกามากรสถานฆราวาสสมบัติไซร   ราชา 
โหติ  จกฺกวตฺติ ยอมเปนจักรพรรดิราช  เปนอิศราธิบดีในปฐพีมณฑล 
มีสมุทรสาครทั้ง ๔ เปนที่สุดขอบขัณฑรัชสีมา  ชํานะพิเศษสรรพ- 
ปฏิปกษปจจามิตรถึงซ่ึงความท่ีแหงชนบทอาณาเขตสถาพรดํารงมั่น  ประ 
กอบไปดวยรัตนะซึ่งใหเกิดความยินดีเปนอนันต  ๗ ประการ คือ  จักร- 
แกว  ชางแกว  มาแกว  ดวงแกวมณี  นางแกว  คฤหบดีแกว  ปริ- 
ณายกรตนะเปนคํารบ ๗ สเจ  อคารสฺมา  อนาคาริย  ปพฺพชติ  ถาพระ 
มหาบุรุษน้ันออกจากเคหสถาน  บําเพ็ญพรตผนวชพรหมจรรย  ดํารง 
อนาคาริยธรรม  เปนบรรพชิตไซร  อรห  โหติ  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  โลเก 
วิวฏจฺฉโท  ทานยอมเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  มีหลังคาคือ 
กิเลสอันเปดแลวในโลก  ดังน้ี.   ในคัมภีรพยากรณศาสตรทายมหาปุริส- 
ลักขณะน้ัน  แสดงมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ซึ่งเปนเหตุจะใหพราหมณไดรู 
พยากรณ  พระมหาบุรุษน้ัน   โดยคติ ๒ อยางดวยประการฉะนี้. 
                             พระบรมศาสดาประสูติ 
        ตสฺมึ  โข  ปน  มหาปุริสลกฺขณปกรเณ  ก็ครั้นเม่ือคัมภีรมหา-  
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ปุริสลักขณะน้ัน  อันพราหมณผูรูไตรเพทนํามากลาวดวยปากดํารงอยูใน  
มัธยมชนบทท้ังหลายน้ันแล  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาแหงเราน้ี  พระ 
องคมีสติสัมปชัญญะ   จุติจากดุสิตพิภพทิพกาย  หยั่งลงยังพระครรภแหง 
พระเทวีทรงพระนามมหามายา  ซึ่งเปนอัครมเหสีแหงพระสุทโธทน   
สักกาธิบดีบรมกษัตราธิราชา  ณ เมืองกบิลพัสดุนคร ณ  ชนบท.  ดวย 
อานุภาพแหงบารมีธรรม  ซึ่งใหสําเร็จอัศจรรยเปนอันมาก  หากเพ่ิมพูน 
วิบากสมบัติเปนมหัศจรรย.  ครั้งน้ัน  มีเทพบุตร  ๔ องค  มาอภิบาล 
รักษาใน ๔ ทิศ  มิใหมนษุยและอมนุษยผูใดมาเบียดเบียนพระโพธิสัตว 
และมารดาพระโพธิสัตวเจาได  ดวยอํานาจธรรมดานิยมหากใหเปนไป 
อาศัยพระบารมี  ใหมารดามีศีล ๕ โดยปกติ  และมิใหเกิดจิตกอปร 
ดวยกามคุณในบุรุษทั้งหลาย  และใหลวงวิสัยอันบุรุษที่มีจิตกําหนัด 
ไมสามารถจะลวงดวยอสัทธรรมอัธยาจารได  และใหไดกามคุณารมณ 
ปราศจากอสัทธรรม  และใหมีความสุขไมมีพยาธิเย็นนักรอนนักมาเบียด 
เบียน  และพระโพธิสัตวนั้น  เม่ืออยู ณ ภายในพระครรภก็ไมมีโรค 
บริสุทธิ์  มีองคอวัยวะทั้งปวงบริบูรณไมเสื่อมทรามปรากฏแกพระมารดา 
ประหน่ึงดายไหมเบญจพรรณที่บุคคลสอดไวแลว ณ แกวไพฑูรยฉะน้ัน. 
พระโพธิสัตวเสด็จอยูในพระครรภพระมารดา  ๑๐ เดือนถวน  โดยสุข 
สวัสดิ์  เม่ือครบ  ๑๐ เดือนนั้น ลวงไป  พอบรรจบถึงมงคลสมัยวิศาข- 
บุรณมีดิถีเพ็ญ  พระจันทรเสวยวิศาขนักษัตร  พระมารดาเสด็จสถิต 
ประดิษฐานเสด็จยืนเปนอิริยาบถอันงาม  ไมนั่งไมนอนเหมือนสตรีที่จะ 
คลอดบุตรอ่ืนๆ  เสด็จทรงยืนอยู  พระโพธิสัตวบริสุทธิ์  อันเสมหะและ  
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โลหิตและมวกและครรภมลทิน  อันใดอันหน่ึงมิไดพัวพันมิไดแปดเปอน  
ดวยส่ิงไมสะอาด  พระโพธิสัตวมีสติสัมปชัญญะ  เสด็จประสูติจากพระ- 
ครรภแลวมิทันไดถึงพ้ืน  มีเทพดา ๔ องคมารับกอนแลว  แสดงไว  ณ 
เบื้องหนาแหพระมารดา  ออกวาจาวา อตฺตมนา  เทวิ  โหหิ  ขอพระ   
เทวีเจาจงดีพระทัยเถิด  พระโอรสน้ีมศีักดาใหญ  ดังน้ี  ครั้นแลวมนุษย 
ทั้งหลายจึงไดรับตอภายหลัง  ขณะนั้น ทอนํ้ารอนทอหนึ่ง  น้ําเย็น 
ทอหนึ่ง  บันดาลไหลลงมาแตอากาศ  ชําระพระกายพระมารดาและพระ 
โพธิสัตว  ใหบริสุทธิ์ เสร็จอุทกกิจแลว  พระโพธิสัตวเจาเสด็จเคลื่อน 
จากหัตถแหงมนุษยทั้งหลาย  เสด็จประดิษฐาน ณ พ้ืนดวยพระบาทมีพ้ืน 
เสมอต้ังลงแลวดวยดี  ผันพระพักตรตอทิศอุดร  เสด็จพระดําเนินไป 
๗ กาวบทวีติหารครบ ๗ บทวารแลว  เสด็จสถิตทอดพระเนตรซ่ึงทิศา- 
นุทิศทั้งปวง  เปลงออกซึ่งอาสภิวาจาพรหมโวหารเปนภาษิตของบุรุษ- 
พิเศษอาชาไนยวา  อคฺโคหมสมิ  โลกสฺส เราเปนผูเลิศเปนยอดแหง 
โลก  เชฏโหมสฺมิ  โลกสฺส  เราเปนผูเจริญผูใหญแหงโลก  เสฏโ- 
หมสฺมิ  โลกสฺส  เราเปนผูประเสริฐแหงโลก  อยมนฺติมา  ชาติ  ความ 
บังเกิดชาตินี้มี ณ ที่สุด  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว  บัดนีค้วามบังเกิดอีกมิไดมี. 
ยทา จ โข  เมื่อใดสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาน้ีปรารภเริ่มซึ่งชาตินี้ 
แหงพระองค  ดวยปฏิสนธิก็ดี  ยทา  จาย  เมื่อใดสมเด็จพระผูมีพระภาค 
เจาน้ี   ใหชาติความบังเกิดแหงพระองคสําเร็จดวยอาการท้ังปวง  ดวย 
เมื่อประสูติแลว  เสด็จพระดําเนินไปดวยพระบาทและเปลงออกซึ่งอาส- 
ภิวาจาก็ดี  ในสองสมัยกาลนี้  หม่ืนโลกธาตุนี้หว่ันไหวสะเทือนสะทาน  
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ทั้งแสงสวางยิ่งไมมีประมาณก็ปรากฏบังเกิดมีในโลก  ลวงเทวานุภาพ  
แหงเทวดาท้ังหลาย. สตฺตาห  ชาเต  ปน  ตสฺมึ  ปางเม่ือพระโพธิสัตว 
ประสูติแลวได ๗ วัน  พระมารดาก็ทําลายขันธดวยกาลกิริยาลวงไป. 
ขอน้ันก็สําเร็จโดยธรรมดานิยม เพราะเหตุพระครรภนั้น  ไมสมควรจะ 
เปนที่อาศัยปฏิสนธิแหงสัตวอ่ืน.   
                            พระองคพรอมดวยมหาปุริมลักษณะ  ๓๒ 
        ชาตมตฺโตเยว  จ โส  ก็แลพระโพธิสัตวเจาน้ันพอบังเกิดแลว 
พระองคก็พรอมดวยมหาปุริสลักขณะ ๓๒ ประการครบบริบูรณ  ไมบก 
พรอง.  โส หิ  แทจริง  พระโพธิสัตวเจาน้ัน  แมเมื่อดํารงในธรรมดา 
แหงทารก  พระองคมีพระมหาปุริสลักขณะบริบูรณพรอมแลวท้ัง ๓๒ 
ประการฉะน้ี.  สุปติฏ ิตปาโท  มีพระบาทประดิษฐานต้ังลงดวยดี  พ้ืน 
พระบาทเสมอดังพ้ืนฉลองพระบาททองแหงพระราชามหากษัตริย  ไม 
แหวงเวาสูงปลายเทาหนักสนกระโหยงกลางเทาดังสามัญมนุษย  อันนี ้
เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๑.  เหฏา  โข  ปนสฺส  ปาทตเลสุ   จกกฺานิ 
ชาตาจิ  สหสฺการานิ   สเนมิกานิ  สนาภิกานิ  สพฺพาการปริปูรานิ  ใน 
ฝาพระบาทมีจักรทั้งหลายบังเกิดข้ึน  มีซี่กําไดละพัน  มีกงมีดมุ  บริบรูณ 
ดวยอาการท้ังปวง  ฝาพระบาทท้ัง ๒ วิจิตรดวยจักร  นี้เปนมหาปุริส- 
ลักขณะท่ี ๒.  อายตปณฺหิ  มีพระสนอันยาว  ถาจะแบงเปน ๔ สวน 
เปนปลายพระบาท ๒ สวน  พระสงฆประดิษฐานลงในสวนท่ี ๓ ที่ ๔ 
เปนพระปราษณีคือ พระสวน  โดยปริมณฑลคลายกับกลุมผากัมพลแดง 
มีพระสนยาวตามสวนฉะน้ี  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๓.  ทีฆงฺคุลิ  มีพระ-  
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องคุลี นิ้วพระหัตถ  นิ้วพระบาทยาวงาม  นิ้วพระหัตถทั้ง ๕ นิ้วพระ  
บาทท้ัง ๕ มีประมาณเสมอกัน  ไมเหลื่อมยาว  ไมเสื่อมส้ันดังสามัญ 
มนุษย  มีพระองคลียาวงาม  นี้เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๔.  มุทตุลุนหตฺถ- 
ปาโท  มีฝาพระหัตถพระบาทออนเสมออยูเปนนิตย  เปนมหาปุริส- 
ลักขณะท่ีคํารบ ๕.  ชาลหตฺถปาโท  มีพระหัตถพระบาทมีลายปนระหนึ่งราง 
ขายอันนี้เปนมหาปุริสลักขณะคํารบ ๖.  อุสฺสงฺขปาโท  มีพระบาทมีสังขะ   
คือขอพระบาทลอยอยู  ณ เบื้องบน  ขอพระบาทไมเน่ืองพัวพันกับหลัง 
พระบาทดังของสามัญชน  อันนี้เปนมหาปุริสลักขณะที่ ๗.  เอณิชงฺโฆ 
มีพระสงฆรีเรียวดังแขงแหงเนื้อทราย  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๘.   ิตโกว 
อโนนมนฺโต  เสด็จสถิตประดิษฐานยืนอยูมิไดนอมลงฝาพระหัตถทั้ง ๒ 
ลูบถือมณฑลพระชานุทั้ง ๒ เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๙.  โกโสหิตวตฺถ- 
คุยฺโห  มีอังคาพยพซึ่งจะพึงซอนใหลับผาต้ังลงแลวในฝก  เปนมหาปุริส- 
ลักขณะท่ี ๑๐.  (ปาฐะหน่ึง  โกโสหิตวตฺถุคุยฺโห  มีอังคาพยพท่ีพึง 
ซอนปกปด  มีวัตถุต้ังลงแลวในฝกตามแตควร) สุวณฺณวณฺโณ  มี 
พรรณดังพรรณแหงทอง  คือมีหนาคลายควรเปรียบดวยทองคํา  เปน 
มหาปุริสลักขณะที่ ๑๑.  สุขุมจฺฉวิ  มีพระฉวี  ผิวอันละเอียด  ธุลีละออง 
จึงมิติดอยูในพระกายได  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๑๒.  เอเกกโลโม  ม ี
พระโลมชาติขุมละเสน ๆ เสมอไปทุกขุมขน  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๑๓. 
อุทฺธคฺคโลโม  มีพระโลมชาติลวนมีปลายข้ึนเบื้องบนทุกเสน  สีเขียว 
ประหน่ึงสีดอกอัญชัน  ขดเปนกุณฑลทักขิณาวัฏเวียนขวา  เปนมหาปุริส- 
ลักขณะท่ี ๑๔. พฺรหฺมุชุคตฺโต  มีพระกายตรงดังกายพรหม มิไดนอมเบื้อง  
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หนาเบื้องหลัง  และขางซายขางขวา  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๑๕.  สตฺตุส-ฺ  
สโท  มีพระมังสะในท่ี ๗ สถาน  คือหลังพระหัตถทั้ง ๒ หลังพระบาท 
ทั้ง ๒ จะงอยพระอังสาทั้ง ๒ และพระสอฟูบริบูรณเต็มดวยดี  เปน  
มหาปุริสลักขณะที่ ๑๖.  สีหปุพฺพฑฺฒกาโย  มีสวนพระกายเบื้องหนาดัง 
กึ่งกายเบื้องหนาแหงราชสีห  อังคาพยพท่ีควรจะยาวก็ยาว  ที่ควรจะส้ัน 
จะกลมจะเต็ม  ก็สั้นกก็ลมก็เต็มตามท่ีไมบกพรอง  เปนมหาปุริสลักขณะ 
ที่ ๑๗.  ปตนตฺรโส  มีระหวางพระปฤษฎางคอันเต็มไมเปนรองดัง 
ทางไถดังมีในกายแหงสามัญชน  เปนมหาปุริสลักขณะที่ ๑๘. นิโครฺธ- 
ปริมณฺฑโล  มีปริมณฑลดังไมนิโครธพฤกษ  พระกายกับวาของพระองค 
เทากัน  เปนมหาปุริสลักขณะที่ ๑๙.  สมวฏฏกขนโฺธ  มลีําพระศอกลม 
เสมอ  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี  ๒๐.  รสคฺคสคฺคี  มีเสนเอ็นที่สําหรับจะ 
กลืนรสเลิศ  คือเอ็น  ๗๐๐ ที่สําหรับนําไปซ่ึงรสอาหารมาสวมรวมประชมุ 
ณ พระศอ  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๑.  สีหหนุ  มีพระหนุดังคางราชสีห 
บริบูรณดีประหน่ึงวงพระจันทรในวัน ๑๒ คํ่า  เปนมหาปุริสลักขณะ 
ที่ ๒๒.  จตฺตาฬีสทนฺโต  มีพระทนตครบ ๔๐ ทัศ  ไมยิ่งไมหยอน 
เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๓.  สมทนโฺต  มีพระทนตเสมอไมลักลั่น  ยาว 
สั้นดังสามัญมนุษยเปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๔. อวิฬทนฺโต  มพีระทนต 
ไมหาง  ชิดสนิทเปนอันดี  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๕.  สุสุกฺกทาโ 
มีพระทาฐะ  คือ พระเข้ียวอันขาวงาม  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๖. 
ปหุตชิวฺโห มีพระชิวหาอันพอ  คือ  ออนและกวางใหญ  อาจแผปก 
พระนลาฏมิดและจะหอใหเล็กสอดในชองพระนาสิกและชองพระโสตได  
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เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๗.  พฺรหฺมสฺสโร กรวิกภาณี  มีพระสุรเสียง  
กองกังวานดังเสียงพรหม  เมื่อจะตรัสมีสําเนียงดังนกการวิก  เปนมหา- 
ปุริสลักขณะท่ี ๒๘. อภินีลเนตฺโต  มีพระเนตรเขียวสนิทในที่ควรจะ 
เขียว  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๒๙.  โคปมุโข  มีดวงพระเนตรดังตาแหง 
โค  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๓๐.  อุณฺณา  ภมุกนฺตเร  ชาตา  มีพระ 
อุณาโลมบังเกิด ณ ระหวางแหงพระโขนง  และพระอุณาโลมนั้นขาว   
ออนควรเปรียบดวยนุน  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๓๑.  อุณฺหิสสโีส  พระ 
มหาบุรุษบรมโพธิสัตวเจามีพระเศียรไดปริมณฑลในที่ทั้งปวง  ดุจประดับ 
ดวยอุณหิสรอบพระพักตร  เปนมหาปุริสลักขณะท่ี ๓๒.  ยถา  ยถา 
พฺราหฺมณาน   โปราณเกสุ  มนฺเตสุ  อาคตานิ  มหาปุริสลักขณะท้ังหลาย 
ไดมาแลวในหมูมนตเกาของพราหมณทั้งหลายฉันใด ๆ ก็บรบิูรณใน 
พระกายแหงพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตวเจาน้ัน  ดวยอาการท้ังปวง. 
อยฺจสฺส  มหาปุริสลกฺขณสมฺปทา  กแ็ลการท่ีพระมหาบุรุษนั้นบริบูรณใน 
มหาปุริสลักขณะ   เปนรปูกายสัมปทาน้ี  ก็สักวาเปนเครื่องทรมานเวไนย- 
สัตวที่มีประมาณในรูป  ใหไดศรัทธาและเสื่อมใส  โดยงาย  โดยมิไดยาก. 
อน่ึง   รูปกายสมบัตินั้น ยอมนํามาซึ่งศรัทธาในเบ้ืองตน  แกประชุมชน 
ผูรูคัมภีรมหาปุริสลักขณศาสตรนั้น  อน่ึง  รูปกายสมบัตินั้น  ใหสําเร็จ 
ความสุขในกาลเบื้องตนมีกายสมบัติเปนตน.  อิจเจวมานิสสวติเยว 
ความบริบูรณดวยมหาปุริสลักขณะ  ของพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว  มี 
อานิสงสอยูอยางนี้  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  บัณฑิตพึงสันนิษฐานวา  การ 
ที่จะแสดงใหประชุมชนที่บังเกิดภายหลังแมในกาลอนาคต  ไดเห็นพระ 
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ลักขณะท้ังหลายนั้น  เปนประโยชนทีจ่ะพึงปรารถนา แมในการสราง  
พระพุทธพิมพรูปปฏิมาเจดียจะตองใหประกอบดวยมหาปุริสลักขณะ  ซึ่ง 
จะพึงแสดงไดตามควรแกสิปปะสามารถ  ดวยประการฉะน้ี. 
                      พวกพราหมณทํานายพระมหาบุรุษ   
        อิมเมว  ปริปุณฺณลกขฺณตฺ  ทิสฺวา  พราหมณทั้งหลายผูรูไตรเพท 
ซึ่งทาวสุทโธทนสักกาธิบดีไดเชิญมารับพระลักขณะน้ัน  ไดเห็นซึ่งความ 
ที่แหงพระมหาบุรุษมีพระลักขณะบริบูรณแลว  เปนรูปกายสมบัติอันนี้ 
นี่แล  จึงบังเกิดความพิศวงอัศจรรยจิต  แสดงข้ึนซึ่งลักขณะมนตรอัน 
นั้นแลว  ไดพยากรณทํานายพระมหาบุรุษเจาโดยคติทั้ง ๒ ตามที่แสดง 
ไวแลวในลักขณะมนตรแหงตน ๆ,  ภิยฺโย  กิร ดังไดสดับมา  พราหมณ 
บางจําพวกในภายในพราหมณผูรูลักขณะมนตรเหลาน้ัน  ไดกําหนดคติ 
สถานเดียว  ยิ่งกวาพยากรณในคัมภีรมหาปุริสลักขณพยากรณศาสตรอีก 
เลา  ไดทํากติกาสัญญาแกกันและกันวา เมื่อใดพระมหาบุรุษสักโกฺยรส 
พระองคนี้  จักเสด็จออกบรรพชาแลว  เราทั้งหลายจักบรรพชาตามเม่ือ 
นั้น  เมื่อเราทั้งหลายจะมีชีวิตไมทันถึงกาลเม่ือทานจะทรงบรรพชานั้น 
แลว  จักสั่งสอนบุตรนัดดาไว  ใหออกบรรพชาตามพระมหาบุรุษสากิโย- 
รสน้ันดังน้ี.  อิมิสฺสา กติกาย  เอกจฺเจหิ  สณฺ ิตฺตาเยว  เพราะอาศัยได 
ต้ังอยูแลวในสัญญาดังน้ีแล  พราหมณบางจําพวกจึงไดออกบรรพชา 
เปนภิกษุเบญจวัคคีย  ตามเสด็จพระมหาบุรุษเจาแตเมื่อยังเปนพระโพธิ- 
สัตว  กอนแตอภิสัมโพธิกาล.  
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                           พระมหาบุรุษไดรับความอภิบาล    
        เตสนฺต  พฺยากรณ สตฺุวาป  ปุพฺเพ  ตสฺส  ปวตฺตมาเน  อจฺฉริยป-ฺ 
ปาฏิหาริเย  ทิสฺวาป  สกยฺาป  โกลิยาป  าตกาเยว  อ ฺเ  จ  พหู 
ชนา  หฏตุฏา  มหาปุริเส  พหุเมว  สมฺมาน  กตฺวา  ยถาพล  ต 
สมฺมา  ปริหรึสุ  ปฏิชคฺคึสุ.  ฝายพระญาติทั้งหลาย  คือ  สากิยะและโกลิยะ 
ทั้ง ๒ ฝาย  และชนทั้งหลายเหลาอ่ืนเปนอันมาก  อาศัยไดฟงพยากรณ 
แหงพราหมณทั้งหลายน้ัน  และไดเห็นปาฏิหาริยอัศจรรย  ซึ่งเปนไป 
แดพระมหาบุรุษนั้น  ณ กาลกอนดวย  กช็ื่นชมบนัเทิงจิต  มีความเคารพ 
นับถือในพระมหาบุรุษมากแลว บริหารปฏิบัติพระมหาบุรุษเจาน้ัน  ดวย 
สุขสมบัติตามกําลังใหไพบูลพิเศษกวาพระญาติสามัญอ่ืน ๆ.  เพราะเหตุ 
นั้น  พระมหาบุรุษเจา  จึงเปนสุขุมาลบุคคลอุดมในความสุขอยางยิ่ง 
อันพ่ีเลี้ยงนางนมท้ังหลายเปลี่ยนเอวเปลี่ยนหัตถกนัอุมทรง  บริหารบํารุง 
บําเรอพระองคดวยกุมารบริวารท้ังปวง  ลวนพิเศษไพศาลประณีตอุดม 
นัก  ถึงซ่ึงความเจริญดวยความสุข  บริโภคจันทนเมืองกาสี  ภูษาทรงและ 
ภูษาโพกลวนประณีตของเกิดในเมืองกาสีสิ้น  เปนผาละเอียดสัมผัสออน 
พิเศษดีกวาผาอ่ืน ๆ ในครัง้น้ัน. ชนผูอภิบาลดวยเศวตฉัตรกั้น  ณ เบื้อง 
บนพระมหาบุรุษน้ัน  เปนนิตย  ทั้งกลางวันและกลางคืน  ดวยมิให 
หนาวและรอน  และแดดและนํ้าคางมาเบียดเบียนพระมหาบุรุษนั้นได 
ในนิเวศนแหงทาวสุทโธทนสักกะผูพระบิดาน้ัน  ทาวเธอใหขุดสระโบก- 
ขรณีทั้งหลาย    ปลูกอุบลบัวสายไวสระหน่ึง  ปลกูประทุมชาติบัวหลวง 
ไวสระหน่ึง  ปลูกปุณฑรกิสัตตบงกชบัวขาวไวสระหน่ึง  เพ่ือประโยชน 
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เปนที่เลนสําราญแหงพระมหาบุรุษน้ัน.    
                             ไดปฐมฌานแตพระเยาว   
        แลกาลเม่ือพระมหาบุรุษมีพระชนมพรรษา  ๗ ป  เปนกาลควรแก 
อภิสมัย  ทาวสุทโธทนสักกะกษัตริย ทรงเริ่มวัปปมงคลพิธีจรดพระนัง- 
คัลแรกนาขวัญ ณ ที่ใหม  พรอมดวยอุปหารพิธี ฟอนรําประโคมดนตรี 
สังคีตเปนนฤโฆษกาล  พ่ีเลี้ยงนางนมท้ังหลายเชิญพระโพธิสัตวเจา 
พรอมดวยอเนกชนบริวารไปสถานท่ีแรกนานั้น ชาวพนักงานแวดวงภูมิ 
สถานรมตนหวาใหญดวยวิสูตร  ลาดปจจัตถรณะถวาย  เปนทีพ่ระโพธิ- 
สัตวเสด็จประทับ  ควรบันเทิงพระหฤทัยนัก พ่ีเลีย้งและชนบริวารเห็นวา 
รมไมหวาเปนคุตตาสถานไมมีภัย ก็หลีกมานั่ง ณ สถานใกล  ๆ เพลินด ู
การมหรสพตามปรารถนา  ครั้งน้ันควรจะเปนอัศจรรย  อันสัมโพธินิมิต 
นิยมหากบันดาลใหเปนไป  พระมหาบุรุษมีความสงัดกายสงัดพระหฤทัย 
เปนวิเวกบท   ทรงคูบัลลงักนั่งขัดสมาธิกําหนดลมอัสสาสะปสสาสะเปน 
อารมณ  ก็บรรลฌุานเปนปฐม  มีวิตก  วิจาร  มีปติและสุขเกิดแตวิเวก 
แมเพลาตะวันบาย  เงาไมหวาก็คงสถิตเหมือนเมื่อเพลาเท่ียง   ไมคลอย 
เคลื่อนเลื่อนชายไปตามกาล ดํารงเปนอจลสถาน  ใหประชุมชนไดเห็น 
เปนมหัศจรรย  จนทาวสุทโธทนสักกาธิบดีชนกนาถ  ทรงเส่ือมใสบังคม 
พระโอรสบูชาคุณธรรมทรงบุญฤทธิป์าฏิหาริย  ครั้นเสร็จวัปปมงคลกาล 
แลว   ก็เชิญเสด็จพระโพธิสัตวกลับยังพระนิเวศน  พระโพธิสตัวแมบรรล ุ
ถึงมหรคตคุณพิเศษแลว  แตยังไมมีความแคลวคลองชํานาญ  ฌานน้ัน 
ก็เส่ือมไป.  
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                                  เสวยสุขสมบัติ    
        ครั้นพระองคทรงเจริญแลว  ทาวสุทโธทนสักกาธิบดีชนกนาถ 
ใหนายชางสรางปราสาท ๓ ตําบล  ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูฤดูหนาว  ปรา- 
สาทหน่ึงเปนที่อยูฤดูรอน  ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูฤดูฝน  ควรจะยักยาย 
โดยผาสุกใน ๓ กาลฉะนั้น.  พระมหาบุรุษนั้นอยู  ณ  ปราสาทฤดูฝน  ๔ 
เดือน  บําเรอดวยดนตรีลวนแตสตรีไมมีบุรุษ  มิไดลงจากปราสาท 
พรอมเพรียงดวยกามคุณทั้ง ๕ รูป  เสียง  กลิ่น  รส  โผฏฐัพพารมณ 
เปนที่ปรารถนาบันเทิงจิตเปนนิจกาล. ทั้งทาสกรรมกรบุรุษในนิเวศน 
สถานของทาวสุทโธทนสักกาธิบดีผูพระบิดา  กบ็ริโภคอาหารขาวสาลี 
ระคนดวยมังสะรูปพยัญชนะวิกัติ  ไมบริโภคกาณาชกภัตกับน้ําสมเหมือน 
ทาสกรรมกรในตระกูลอ่ืน  และสรรพบริหารท้ังปวงในนิเวศนของทาว 
สุทโธทนสักกะผูพระบิดานั้น  ลวนอุดมประณีตพิเศษควรบันเทิงจิตทุก 
ประการ.  อิติ  โข โส  พระมหาบุรุษบรมโพธิสัตวเจาน้ัน  ประกอบไป 
ดวยความสมบูรณและความเปนสุขุมาลสัตวเห็นปานดังน้ี  ดํารงอยูใน 
ฆราวาสสุขสมบัติถึง ๒๙ ป เปนกําหนด  ดวยประการฉะน้ี. 
                   ประโยชนไดเพราะรูปสมบัติและเคยเสวยกามสุข 
        และมหาบุรุษ  แมเมื่อเกิดข้ึนในโลก  เพ่ือความเปนพระสยัมภู 
พุทธเจาดังน้ีแลว  พระองคมาประกอบดวยมหาปุริสลักขณสมบัติซึ่งเปน 
อุบายจะกระทําความเส่ือมใสแกเวไนยสัตวบางจําพวก  และไดถึงแลว 
ซึ่งความบริบูรณดวยกามสุขสมบัติอันอุดมประณีตนักเห็นปานดังน้ีแตใน 
ปฐมวัย  เพื่อวาเมื่อพระองคถึงซ่ึงสยัมภูอภิสมัยเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา 
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แลว  ทรงแสดงพระธรรมเทศนา  เพ่ือใหมละนิวรณมีกามฉันทเปนตน  
เวไนยสัตวบางจําพวกจะตอสูคัดคานโตเถียงตอธรรมเทศนากามฉันทา- 
ทิปหานไซร  พระองคไดอาซึ่งความแหงกามารมณทั้งหลาย  อัน   
พระองคเคยประสบมาแลว  ณ  กาลกอนน้ันวา  อันกามท้ังหลายที่เปนของ 
มนุษยลวนอุดมประณีต แมถึงเราผูตถาคตก็ไดสองเสพแลว  ก็แตกามท้ัง- 
หลายนั้นมีโทษอยางนี้ ๆ เราผูตถาคตไดเห็นแลว จึงไดมละเสียดังน้ีแลว 
บริหารนําเสียซึ่งถอยคําขาศึกแหงผูอ่ืน.  อน่ึง  จะใหโลกิยชนสําเร็จความ 
เชื่อวาพระองคนั้นไดถึงกามสุขสมบัติเห็นปานดังนี้เทียว  ภายหลังอาศัย 
ทรงกระทําในจิต   โดยอุบายอันชอบ  มละเสียงซึ่งกามทั้งหลายนั้น  เขาไป 
ถึงบรรพชาแลว บริสุทธิ์ดวยพรหมจรรยดังน้ี.  การที่พระมหาบุรุษ 
บรมโพธิสัตวเจาถึงซ่ึงความบริบูรณดวยกามสุขสมบัติอันอุดมประณีตนั้น 
มีอานิสงสคุณ  เกื้อกูลแกอุบายทรมานเวไนยสัตวบางจําพวก  ดวย 
ประการฉะน้ี.  อน่ึง  ถาพระมหาบุรุษบรมโพธิสัตว  จะไมมีปชาบดี 
และโอรสกอนแลวบรรพชาไซร  ชนบางจําพวกก็จะสําคัญเสียวา  เปน 
ปณฑกมนุษยไมควรแกฆราวาสสมบัติ  จึงออกบําเพ็ญพรตพรหมจรรย 
แลวก็ไมสําคัญเพ่ือคุณพิเศษในอภิสมัย.  ครั้นเมื่อพรอมดวยปชาบดีและ 
โอรสเปนปกติบุรุษ  ควรแกฆราวาสสมบัติจริงฉะนั้น  แตหากเห็น 
อํานาจประโยชนแลวสละเสียออกบําเพ็ญบรรพชาไซร  ความสําคัญผิด 
เห็นปานน้ัน  ก็มิไดมีมา  และสามารถจะเปนที่ต้ังแหงศรัทธาของ 
เวไนยสัตวบางจําพวกได. เพราะเหตุนั้น  เมื่อดํารงในสุขสมบัติวิสัย 
ภายใน ๒๙ ป  จึงพรอมดวยพระมเหสีราหุลมารดาและโอรสราหุลกุมาร 
เปนพุทธธรรมดาตามอรรถกถานัยประการหนึ่ง  ดวยประการฉะน้ี. 
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                               อภิสัมโพธิกถา  กณัฑที่ ๒   
        กลาวความจําเดิมแตพระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา  เสด็จอยู 
ศึกษา ณ สํานักอาฬารดาบสและอุทกดาบส  ทราบลัทธิแลวไมพอ 
พระหฤทัย  ทรงเสาะหาสันติวรบทตามลําพังพระองค  เสด็จไปทรงต้ัง 
ความเพียร ณ อุรุเวลาประเทศเสนานิคม  มีอุปมา  ๓ ขอมาปฏิภาณแก 
พระองคใหลงสันนิษฐานวา ความพอใจในกามเปนเหตุขัดขวางแก 
ความตรัสรู  จึงทรงบําเพ็ญทุกรกริิยา  เพ่ือกันจิตมีใหหมกมุมในกาม 
ไดเสวยความลําบากเปนอยางยิ่งก็ไมสามารถจะตรัสรู  จึงทรงเลิก 
ทุกรกิริยานัน้เสีย  บําเพ็ญเพียรในทางสมาธิและวิปสสนา  ก็ไดตรัสรู 
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา ทรง 
พระคุณสมบัติตามพุทธภูมิ.  
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        เอกูนตึส  วสฺสานิ                          กาเมหิ  โส  สมปฺปโต  
        โยพฺพนาโรคฺยปาเณสุ                   มเท อาทีนว   สโต 
        ทิสฺวา  ปหาย  กามานิ                   อุเปสิ  อนคาริย 
        ปธาน  โส  ฉพฺพสฺสานิ                 ปทหนฺโต   ตโปวเน 
        วิเสส  อนธิคนฺตฺวา                       ปธาเนน  อวฏฏนา 
        สยมฺภูภาวาวเหน                          นิยาเมน  นิยามิโต 
        ยนฺต  ฉายาย  สกฺกสสฺ                   กมมฺนฺเต  ปตุ  ชมฺพุยา 
        อป  ทารกภูเตน                             ฌาน  สมฺปาทิต  ปุเร 
        ตเยวานุสฺสริตฺวาน                         เอว  โส  สมจินฺตยิ 
        สิยา  นุ  โพธิยา  มคฺโค                   โพธิยา   อยโน  สิยา 
        ภายาม ิ ตสฺส  สขุสสฺ                      กาเม วินา  ปวตฺติโน 
        อธมิตฺตกสีมานม-ฺ                           ปตฺตกาเยน  เม  สตา 
        น สกฺกา  ต  อธิคนฺตุ                       สุข  อกามเสวิย 
        หนฺท  กาย  ปเณยฺยาห                    พล  คาหาปเย  อิม 
        โอฬารกิ  ว  อาหาร                         อาหาเรมิ  ยถิจฺฉก 
        ตโต  ปธานโมสฺสชฺช                       ทุกข  ทุกกฺรการิก 
        ปริภุชฺิ   จ  อาหาร                         กุมมฺาโสทนสมฺภว 
        ย  ทิสฺวาน  ปกฺกมึส ุ                        ยติโน  ปฺจวคฺคิยาติ.  
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        อนุสนธิพระธรรมเทศนา  มีบุรพาปรสืบเนื่องตามลําดับมา  บัดนี้  
จะวิสัชนาในบรรพชาปธานาภิสัมโพธิกถา  แสดงเรื่องพระผูมีพระภาค 
เจา  ทรงบรรพชาและประพฤติความเพียร  และตรัสรูพระอนุตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณเปนลําดับไป  ดําเนินเนื้อความวา 
                         พระมหาบุรุษเสด็จออกบรรพชา 
        เมื่อพระมหาบุรุษโพธิสัตวเจาทรงพระเจริญวัย  มีพระชนมพรรษา 
๒๙ ปแลว ไดความสังเวชสลดพระหฤทัยดังน้ีวา อันปุถุชนผูยงัไมได 
สดับแลว  เมือ่ตนเปนสัตวมี  ชรา  พยาธิ  มรณะ  เปนธรรมดาอยูทีเดียว 
ไดเห็นผูอ่ืนชราและเจ็บไขและตาย  ก็ยอมมาเกลียดชังลวงตนเสีย  ไม 
คิดวาเราจะพึงแกและเจ็บไขและตายไปเหมือนฉะนั้น  ขอท่ีเห็นผูอ่ืน 
แกและเจ็บไขและตายแลวจะมาเกลียดชัง  หาคิดนอมตนใน  ชรา  พยาธ ิ
มรณะ  ดังนี้ไมนั้น  ไมสมควรแกเราเลย.  ครั้นพระมหาบุรุษโพธิสัตว 
นั้น  กระทําในใจอยูเนือง ๆ ฉะน้ี  ประหนึ่งจะมละความเมา ๓ เสียดวย 
ประการทั้งปวงได.  ความเมา ๓ ประการนั้น คือ  ความเมาวัยในวัน ๑ 
ความเมาตอความไมมีโรคในความไมมีโรค ๑  ความเมาตอชีวิตใน 
ชีวิต ๑ สัตวทั้งหลายอาศัยความเมา ๓ ประการเหลาน้ี  ยอมประพฤติ 
ทุจริตดวยกายวาจาจิตโดยมาก  มาสําคัญซ่ึงปรโลกประหนึ่ง ณ ที่ไกล. 
ครั้งน้ันพระมหาบุรุษเจาเกิดความปริวิตกวา  แมถึงเราก็เปนสัตวมี ชรา 
พยาธิ มรณะ  เปนธรรมดา  ไมลวง  ชรา  พยาธิ  มรณะ  ได เมือ่เราอยู 
ณ  ทามกลางเรือนอยางนี้  ถา ชรา  พยาธิ  มรณะ  มาถึง  ก็จะพึงเปน 
ไปเพ่ือโศกและร่ําไรทุกขโทมนัสอุปายาส  เราจะพึงปฏิบัติไฉน  เมื่อ  
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ชรา พยาธิ มรณะ  มาถึง  จึงจักไมเปนไปเพ่ือโศกและร่ําไรทุกขโทมนัส   
อุปายาสได.  ครั้นแลงจึงทรงพระปริวิตกวา  อันบรรพชาความประพฤติ 
พรตเปนอนาคาริยบรรพชิต  นริาศจากสรรพกิจท่ีจะเกื้อกูลแกเรือน 
นั้น  เปนคุณดีงาม  เมื่อบุคคลไดดํารงในบรรพชาแลว  ความเมา 
แมทั้ง ๓ ก็จะมิไดเกิดมี  หรือจะนอยเบาบางลง แมชรา  พยาธ ิ มรณะ 
จะมีมาถึง  ก็จะไมพึงเปนไปเพ่ือโศกและร่ําไรทุกขโทมนัสอุปายาสมาก 
นักได  เมื่อนรชนที่หนุมกด็ี  แกก็ด ี ไมมีโรคหรือพยาธิเบียดเบียนก็ดี 
มีชีวิตอยูหรือจวนจะมรณะก็ดี  มาประพฤติบรรพชากระทําในจิตโดย 
อุบายอันชอบอยูแลว  ประพฤติพรหมจรรยใหบรสิุทธบริบูรณ ประหน่ึง 
สังขที่บุคคลขัดแลวดวยดี  บรรพชานั้นก็จะเกษมศรีไมมีภัยอยูเสมอ 
ทุกเม่ือ  เปนนิจกาลโดยแท.  ก็แลฆราวส  การอยูครอบครองเคห- 
สถานนี้  เปนทางมาแหงธุลีละอองมีกามฉันทกามวิตกเปนตน  ฝาย 
บรรพชาเปนอัพโภกาสท่ีแจง  ไกลหางจากกิเลสาดูรกังวลมีประการ 
ตาง ๆ.  เมื่อบุคคลครอบครองเรือนอยูแลว  อันจะประพฤติพรหมจรรย 
ใหบริสุทธิ์บริบูรณโดยสวนเดียว  ยากท่ีจะกระทําได.  ไฉนหนอเราพึง 
ปลงผมและหนวดนุงผากาสาวพัสตรบําเพ็ญพรตอนาคาริยปฏิบัติ  ที่มิได 
เกี่ยวของกังวลดวยกามากรสถาน เราเปนสัตวอัน ชาติ ชรา  มรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส เหลากองทุกขนี้ครอบงําอยูแลว  แม 
ไฉนความทําท่ีสุดแหงกองทุกขทั้งส้ินนี้  จะพึงปรากฏ  จะพึงรูแจง 
ประจักษโดยจริง.  พระมหาบุรุษเจา  เกิดกุศลฉันทนอมไปในบรรพชา 
เห็นอํานาจแหงประโยชนดวยประการฉะน้ี.  ครั้นสมัยภายหลัง พระ  
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มหาบุรุษโพธิสัตวนั้น  ทรงพระเยาวดรุณกุมาร  พระเกศายังดําสนิท   
ประกอบดวยเยาวปฐมวัยอันเจริญ  ควรอภิรมยอยูในกามสุขสมบัติ  เม่ือ 
พระชนกนาถและพระประยูรญาติทั้งซายขวา  ทรงพระกันแสดง  พระ- 
พักตรนองดวยนํ้าอัสสุชลอยู  ไมไยดียอนุญาตใหบรรพชาเลย  พระ 
มหาบุรุษเจา ก็ปลงพระศกเกศและพระมัสสุ  ทรงกาสาวพัสตรถึงซ่ึง 
อนาคาริยปฏิบัติ  ทรงผนวชพรตบรรพชาดวยบริสุทธอัธยาศัย  ต้ังพระ 
หฤทัยวา  อนิวตฺติ  ภวิสฺสามิ  เราจักเปนบุคคลไมกลับคืนยังฆราวาสวิสัย 
พฺรหฺมจริยปรายโน  จักมพีรหมจรรยเปนที่ไป ณ เบื้องหนา. เมื่อพระ 
องคทรงบรรพชา  ดวยพระอัธยาศัยบริสุทธอยางนี้แลว  ทรงแสวงหา 
แตฝายกุศล  เสด็จสัญจรจาริกเท่ียวเสาะหาอนุตรสันติวรบท ทางเครื่อง 
บรรลถุึงธรรมท่ีจะระงับอันประเสริฐ  ไมมีธรรมอันอ่ืนจะเทียมถึง  แสวง 
หาอุบายวิเศษ  มรรคาแหงพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ. 
        ครั้งน้ัน  ในแวนแควนสักกชนบทมีคณาจารยเปนผูใหญอยู ๒ คือ 
อาฬารดาบส  กาลามโคตร  ๑  อุทกดาบส  รามบุตร ๑  ประชุมชน 
เคารพนับถือโดยคุณธรรม.   พระมหาบุรุษโพธิสัตวเจาเสด็จไปยัง 
สํานักอาฬารดาบสศึกษาอาจริยสมัย  ไดบรรลรุูปฌานทั้ง ๔ และอรูป- 
ฌาน ๓ เพียงอากิญจัญญายตนสมาบัติโดยฉับพลัน  แลวถึงคุณพิเศษ 
ยิ่งข้ึนไป  ก็สิ้นสมัยของอาฬารดาบสอยูเพียงนั้น พระองคเห็นวาอากิญ- 
จัญญายตนสมาบัติ  ไมเปนหนทางเพ่ือโพธิญาณ  เปนแตสันตวิหาร 
และจะนําใหผูบรรลุเกิดเปนอากิญจัญญายตนูปคอรูปสัตวเทาน้ัน  หา 
เปนมรรคาเพ่ือปญญาตรัสรูอยางยิ่งไม  พระองคเสด็จจากสํานักอาฬาร-  
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ดาบสน้ัน  จาริกไปถึงสํานักอุทกดาบส  รามบุตร  ขอศึกษาอาจริยสมัย   
ทานแสดงเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติใหพระโพธิสัตวทรงประกอบ 
บริกรรม  ไดบรรลุอรูปาวจรธรรมที่ ๔ นั้น  ฉับไว  พิเศษกวาผู 
ศึกษาทั้งปวง  ลวงสรรพอันเตวาสิกชน แลวเห็นวา   แมเนวสัญญา- 
นาสัญญายตนสมาบัตินั้น  ก็เปนแตสันตวิหาร และจะนําผูบรรลุถึงให 
เกิดเปนเนวสัญญานาสัญญายตนูปคอรูปสัตวเทานั้น  ไมเปนทางเพ่ือ 
พระโพธิญาณ.  พระองคจึงเสด็จหลีกไปจากอาศรมสถานของอุทกดาบส 
แลว  เสด็จสัญจรจาริกเสาะหาอนุตรสันติวรบทไปโดยลําดับ.  ก็แล 
ดาบสท้ัง ๒  ซึ่งบรรลุมหรคตธรรมแลวดวยประการนั้น  ก็มีธรรมท่ี 
ตนบรรลถุึงเปนที่ไป ณ เบื้องหนา  เต็มอัธยาศัยความปรารถนาอยู 
เพียงนั้น  ไมมีปรีชาซึ่งจะผอนผันทําใหเปนบาทแหงวิปสสนาญาณ 
ปปญจธรรม  คือ  ตัณหา  มานะ  ทิฏฐิ  ซึ่งเปนไปในรูปารูปฌาน 
หากกําบังใหเนิ่นชา ไมใหมีปรีชาซึ่งจะหย่ังรูนิสรณะได  คําส่ังสอนใน 
สองอาจริยสมัย  กล็วนแลวอยูเพียงสันตวิหารและรูปารูปภพเทานั้น  ซึ่ง 
จะเกิดญาณสามารถฝายวิปสสนาทางนิสรณธรรมบมิไดมี.  อุบายพิเศษ 
ซึ่งส่ังสอนใหทํารูปารูปสมาบัติใหเปนที่ต้ังแหงวิปสสนานี้  เปนโอวาท 
ในสัมมาสัมพุทธสมัย ไมทั่วไปแกศาสดาอื่น. 
                      ทรงเสาะหาสันติวรบทตามลําพัง 
        เพราะเหตุนั้น  พระโพธิสัตวเจาไดบรรลรุูปารูปสมาบัติทั้ง ๘ 
แลว  ทรงเห็นวา  ไมเปนไปเพ่ือนิพพิทาอภิสัมโพธินิพพาน  จึงไมเต็ม 
พระหฤหัย  เสด็จไปจากท่ีนั้น  ทรงเสาะหาอนุตรสันติวรบทโดยลําดับ 
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ในมคธราษฐ  ก็บรรลุถึงอุรุเวลาประเทศเสนานิคม  จึงไดเห็นพ้ืนภูมิ   
สถานแนวไพรควรอภิรมยสําราญจิต  และแมน้ํามีกระแสหลัง่ไหลกอปร 
ไปดวยทาเรียบราบดี  มนี้ําใสสะอาดจืดสนิท  ทั้งโคจรคามก็เนื่องติด 
รายรอบทั่วไป  เปนที่บันเทิงพระหฤทัยยิ่งนัก  ทรงสรรเสริญวา ภูมิ 
ภาคประเทศน้ีพรอมบริบูรณดีดวยอุปกรณทั้งปวง  สมควรจะเปนที่ต้ัง 
สัมมัปปธานวิริยะแหงกุลบุตรผูมีประโยชนดวยความเพียร  แลวก็เสด็จ 
ประทับอยู ณ ที่นั้น. 
                      อุปมา ๓ ขอ  ปฏิภาณแกพระมหาบุรุษ 
        ครั้งน้ัน  อุปมา  ๓ ขอเปนอนวัศวริยะ  พระมหาบุรุษไมเคยได 
ยินมาแตกาลกอนเลย  มาปรากฏแจมแจงเปนโคจรแหงปรีชาญาณ 
ของพระมหาบุรุษ.  ขอหนึ่งวา  ไมสดประกอบดวยยาง  บุคคลวางไว 
ในน้ํา  ถาบุรษุตองการเพลิงถือเอาไมสีเพลิงอันบนมาแลว  สลีงกับไม 
สดมียางที่บุคคลเก็บวางไวในน้ําน้ัน  ก็จะไมพึงสามารถใหเกิดเพลิง 
ข้ึนได  บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ดเหน่ือยลําบากกายถายเดียว  เพราะไมสด 
นั้นประกอบดวยยาง  บุคคลก็วางไวในนํ้า  ชุมอยูดวยอาโปธาตุกลา 
ทั้ง ๒ อยาง   คือ  ยางและนํ้านั้น  ขอน้ีฉันใด  สมณพราหมณ 
เหลาใดเหลาหน่ึง  ยังไมไดหลีกออกจากกามท้ังหลายดวยกายและจิต 
ความชอบใจ  ความรักใคร  ความสยบ  ความอยาก  ความกระวน 
กระวายเพราะกาม  ยึดกามท้ังหลายเปนอาธารวิสัยเลา  ก็ยังไมละเสีย 
ดวยดี ณ ภายใน  ยังหาสงบระงับคืนดวยดีไม  สมณพราหมณเหลาน้ัน 
แมถึงมาเสวยทุกขเวทนาท่ีกลาหยาบเผ็ดรอน  เกิดเพราะความเพียร  
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หรือไมไดเสวยทุกขเวทนาที่กลาหยาบเผ็ดรอน  เกิดเพราะความเพียรก็ดี  
เปนผูอภัพ  ไมควรเพ่ือปญญาอันรูอันเห็น  ไมควรเพ่ือจะตรัสรูดวยดี 
อยางยิ่ง  มีอุปไมยฉะน้ัน.  อุปมาที่ ๒ วา  ไมสด  ประกอบอยูดวย 
ยาง  บุคคลเก็บวางต้ังไวบนบก  ไกลหางแตน้ําแลว  ถาบุรุษตองการ 
เพลิง  ถือเอาไมสีเพลิงอันบนมาแลว  สีลงกับไมสด  มียางวางไวไกล 
หางนํ้าน้ัน  ก็จะไมพึงสามารถใหเพลิงเกิดข้ึนได  บุรุษนั้นก็จะพึงเหน็ด 
เหน่ือยลําบากกายถายเดียว  เพราะวาไมสดมียางน้ัน  แมถึงวางไวไกล 
 หางนํ้าแลว  ก็แตยังเปนไมสดประกอบดวยยางอยู  บุรุษน้ันจะขืนสีไป 
ก็เหน็ดเหน่ือยลําบากกายถายเดียว  ขอน้ีฉันใด  สมณะหรือพราหมณ 
เหลาหนึ่งเหลาใด  มาหลกีออกเสียงจากกามท้ังหลายดวยกายและจิตอยู 
ก็แตความชอบใจ  ความรักใคร  ความสยบ  ความอยาก  ความกระวน- 
กระวายเพราะกาม  ยึดกามท้ังหลายเปนอาธารวิสัยซึ่งเปนไปอยูในจิต 
สมณพราหมณเหลาน้ัน  ยังไมละเสีย ณ ภายในได ยังไมสงบระงับคืนได 
สมณพราหมณเหลาน้ัน  แมจะเสวยทุกขเวทนากลาหยาบเผ็ดรอนเกิด 
เพราะความเพียร  หรือแมถึงไมไดเสวยทุกขเวทนากลาหยาบเผ็ดรอน 
เกิดเพราะความเพียรก็ดี  ก็เปนผูอภัพ ไมควรเพ่ือปญญาอันรูอันเห็น 
ไมควรเพื่อจะตรัสรูดวยดีอยางยิ่งได  มีอุปไมยฉะนั้น.  อุปมาที่ ๓ 
วา  ไมแหงสนิท  บุคคลวางต้ังไวไกลหางนํ้า  ถาบุรุษผูตองการเพลิง 
ถือเอาไมสีเพลิงอันบนมาแลว  สีลงกบัไมแหงสนิทนั้น  ก็จะพึงให 
เพลิงเกิดข้ึนได  เพราะไมนั้นแหงสนิทดวย  บุคคลมาเก็บวางต้ังไว 
บนบกหางไกลน้ําดวย  จึงใหเกิดเพลิงปรากฏข้ึนได  ขอนี้ฉันใด 
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สมณะหรือพราหมณเหลาหนึ่งเหลาใด  หลีกออกเสียจากกามท้ังหลาย    
ดวยกายและจิตอยูแลว  ความชอบใจ  ความรักใคร  ความสยบ  ความ 
อยาก  ความกระวนกระวายเพราะกาม  ยึดกามท้ังหลายเปนอาธารวิสัย 
ที่รองเลา  สมณพราหมณเหลาน้ัน ก็ไดละเสียดวยดี  ณ ภายในแลว 
สงบระงับคืนดวยดีแลว  สมณพราหมณเหลาน้ัน  แมถึงมาเสวยทุกข- 
เวทนากลาหยาบเผ็ดรอนเกิดเพราะความเพียร  หรอืแมไมไดเสวยทุกข- 
เวทนากลาหยาบเผ็ดรอนเกิดเพราะความเพียงก็ดี  ก็เปนภัพพบุคคลควร 
เพ่ือปญญาอันรูอันเห็น  ควรเพ่ือจะตรัสรูดวยดีอยางยิ่งได  มีอุปไมย 
ฉะน้ัน.  อุปมา  ๓ ขอเปนอนวัศวริยะ  พระมหาบุรุษเจาไมเคยไดยิน 
ไดฟงมาแตในกาลกอนเลย  ไดมาปฏิภาณแจมแจงเปนวิสยญาณโคจร 
ของพระมหาบุรุษเจาขณะเมื่อเสด็จน่ัง ณ ภูมิภาคอันเปนที่ควรต้ังความ 
เพียรของกุลบุตรผูมีประโยชนดวยความเพียรนั้น. 
                                ทรงบําเพ็ญทุกรกิริยา 
        ครั้นนัน้  พระมหาบุรุษเจาทรงกลัวนัก  แตอกุศลธรรมอันจะ 
ครอบงําจิตมีกามวิตกเปนตน  ทรงพระดําริเริ่มความเพียร  วาระทีแรก 
พระมหาบุรุษกดพระทนตเบื้องตํ่าดวยพระทนตเบื้องบน  กดพระตาลุ 
ดวยพระชิวหา  บีบค้ันจิตดวยจิตใหเรารอนนัก  ทรงประพฤติ 
อยูฉะน้ัน  พระเสโทก็ไหลซานจากพระกัจฉประเทศ  (คือรักแร) 
ทั้ง ๒ ประหน่ึงบุรุษกําลังนอยอันบุรุษกําลังมากจับในศีรษะ  หรือใน 
คอในบา  แลวบีบค้ันกดลงไวฉะนั้น.  แมเกิดทุกขวิการ  พระเสโท  
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ซานจากกพระกัจฉประเทศท้ัง ๒ ฉะนี้แลว  พระมหาบุรุษก็ทรงปรารภ   
ความเพียงไมยอหยอน  พระสติต้ังอยูมั่นไมฟนเฟอน  ก็แตพระกาย 
ระส่ําระสายไมสงบระวับ  เพราะกําลังความเพียงท่ีทนยากน้ันหากเสียด 
แทง  ทุกขเวทนากลาเห็นปานฉะน้ี  ที่เกิดข้ึนแลว กไ็มครอบงําจิต 
พระมหาบุรุษเจาต้ังอยูได.  แตนั้น พระมหาบุรุษเจา  ทรงดําริจะ 
ทรงประพฤติอปาณกฌาน  เพงไมมีปราณ  ไมมีลมอัสสาสะปสสาสะ 
ทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  ไมใหดําเนินโดยพระนาสิกและพระโอฐ 
อันเปนทรงปรกติ  ลมอัสสาสะปสสาสะก็ออกโดยชองพระกรรมทั้ง ๒ 
มีสําเนียงอันดังกองประหนึ่งเสียงสูบแหงนายชางทอง  อันนายชางทอง 
สูบไปมาอยูฉะน้ัน. พระองคทรงปรารภความเพียงมั่น  ไมยอหยอน 
พระสติเขาไปต้ังอยูมั่น  ไมฟนเฟอน แตพระกายระสํ่าระสายไมสงบ 
ระงับ  เพราะกําลังความเพียร  ที่ทนยากน้ันหากมาเสียดแทง  ทุกข- 
เวทนากลาเห็นปานดังนี้   ที่เกิดข้ึนแลว  ไมครอบงําจิตของพระมหา- 
 ุบุรุษต้ังอยูได.  แตนั้น  พระมหาบุรุษเจาน้ัน  ทรงกลั้นลมอัสสาสะ 
ปสสาสะ  ไมใหดําเนินโดยพระนาสิกและพระโอฐ  และพระกรรณ 
ทั้ง ๒ อีกเลา  ก็เกิดทุกขเวทนาใหปวดพระเศียรเบื้องสูงมีกําลังนัก 
ประหน่ึงตองเชือดเจียนสีพระเศียรสวนมุทธาดวยมีดโกนอันคมฉะนั้น 
แตนั้นพระมหาบุรุษเจาทรงกลั้นลมอัสสาสะปสสาสะ  ไมใหดําเนินโดย 
พระนาสิกและพระโอฐ  และพระกรรณท้ัง ๒  คงอยูไมคืนคลายก็เกิด 
ทุกขเวทนาใหปวดพระเศียรเปนกําลัง  ประหน่ึงตองบีบรัดไวดวยเชือก 
หนังอันมั่นแนนนักฉะนั้น  พระมหาบุรุษเจา ก็ดํารงคงความเพียรอยู  
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ในอปาณกฌานไมคืนคลาย  ลมทั้งหลายมีกําลังนักมาตัดเชือดกุจฉิ   
ประเทศใหยอกเสียดทั่วไป  ประหน่ึงตองเชือดตัดในภายในดวยมีด 
เชือดเนื้อโคอันกลาฉะน้ัน. พระมหาบุรุษก็ดํารงความเพียรทาง 
อปาณกฌานนั้นกลาข้ึนไปไมทอถอย  ก็เกิดรอนในพระกายมีกําลังนัก 
ประหน่ึงบุรุษมีกําลังนอย  อันบุรุษมกีําลังมาก ๒ คนมาจับมายึดใน 
แขนท้ัง ๒ แลว  ใหรอนรุมอยู  ณ  หลมุอันเต็มดวยถานเพลิงฉะน้ัน 
พระมหาบุรุษก็ปรารภความเพียรไมยอหยอน  พระสติเขาไปดํารงมั่น 
ไมฟนเฟอน  แตพระกายระสํ่าระสายไมสงบระงับได  เพราะความ 
เพียรทนยากนั้นหากเสียดแทง.  ทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนกลานัก  แมเห็น 
ปานฉะนี้แลว  ก็ไมครอบงําจิตพระมหาบุรุษเจาต้ังอยูได.  พระองค 
เสวยทุกขเวทนา  พนวิสัยที่สามัญมนุษยจะทนทานอดกลั้น  จนเทพดา 
บางเหลาไดเห็นแลว  กลาวเจรจาแกกันวา พระสมณโคดมทํากาละ 
เสียแลว. เทพดาบางเหลากลาววา พระสมณโคดมเจาใชผูทํากาละ 
แลว   ยังหาทํากาลกิริยาแลวไม  แตมาทํากาละอยูบัดนี้. เทพดาบาง 
เหลากลาววา  ไมเชนนั้น  จะวาพระสมณโคดมทํากาละแลว  หรอื 
เพ่ิงทํากาละแลว  หรือเพ่ิงทํากาละอยูบัดนี้  ก็ไมชอบท้ัง ๒ สถาน 
พระสมณโคดมเจาเปนอรหันต การอยูเชนนี้  เปนวิหารธรรมเครื่อง 
อยูของทานผูอรหันต.  เทพดาทั้งหลายไดเห็นแลว  ก็สลดจิตเจรจรกัน 
๓ วิกัปโดยนิยมดังนี้.  กแ็ลทุกขัปปธาน  ความเพียรทนยากทางอปาณก- 
ฌานน้ัน  พระมหาบุรุษเจาทรงประพฤติดวยฉันทอุตสาหะกลาหาญ 
ใหเกิดทุกขเวทนาอยางยิ่งฉะน้ันแลว  ก็หาใหธรรมวิเศษอันใดเกิดข้ึน  
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ไดไม.  พระมหาบุรุษเจา  จึงทรงพระดําริจะยักยายทุกรกิริยาไปโดย   
สถานอ่ืน  ทรงพระปริวิตกต้ังพระหฤทัยเพ่ือจะปฏิบัติตัดอาหารเสียดวย 
ประการทั้งปวง  เกลือกขอน้ันจะพึงเปนทางเพ่ือจะตรัสรูดวยดีอยาง 
ประเสริฐบาง  จึงเทพดาทั้งหลายไดทราบกระแสพระดํารินั้น  มีความ 
สลดจิตคิดจะอุปถัมภดวยโอชาทิพยเปนเครื่องเลี้ยงพระกาย  จึงเขาไป 
ใกลพระมหาบุรุษแลว กลาวปริยายทวงหามวา ขาแตผูนฤทุกข ทาน 
จงอยาปฏิบัติเพ่ือจะตัดอาหารเสียดวยประการทั้งปวงเลย  ถาหากทานจะ 
พึงปฏิบัติเพ่ือจะตัดอาหารเสียดวยการท้ังปวงใหจงไดแลว  ขาพเจา 
ทั้งหลายจะแทรกโอชาทพิย  โดยขุมพระโลมชาติใหเปนเครื่องอุปถัมภ 
พระกายไว  พระองคจะไดดํารงอยูไมมีอันตราย.  พระมหาบุรุษไดทรง 
ฟงอธิบายความประสงคของเทพดาดังนั้น  ทรงเห็นวาการปฏิญญาเมื่อ 
ไมสมดังประสงค  ก็จะเปนมุสาแกพระองคไป  จึงทรงพระดําริวากระน้ัน 
ก็เราจะพึงผอนบริโภคอาหารลดลง ๆ ทลีะนอย ๆ โดยลําดับเถิด.  พระ 
มหาบุรุษทรงพระดําริฉะน้ันแลว  ก็เสวยพระอาหารผอนถอยนอยลงแต 
เพียงซองพระหัตถหน่ึง ๆ แลวลดถอยนอย ๆ ลงตามลําดับจนถึงเทาเย่ือ 
ในถั่วเขียวบาง  เทาเยื่อในถั่วพูบาง  เทาเย่ือในถั่วดําบาง  เทาเยื่อใน 
เม็ดบัวบาง  เปนอยางนอย.  เมื่อพระองคทรงปฏิบัติลดถอยพระอาหาร 
เสวยแตนอยดังน้ี  พระสรีรกายก็ซูบผอมลงกวาปกตินัก  ตามอังคาพยพ 
 นอยใหญสะพรั่งไปดวยปมและขอด  มีพรรณดําประหน่ึงเถาอสีติก- 
ปพพะขอมาก  และเถากาฬปพพะขอดําฉะน้ัน พระมังสะเบ้ืองพระที่ 
นั่งก็เหือดหายแฟบแนนกับพระอัฐิ  ดังสัณฐานกีบเทาอูฐ  แถวพระอัฐิ   
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เบื้องพระปฤษฎางค  ก็ผุดเปนหนาสะพรั่งคดคอมนอมลงดุจหนึ่งเถา    
วัฏฏนาวัลย  ตามแถวพระอัฐิพระปรัสขางทั้งซายขวา  ก็ชํารุดโหรง 
ดุจกลอนแหงศาลาเกาปราศจากเครื่องมุงไมมีผูบํารุงฉะน้ัน  ดวงพระ- 
เนตรท้ัง ๒  ดูถลมลึกซนเขาไปในวงพระเนตร  ดจุหนึ่งดวงดาวตา 
น้ําในบอลึกหลายชั่วบุรษุฉะน้ัน.  ทั้งพระฉวีผิวพระมังสะ เบื้องพระ 
เศียรก็เห่ียวแหง  ดุจหน่ึงเตาท่ีตัดมายังดิบยังสด  ตองลมและแดด 
แลวเหี่ยวแหงไปฉะนั้น.  พิกลแปรแหงพระกายของพระมหาบุรุษเจาดัง 
แสดงมาท้ังปวงน้ี เกิดมีแดพระมหาบุรุษเจา  เพราะโทษท่ีพระอาหาร 
นอยน้ันอยางเดียว. ผิวพระมังสะเบื้องพระอุทร  กเ็นื่องติดกับพระอัฐิแถว 
พระปฤษฎางค  เมื่อพระองคคิดจะจับตองตามผิวพระมังสะเบ้ืองพระอุทร 
ก็กระทั่งถูกแถวพระอัฐิเบื้องพระปฤษฎางค  เมื่อพระองคคิดจะจับตอง 
พระอัฐิเบ้ืองพระปฤษฎางคเลา  ก็ถูกตองผิวพระมังสะพระอุทร. เมื่อ 
พระองคดํารงพระกายจะถายวัจจะหรือถายมูตร  กซ็วนเซลมลง ณ  ที่นั้น 
เมื่อพระองคจะใหพระกายอัสสาสะสบายบาง  ลบพระองคลงดวยฝา 
พระหัตถ  พระโลมาท้ังหลายมีรากเนา  ก็หลุดรวงลงจากพระกาย.  จน 
มนุษยทั้งหลายไดเห็นแลวมีความสังเวชสลดใจกลาวทักวาพระสมณโคดม 
มีพรรณกายดํา.  บางจําพวกกลาววา เปนแตคล้ําไมสดใส. บาง 
จําพวกกลาววา  มีผิวพรอยพราย.  มนษุยทั้งหลายเห็นพรรณพิกลแลว 
กลาวทัก ๓ วิกัปฉะน้ี  พรรณแหงผิวของพระมหาบุรุษเจา ที่บริสุทธิ์ 
ผุดผองนักเพียงนั้น  ก็เผือดแผดผิดปกติไป  เพราะโทษที่มีพระอวหาร 
นอยน้ันอยางเดียว  เขาเบียดเบียน  กําจัดเสียไปแปรผัน.  
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        แลพระมหาบุรุษเจานี้ประกอบไปดวยเหตุสัมปทา  บุรพาธิการ   
คุณบุญบารมีกฤษฎาภินิหารไพศาลพิเศษกวาสามัญสัตว  เปนที่ต้ังแหง 
อัจฉริยอัพภูตธรรมคุณสมบัติ  ในสมัยเม่ือหยั่งลงยังพระครรภและ 
เวลาประสูติฉะน้ันแลว และทรงพระปรีชาสามารถใหญหลวงฉลาดรู 
ในประโยชนและมิใชประโยชนทั้งปวงลวงโลกียมนุษยทั้งหลาย ทั้งพระ 
สติสัมปชัญญะความดําริในอุบาย ก็บริสุทธพิเศษโดยปกติแตเดิมมา 
แตพระบารมีหากบันดาลดลเหมือนดุจจะแจงประจักษแลว  ตักเตือน 
พระหฤทัย  ใหทรงสําคัญท่ีจะแสวงหาพระโพธิญาณสันติวรบทที่ระงับ 
เกษมสุขอยางประเสริฐนั้น  ดวยทุกรกิริยาตาง ๆ จนไดเสวยความทุกข 
อยางยิ่ง  เกิดดวยกําลังพยายามดวยประการดังน้ี ๆ เพ่ือเปนประโยชน 
ครั้งเมื่อพระองคทรงสําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนพระสยัมภู 
สัมมาสัมพุทธเจาเม่ือใด  เวไนยสัตวบางเหลาท่ีเสื่อมในการปฏบิัติ 
เศราหมอง สําคัญคิดวา  อุตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนะวิเศษ 
จะพึงสําเร็จดวยทางทุกรกิริยาอยางนี้  พระองคจะไดแสดงใหเวไนยสัตว 
เหลาน้ันทราบชัดวา  เราไดทดลองแลวลวงกาลเทานี้ ๆ อริยธรรม 
คุณพิเศษอันใดอันหน่ึง  ไมมีเพราะทุกรกิริยานั้นเลย  ตรัสฉะน้ีแลว 
จะไดทรงสั่งสอนเวไนยสัตวซึ่งเส่ือมใสในการปฏบิัติเศราหมองเหลาน้ัน 
ใหคลายเสียจากความสําคัญผิดมิจฉาปฏิบัติทั้งปวงไดโดยสวัสดี  จึงดล 
บันดาลใหทรงสําคัญแลว  บําเพ็ญทุกรกิริยาจนไดเสวยทุกขเวทนาหยาบ 
กลาเผ็ดรอนนักดวยประการฉะน้ี.  
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                                  เลิกทุกรกิริยา   
        ครั้งน้ัน  พระมหาบุรุษเจา  ทรงพระดําริปรารภถึงความเสวย 
ทุกขเวทนา  เกิดเพราะความเพียรน้ันวา สมณพราหมณเหลาใดเหลา 
หน่ึง  ไดเสวยทุกขเวทนาอันกลาหยาบเผ็ดรอย  เกิดเพราะความเพียร 
ในกาลลวงแลว  สมณพราหมณเหลานั้น  ไดเสวยทุกขเวทนาเกิด 
เพราะความเพียรเปนอยางยิ่งอยูเพียงเราไดเสวย ณ บัดนี้หาลนเหลือเกิน 
กวาน้ีไม.  ถงึสมณพราหมณซึ่งจักเสวยทุกขเวทนาเกิดเพราะความเพียร 
ในอนาคตกาลเลา  ก็จักเสวยทุกเวทนาเปนอยางยิ่งอยูเพียงเราไดเสวย 
อยู ณ บัดนี้  จักไมมากกวาน้ีไป.  ถึงสมณพราหมณซึ่งเสวยทุกขเวทนา 
เกิดเพราะความเพียรอยู ณ กาลปจจุบันนี้เลา  ก็ยอมเสวยทุกขเวทนา 
เปนอยางยิ่งอยูเพียงเราไดเสวย ณ บัดนี้  จะไมมากเกินกวาน้ีไป. ก็แล 
เราไมไดบรรลุประสบอุตริมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนะวิเศษ ดวย 
ทุกรกิริยาอันเผ็ดรอนอันน้ีเลย  หรือหนทางเพ่ือจะตรัสรู  จะพึงเปนอยาง 
อ่ืนจากทุกรกิริยานี้. 
        ครั้งน้ัน  ประหน่ึงอันนิยาม  ซึ่งจะนําความเปนพระสยัมภูมา  หาก 
ดลบันดาลใหพระมหาบุรุษเจาทรงพระดํารงถึงความหลัง  ครั้งเสด็จน่ัง 
ณ  รมไมหวาอันเย็น ณ สถานการงานแหงทาวสุทโธทนาสักกาธิบดีผูพระ 
บิดาน้ันวา  อภิชานามิ  โข  ปนาห  ปตุ สกฺกสฺส กมฺมนฺเต  สีตาย 
ชมฺพุจฺฉายาย  นิสินฺโน  วิวิจฺเจว กาเมหิ  วิวิจฺจ  อกสุเลหิ  ธมฺเมหิ 
สวิตกกฺก  สวิจาร  วิเวกซ  ปติสุข  ปม  ฌาน  อุปสมฺปชฺช  วิหริตา 
เออเราจําไดอยู  เราไดนั่ง ณ เงาไมหวาอันเย็น ณ การงานแหงทาว  
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สักกะผูบิดา  เราไดสงัดจากกามทั้งหลาย  สงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลาย  
แลวเขาไปถึงพรอมบรรลุปฐมฌาน วิตกวิจาร  มีปติสุขและสุขเกิดแตวิเวก 
หรือสมาธินั้นจะพึงเปนหนทางเพ่ือจะตรัสรู.   
        ครั้งน้ัน สตานุสารีวิญญาณ  วิญญาณไปตามสติก็ไดเกิดมีแดพระ 
มหาบุรุษเจาวา  สมาธินั้นแลเปนหนทางเพ่ือจะตรัสรู  เรากลัวแตสุขที่ 
เวนจากกามท้ังหลาย  เวนอกุศลธรรมทั้งหลายน้ันหรือ  เราไมกลัวแตสุข 
อันนิราศจากกามและอกุศลธรรมน้ันดอก  ก็แตความสุขนั้น  อันบุคคลมี 
กายหิวออนเกินประมาณอยูอยางนี้   ไมทํางายเพ่ือจะได  เมื่อบุคคลมี 
กายถึงซ่ึงความบอบช้ําหิวออนนักอยูอยางนี้แลว  ไมไดบรรลคุวามสุข 
นั้นไดงายเลย  ไฉนหนอเราพึงกลืนกินซึ่งอาหารหยาบ  คือขาวสุก 
และกุมมาสเถิด  แตนั้นพระมหาบุรุษก็สละทุกรกริิยาน้ันเสีย  เสวย 
พระอาหารหยาบขาวสุกและกุมมาสตามปกติเหมือนแตกอนน้ัน. 
        ครั้งน้ัน ภิกษุทั้ง ๕ ซึ่งมีนามบัญญัติสมัญญาวาเบญจวัคคีย 
หวังตอคุณพิเศษทางอุตริมนุสสธรรมแตพระมหาบุรุษเจาเปนเบื้องหนา 
มาบํารุงปฏิบัติพระองคอยูเนืองนิตย  ดวยความประสงคจํานงจิตตอ 
อลมริยญาณทัสสนะวิเศษ  ซึ่งพระโพธิสัตวเจาจะไดตรัสรูแลวประทาน 
แกตน  ครั้นเห็นพระมหาบุรุษเสวยพระอาหารหยาบฉะน้ัน  ก็เบือน 
จิตคิดเห็นวา  พระองคทรงมักมากคลายเสียจากความเพียรหันเวียนมา 
เพ่ือฟุมเฟอยนักแลว  จึงพรอมกันทั้ง ๕  หลีกไปเสียจากพระมหา- 
บุรุษโพธิสัตวเจาน้ัน  ไมอาลัย.  ใหบณัฑิตพึงสันนิษฐานในท่ีนี้วา ซึ่ง 
ภิกษุเบญจวัคคียไดมาปฏิบัติพระองคอยูแลว  หลีกไป  ณ ภายหลังฉะน้ี  
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นั้น  ประหน่ึงอันธรรมนิยามแหงพระบารมีธรรมของพระมหาบุรุษ   
หากบันดาลใหเปนไป  กาลเมื่อพระองคมีพระประสงค  ดวยจะใหเปน 
พยานรูเห็นประจักษตาในทุกรกิริยาทุกขัปปธาน  จึงไดมากระทําวัต- 
ปฏิบัติพระองคตลอดมา  ครั้นเมื่อเวลามีประโยชนดวยกายวิเวกเงียบ 
สงัดในทางปฏิบัติภายในจิต  แมผูมีอยูชิด  ณ  ที่เดียวกันไมพึงเปนพยาน 
รูเห็นได จึงไดละพระองคไว  หลีกไปเสียจากที่นั้น  ดวยประการ- 
ฉะน้ี. 
                                            ตรัสรู 
        ปางเม่ือเบญจวัคคียหลีกหนีไปจากท่ีนั้นแลว  พระมหาบุรุษเจา 
 ็ก็ทรงสงัดดวยกายวิเวก สองเสพพระอาหารหยาบมีขาวสุก  ขนมกุมมาส 
เปนตนโดยลําดับ  ใหพระกายมีกําลังดํารงเปนปกติแลว ทรงสืบตอ 
พากเพียรพยายามในสมาบัติมิไดชา  อาศัยประโยคอันชอบ  ความเพียร 
อันชอบ  กระทําในจิตโดยชอบ  พระองคไดละนีวรณทั้ง ๕ คือ 
กามฉันท  พยาบาท  ถีนมิทธะ  อุทธัจจกุกกุจจะ  วิจิกิจฉา  ใหปราศ 
ไปโดยวิปขัมภนปหาน  บรรลุมหรคตรูปาวจรฌานทั้ง ๔ คือปฐมฌาน 
ความเพงท่ี ๑  มีองค  ๕ คือ  วิตก  วิจาร  ปติ  สุข  เอกัคคตา  และ 
ทุติยฌาน  ความเพงท่ี ๒  มีองค  ๒  คือ  สุขและเอกัคคตา  และ 
ตติยฌาน  ความเพงท่ี ๓ มีองค  ๒ คือ  สุขและเอกัคคตา  และ 
จตุตถฌาน  ความเพงท่ี ๔ มีองค ๒ คือ อุเบกขาและเอกัคคตา  และ 
แคลวคลองชํานาญดวยดี เปนจิตตวิเวก  ควรเปนบาทท่ีต้ังแหงอภิญญา 
คุณเปนจรณะอันใกลแกวิชชาฉะน้ีแลว  แตนั้นกาลลวงไป ๆ  ถึงวันที่  
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พระโบราณอรรถกถาจริยเจาหากนิยมไววา  มหามงคลสมัย  วิศาขบุรณมี  
ดิถีเพ็ญพระจันทรเสวยวิศาขนักขัตฤกษแลว  ลวงเขาเวลาราตรีจับเดิม 
แตพลบคํ่า  พระมหาบุรุษเสด็จนั่งดวยบัลลังกอันเดียว  ณ ภูมิสถานลาด 
ดวยติณชาติเปนปจจัตถรณ  ณ  ภายใตไมอัสสัตถพฤกษมหาโพธิสถาน 
ฝงแหงแมน้ําเนรัญชรา  ผันพระพักตร  ตอดานบุรพาทิศาภาค  ทรง 
พระอธิษฐานความเพียรจาตุรงคมหาปาน  มีองค ๔ อยาง  ต้ังพระ 
หฤทัยวา หนังและเอ็นและอัฐิและมังสะโลหิตในกายจงเหือดแหงไป 
เถิด  คุณพิเศษอันล้ําเลิศใด  ที่เปนวิสัยบุคคลจะพึงไดดวยเรี่ยวแรงและ 
ความเพียรแหงบุรุษ  เมื่อไมบรรลถุึงคุณพิเศษน้ัน  จักไปสละมละความ 
เพียรเสีย   จิตเรายังไมวิมุตติหลุดถอนพนพิเศษไปจากอาสวะทั้งหลาย 
ไมถือม่ันดวยอุปาทานเพียงใดแลว  เราจักไมทําลายบัลลังกนั่งขัดสมาธิ 
อันนี้เลยเพียงนั้น  ทรงตั้งจาตุรงคมหาปธานดวยกุศลฉันทอันกลาหาญ 
ฉะน้ีแลว  จิตพระองคต้ังมั่นดวยจตุตถฌานแลว  เปนจิตบริสุทธิ์ 
ผองใส  ไมมีอังคณะปราศจากอุปกิเลสแลว  เปนจิตออน  ควรแก 
ภาวนากรรม  เปนจิตหยุดมั่น  ถึงซ่ึงความไมหว่ันไหวดวยนีวรณทั้ง ๕ 
และวิตกวิจาร  ปติสุขแลว  ประหน่ึงทองคําท่ีหลอมไลใหสิ้นโทษมลทิน 
ไมเจือปนดวยเงินและเหล็กทองแดงสังกะสีดีบุกแลว  นายชางทองอาจ 
นอมนําไป  เปนเครื่องประดับหลากตาง ๆ ไดตามปรารถนาฉะน้ัน 
พระมหาบุรุษเจาจึงนอมจิตไปเฉพาะหนา  เพ่ือปุพเพนิวาสานุสสติญาณ 
ปญญาตามระลึกขันธสันดานท่ีตนไดอาศัยอยูแลว  ณ กาลกอน  ๆ ก็ได 
บรรลุปุพเพนิวาสญาณน้ันตามปรารถนา  พระองคมาตามระลึกไดซึ่ง  
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ขันธสันดานท่ีไดอาศัยอยูแลว ณ กาลกอน มีประการวิธีเปนอันมากต้ังแต 
๑ ชาติ ๒ ชาติ ๓ ชาติ ๔  ชาติ ๕ ชาติ ๑๐ ชาติ ๒๐ ชาติ ๓๐ ชาติ  ๔๐  
ชาติ  ๑๐๐ ชาติ  พันชาติ  แสนชนาติ  จนสังวัฏฏกัปวิวัฏฏกัป  สังวัฏฏวิวัฏฏ- 
กัปเปนอันมาก  รูแจงประจักษชัดวาเราไดเกิด  ณ ที่โนน  มชีื่อและ  
โคตรและพรรณสีกายอยางนี้ ๆ มีอาหารอยางนี้  เสวยสุขหรือทุกขอยาง 
นี้  มีที่สุดอายุเพียงเทาน้ี  จุติจากภพนั้นแลวไดเกิดที่โนน  มชีื่อและโคตร 
และพรรณสีกาย และอวหาร และสุขทุกขอยางนี้ ๆ มีที่สุดอายุเพียง 
เทาน้ี ๆ ตอ ๆ มาจนถึงปจฉิมชาติ  เปนพระอังคีรสสักโกฺยรสบัดนี้ 
เปนที่สุด แจงชัดสวางแกจิตทุกประการ  กําจัดอวิชชาโมหะอันปด 
ปุพเพนิวาสญาณน้ันเสียใหพินาศไป วิชชาคือปุพเพนิวาสานุสสติญาณนี้ 
เปนวิชชาปฐม  พระมหาบุรุษเจาไดบรรลถุึง  กระทําใหแจงแลว ณ 
ปฐมยามสวนตนแหงราตรี  พระองคไดทราบแจงชัดซึ่งจุติและเกิดแหง 
พระองคในกาลกอน  และประวัติการปจจุบันบัดน้ี  และทราบแจงซ่ึง 
ความท่ีแหงพระองคเขาไปถึงความสุขความทุกข  ตามสมควรแกกรรม 
ที่ดีและชั่ว  สิ้นสงสัยในสันดานตน  ดวยกําลังปุพเพนิวาสานุสสติ- 
ญาณปฐมวิชชาฉะน้ีแลว  ลําดับนั้นประสงคจะใครทราบชัดซึ่งจุติและ 
ปฏิสนธิอุปบัติแหงสัตวทั้งหลาย  ไมมีที่สุดไมมีประมาณเหลาอ่ืน ๆ จึง 
นอมจิตไปเฉพาะหนา เพ่ือจุตูปปาตญาณ  ปญญาที่รูแจงในจุติและ 
เกิดแหงสัตวทั้งหลาย  กบ็รรลถุึงทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ลวงสามัญมนุษย 
จักษุวิสัย  พระองคไดเห็นแลวซ่ึงสัตวทั้งหลายท่ีจวนจะจุติและเกิดข้ึน 
ณ  ทันใดน้ัน  ไดเห็นสัตวทั้งหลายท่ีตํ่าชาและประณีต  มีพรรณสีกาย  
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งามและพรรณทุรพล  ถึงซ่ึงความสุข  ถึงซ่ึงความทุกข ไดหยั่งทราบ    
แลวซ่ึงสัตวทั้งหลายอันเขาไปถึงสุขและทุกข  ตามสมควรแกกรรม  แจง 
ประจักษวา อิเม  วต  โภนฺโต  สตฺตา  สัตวทั้งหลายเหลาน้ีหนอ  ได 
ประกอบแลวดวยทุจริตในกาย  วาจา ใจ  ติเตียนพระอริยเจา  และ 
มีทิฏฐิความเห็นผิด  สมาทานซ่ึงทุจริตมิจฉาทิฏฐิเปนที่ต้ัง  ครั้นกายแตก 
เบื้องหนาแตมรณะ  ไดเขาไปถึงซ่ึงอบาย  ทุคติ  วินบิาต นรก กําเนิด 
เดียรฉาน  เปรตวิสัย  อิเม  วา  ปน  โภนฺโต สตฺตา  ก็แลสัตวทั้งหลาย 
เหลาน้ีหนอ ไดประกอบดวยสุจริตในกาย  วาจา ใจแลว  ไมติเตียน 
พระอริยเจา  และเปนผูมีทิฏฐิความเห็นชอบ ไมวิปริตจากทางกรรม 
ทางผล  มาสมาทานถือม่ันซึ่งสุจริตกุศลดวยสัมมาทิฏฐิเปนที่ต้ัง  สัตว 
เหลาน้ัน  ครัน้ทําลายขันธสิ้นชีพแลว.  ไดเขาไปถึงสุคติภพโลกสวรรค 
พระองคไดทราบซ่ึงสัตวทั้งหลายอ่ืน  อันเขาไปถึงความสุขความทุกข 
สมควรแกกรรมโดยประจักษ  ดวยกําลังจุตูปปาตญาณวิชชา  ดวย 
ประการฉะน้ี. และจุตูปปาตญาณน้ีเปนวิชชาที่ ๒  พระองคไดบรรล ุ
ถึงกระทําใหแจงแลว ณ  มัชฌิมยามสวนทามกลางแหงราตรี  กาํจัก 
อวิชชาโมหะ  อันปกปดจุติปฏิสนธิแหงสัตวอ่ืนนั้นใหพินาศไป.  พระ 
มหาบุรุษเจาพรอมดวยวิชชาทั้งสองควรเปนที่ต้ังแหงวิปสสนา  ซึ่ง 
พระองคไดกระทําใหแจงดวยประการดังน้ีแลว  ลวงขามความสงสัยได 
ทั้งในสันดานตนและผูอ่ืนแลว  ควรจะเริ่มเจริญวิปสสนาเพ่ืออาสวัก- 
ขยญาณ.  และพระมหาบุรุษนั้นไดกระทําความสังเวชสลดจิตปรารภชรา 
พยาธิ  มรณะ  อันใดเปนอารมณปฐมเหตุ  จึงไดเสด็จออกจากฆราวาส 
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สุขสมบัติแลว  ทรงบรรพชาออกมหาภิเนษกรมณแสวงหาสันติวรบท    
ทางความระงับอันประเสริฐ  ครั้งน้ัน  เม่ือพระองคทรงกระทําในจิตซ่ึง 
ขอสังเวชเดิมนั้น  ทรงปรารภซ่ึงโลกคือหมูสัตวที่พระองคกระทําให 
แจงดวยวิชชาทั้ง ๒ แลวน้ันเปนอารมณ  ทรงพระดําริวา  โลกคือหมู 
สัตวนี้หนอ มาถึงแลวซ่ึงความยากยอมเกิดดวย  แกดวย  มรณะ 
ทําลายขันธดวย  จุติเคลื่อนจากภพดวย  อุปบัติเขาไปถึงภพถือเอาความ 
เกิดอีกดวย  ก็แตสัตวโลกมาถึงความยากอยูอยางนี้  หารูแจงประจักษ 
ซึ่งความท่ีจะดับทุกข  คือ ชรา  มรณะนี้ใหออกไปเสียไดไม  เมื่อไร 
เลาหนอ  นิสสรณะความขับไลทุกข คือ  ชรา  มรณะ  นี้ออกไปเสีย 
ได จักปรากฏมีผูปฏิบัติจักรูแจงประจักษได  พระมหาบุรุษเจาทรงดําริ 
แสวงหาปจจัยแหง  ชรา  มรณะ  วา เมื่ออะไรมีอยูหนอ  ชรา  มรณะ 
จึงมี  ชรา  มรณะ  มีเพราะอะไรเปนปจจัย.  อาศัยพระมหาบุรุษ 
ทรงทําในจิตโดยแยบคายอุบายท่ีชอบ  ก็เกิดอภิสมัยความตรัสรูพรอม 
เฉพาะดวยปญญาวา  เมื่อชาติความเกิดมีอยูแลว  ชรา  มรณะ  ก็ยอมมี 
ชรา  มรณะ มีเพราะชาติความเกิดเปนปจจัย.  แตนั้นพระมหาบุรุษ 
เจาก็คนหาปจจัยแหงชาติเปนตนตามลําดับตอไป อาศัยทําในจิตโดย 
อุบายอันชอบ  ก็เกิดอภิสมัยตรัสรูดวยปญญาวา  เมื่อภพคือกรรมเครื่อง 
เกิด  และอุบติั  คือ ขันธที่เขาไปถึงมีอยู  ชาติความเกิดก็ยอมมี 
ชาติมีเพราะภพเปนปจจัย  เมื่ออุปาทานความยึดมั่นมีภพก็ยอมมี  ภพม ี
เพราะอุปาทานเปนปจจัย เมื่อตัณหาสิ่งสภาพท่ีเกิดในจิตใหสัตวดิ้นรน 
มีอยูแลว  อุปาทานความยึดมั่นก็ยอมมี  อุปทานมีเพราะตัณหาเปน  
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ปจจัย  เมื่อเวทนาความประสบเสวยอารมณมีอยูแลว  ตัณหาก็ยอมเกิดมี   
ตัณหาเกิดมีเพราะเวทนาเปนปจจัย  เมื่อความท่ีทวารและวิญญาณมา 
กระทบกับอารมณ ชื่อวา  ผัสสะมีอยูแลว  เวทนาก็ยอมมี  เวทนา 
มีมาเพราะผัสสะเปนปจจัย  เมื่ออายตนะ ๖ ประการ  คือ จักษุ  โสตะ 
ฆานะ  ชิวหา  กาย  ใจ  มอียูแลว  ผัสสะก็ยอมมี  ผัสสะมีเพราะอาย- 
ตนะ ๖  ประการเปนปจจัย  เมื่อนามรูปมีอยูแลว  อายตนะ ๖ประการ 
ก็ยอมมี  อายตนะ  ๖ ประการมีเพราะนามรูปเปนปจจัย  เมื่อวิญญาณมี 
อยูแลว นามรูปก็ยอมมี นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย  เมื่อพระ 
โพธิสัตวทรงทําในจิตโดยอุบายท่ีชอบ เกิดอภิสมัยดวยปญญาอยางน้ีแลว 
ทรงแสวงหาปจจัยแหงวิญญาณวา เมื่ออะไรมีอยูเลาหนอ  วิญญาณ 
 ุจึงมี  วิญญาณมีเพราะอะไรเปนปจจัย  ทรงทําในจิตโดยแยบคายก็เกิด 
ความตรัสรูดวยปญญาวา เมื่อนามรูปแลมีอยู  วิญญาณก็ยอมมี  วิญญาณ 
มีเพราะนามรูปเปนปจจัย. ครั้งน้ันก็ทรงสันนิษฐานวา วิญญาณนี้ยอม 
กลับเวียนข้ึนมาแตนามรูป  หาพนไปแตนามรูปไม  โดยความเปนไป 
เพียงเทาน้ี  สัตวโลกพึงเกิดบาง พึงแกบาง  พึงมรณะทําลายขันธบาง 
พึงจุติบาง  พึงอุบัติบาง  ก็ความเปนไปน้ัน คือ  วิญญาณมีเพราะนามรูป 
เปนปจจัย  นามรูปมีเพราะวิญญาณเปนปจจัย  อายตนะ ๖ประการมี 
เพราะนามรูปเปนปจจัย  อายตนะ ๖ ประการเปนปจจัยแหงผัสสะ ผัสสะ 
เปนปจจัยแหงเวทนา  เวทนาเปนปจจัยแหงตัณหา  ตัณหาเปนปจจัยแหง 
อุปาทาน  อุปาทานเปนปจจัยแหงภพ  ภพเปนปจจัยแหงชาติ  ชรา มรณะ 
อันเปนนิยตทุกข  ความโศกและร่ําไรทุกขโทมนัสอุปายาสท้ังหลายเหลาน้ี 
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ปกิรณกทุกข  ก็ยอมเกิดมพีรอม  เพราะชาติความเกิดเปนปจจัย  ขอซ่ึง   
กองทุกขทั้งสิ้นมาเกิดข้ึนพรอม  ยอมมียอมเปนดวยประการฉะน้ี.  จักษุ 
ญาณปรีชารูแจงชัดสวางวา  สมุทโย สมุทโย  เกิดข้ึนพรอม  เกิดข้ึน 
พรอม  ดังนี้  ไดเกิดข้ึนแลวแกพระมหาบุรุษเจา  ในธรรมทั้งหลายที่ 
พระองคไมไดยินไดฟงมา ณ กาลกอนเลย.  ครั้งน้ันพระมหาบุรุษทรง 
แสวงหาความดับสนิทแหง  ชรา  มรณะน้ันตอไปวา  เมื่ออะไรไมมีเลา 
หนอ  ชรา  มรณะ  จึงไมมี เพราะดับไมเหลือแหงอะไร  ชรา  มรณะ 
จึงจะดับไปโดยไมเหลือ  ทรงทําในจิตโดยอุบายชอบ  ก็เกิดความตรัสรู 
ดวยปญญาวา เมื่อชาติความเกิดแลไมมีแลว  ชรา  มรณะก็ไมมี  อาศัย 
ชาติดับสนิท  ชรา  มรณะจึงจะดับสนิทได  โดยนยันี้  ทรงคนหาแลว 
ตรัสรูชัดดวยปญญาตามลําดับไปวา  เพราะภพดับสนิท  ชาติจึงจะดับสนิท 
ได เพราะอุปทานดับสนิท   ภพจึงจะดับสนิท  เพราะตัณหาดับสนิทลง 
อุปาทานจึงจะดับสนิทไป  เพราะเวทนาดับสนิท  ตัณหาจึงจะดับสนิทได 
เพราะผัสสะดับสนิท   เวทนาจึงจะดับสนิท  เพราะอายตนะ ๖ ประการ 
ดับสนิทลง  ผัสสะจึงจะดับสนิท  เพราะนามรูปดับสนิทลง  อายตนะ ๖ 
ประการจึงจะดับสนิทได  เพราะวิญญาณดับสนิท  นามรูปจึงดังสนิท 
ครั้นพระองคตรัสรูตามลําดับมาฉะน้ีแลว  ทรงพิจารณาวา  เม่ืออะไร 
ไมมีเลาหนอ  วิญญาณจึงไมมี  เพราะอะไรดับสนิทไป  วิญญาณจึงจะ 
ดับสนิทได  อาศัยทําในจิตโดยอุบายชอบ  ก็เกิดความตรัสรูดวยปญญาวา 
เมื่อนามรูปและไมมี  วิญญาณจึงไมมี  เพราะนามรูป  ดับสนิทเสียไดแลว 
วิญญาณจึงจะดับสนิทลง.  ครั้นเกิดความตรัสรูฉะนี้แลว ก็ทรงสันนิษฐาน  
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วา  อธิคโต  โข  มยาย  มคฺโค  โพธาย  มรรคาเพ่ือจะตรัสรูนี้เราไดแลว 
ขอซ่ึงธรรมที่เปนปจจัยดับสนิทลงแลว  ธรรมท่ีเกิดข้ึนเพราะปจจัยนั้น 
จึงดับสนิทไป  อันนี้เปนหนทางเพ่ือจะตรัสรู  เพราะนามรูปดับสนิทลง 
วิญญาณจึงดับสนิท  เพราะวิญญาณดับสนิท  นามรูปจึงจะดับสนิท 
เพราะนามรูปดังสนิท  อายตนะ  ๖ ประการจึงจะดับไปโดยไมเหลือ  
เพราะอายตนะ ๖ ประการดับสนิท  ผัสสะจึงจะดับสนิทลง  เพราะผัสสะ 
ดับสนิท  เวทนาจึงจะดับสนิทได  เพราะเวทนาดับสนิทไป  ตัณหาจึงจะ 
ดังไปโดยไมเหลือ  เพราะตัณหาดับสนิทไมเหลือ  อุปาทานจึงจะดับไป 
โดยไมเหลือ  เพราะอุปทานดับสนิท  ภพจึงจะดับสนิทไป  เพราะภพ 
ดับสนิท  ชาติจึงจะดับสนิทลง  ชรา  มรณะ  และความโศกและร่ําไร 
และทุกขโทมนัสอุปายาสทั้งหลายยอมดับโดยไมเหลือ  เพราะดับสนิทลง 
แหงชาติ  ขอซึ่งกองทุกขทั้งสิ้นมาดับสนิทไป  ยอมมียอมเปนดวยประการ 
ฉะน้ี. จักษุญาณปรีชารูแจงชัดสวางวา  นิโรโธ  นิโรโธ  ดับไมเหลือ 
ดับไมเหลือ  ดังน้ี  ไดเกิดข้ึนแลวแกพระโพธิสัตวในธรรมทั้งหลายท่ีพระ 
องคไมเคยไดยินไดฟงมา  ณ กาลกอน.  ครั้นพระมหาบุรุษไดตรัสรูแจง 
ในสมุทัยนิโรธไดมรรคาเพ่ือจะตรัสรูฉะน้ีแลว  จึงนอมจิตเพ่ืออาสวักขย- 
ญาณ  ทรงเจริญวิปสสนา  พิจารณาซ่ึงความเกิดข้ึนและความเสื่อมความ 
ดับในอุปาทานขันธทั้ง ๕ คือ  รูป  เวทนา  สัญญา  สังขาร  วิญญาณ 
อยูดวยไมประมาทและความเพียรอันกลาหาญ  ไมเอ้ือเฟอตอกายและจิต 
หวังตออภิสมัยนี้เบ้ืองหนา ก็เกิดธรรมจักษุญาณปรีชาหยั่งทราบอริย- 
สัจ ๔ แจงประจักษตามจริงวา  อิท  ทกฺุข  อันนี้ทุกข  อย  ทุกฺสมุทโย  
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อันนี้เหตุใหผลเกิดข้ึนพรอมแหงทุกข  อย  ทุกฺขนิโรโธ   อันนี้ธรรมเปน   
ที่ดับไมเหลือแหงทุกข  อย  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อันนี้ขอปฏิบัติ 
มรรคาใหผูปฏิบัติถึงธรรมท่ีดับทุกข  โดยไมเหลือ.  ทรงทราบอาสวะ 
แจงประจักษตามจริงวา  อิเม  อาสวา  เหลาน้ีอาสวกิเลสดองสันดาน 
สัตว  กิเลสซานท่ัวไป  อย  อาสวสมุทโย  อันนี้เปนสมุทัยเหตุกอให 
เกิดผลแหงอาสวะ  เหตุยังอาสวะใหเกิดข้ึน  อย  อาสวนิโรโธ  อันนี ้
เปนธรรมท่ีดับสนิทดับไมเหลือแหงอาสวะ  อย  อาสวนิโรธคามินี- 
ปฏิปทา  อันนี้ขอปฏิบัติมรรคาใหผูปฏิบัติถึงธรรมท่ีดับแหงอาสวะโดย 
ไมเหลือน้ัน.  เมื่อพระองคทรงทราบชัดอยูอยางนี้  จิตพระองคก็พน 
พิเศษแลวจากอาสวะทั้งหลาย  คือ  กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ 
เมื่อจิตพนพิเศษจากอาสวะแลว  ก็เกิดญาณหย่ังทราบวาจิตพนพิเศษแลว 
ดังน้ี  แลวเกดิปจจเวกขณญาณหย่ังทราบชัดวา  ชาติความเกิดสิ้นแลว 
พรหมจรรยไดอยูจบแลว  กิจท่ีจะตองทําไดทําเสร็จแลว  กิจอ่ืนอีกเพ่ือ 
เปนอยางนี้ไมมี  จบกิจปญญาอยูเพียงนี้. วิมุตติความที่จิตพนพิเศษ 
แหงเราไมกําเริบไมคืนคลาย  ชาติความเกิดแหงเราชาตินี้มี  ณ  ที่สุด 
บัดนี้ความเกิดอีกไมมี.  พระองคเกิดปจจเวกขณญาณหย่ังทราบดวย   
ประการฉะน้ี.  อาสวักขยญาณปรีชาหยั่งทราบรูความสิ้นอาสวะน้ีเปน 
วิชชาที่ ๓  พระองคไดบรรลุแลว  ณ  ปจฉิมยามท่ีสุดแหงราตรี  วิศาข- 
ปุรณมีมงคลสมัย. 
                                         พระพุทธคุณ 
        สมเด็จพระผูทรงพระภาคนั้น  ครั้นเมื่ออาสวักขยญาณวิชชาอัน  
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อุดมนี้  พระองคไดบรรลุถึงดวยประการดังน้ีแลว  กุลบุตรทั้งหลายผู 
ปรารถนาประโยชนอยางยิ่ง  ออกจากเรือนแลวบรรพชาโดยชอบ เพ่ือ  
ประโยชนแกคุณวิเศษอริยผลอันกระทําที่สุดแหงกองทุกขทั้งส้ิน  อันใด  
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เมื่อไดบรรลุอาสวักขยญาณวิชชาคํารบ  ๓ แลว 
กระทําใหแจงโดยลําพังพระองค ในทิฏฐธรรมดวยปญญายิ่ง  ซึง่คุณ 
พิเศษอริยผลน้ัน  อันเปนเจโตวิมุตติเพราะวิราชปราศยอมไปแหงราคะ 
เปนปญญาวิมุตติเพราะวิราชปราศยอมไปแหงอวิชชา  ไมมีอาสวะเพราะ 
สิ้นแหงอาสวะท้ังหลาย  เปนผลท่ีสุดแหงพรหมจรรย ไมมีคุณอ่ืนจะยิ่ง 
กวา  พระองคสําเร็จอริยผลน้ันแลวและอยู  พระองคเปนอนุตตรวิมุตติ 
 ิวิมุตตบุคคล  พนพิเศษแลวดวยวิมุตติเครื่องพนพิเศษอยางประเสริฐ 
ไมมีวิมุตติอ่ืนจะยิ่งลบลนลวงข้ึนไปกวาน้ีแลว.  ดวยมาบรรลอุาสวักขย- 
ญาณวิชชาที่  ๓ อันนี้  เพราะความท่ีตัณหาทั้งหลายสิ้นไปวิราชปราศยอม 
ไป ดับไปโดยไมเหลือ สละคือคลายไปดวยประการทั้งปวง  พระองค 
เปนอุดมวิสุทธขันธสันดาน  ตรัสรูเฉพาะซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ 
ปญญาตรัสรูชอบโดยลําพังตน  ไมมีปญญาอ่ืนจะย่ิงกวา  ใหสําเร็จประชุม 
แหงพุทธคุณทั้งปวงในโลก  กับทั้งเทพดามารพรหม  หมูสัตว  ทั้งสมณะ 
และพราหมณ  ทั้งเทพดามนุษยทั่วสากลสัตวนิกร. และพระอนุตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณนั้น  พระองคไดตรัสรูดวยพระองคแลว จึงเปน  พุทฺโธ 
ภควา  พระผูตรัสรูแลว ต่ืนแลว บานแลว ผูมีภารคุณบุญสิริเครื่อง 
สมาคมคบหาแหงเทพดามนุษย ถึงซ่ึงเปนผูอุดมสูงสุดดวยพระปรีชาญาณ 
และพระมหากรุณาคุณ  สยัมภูเปนไปโดยลําพังพระองค  เกิดข้ึนเอง  
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ในพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  อนาจริยโก  ไมมีสมณพราหมณเทพดา   
มนุษยมารพรหมและผูหน่ึงผูใดเปนอาจารยมาส่ังสอน  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุ- 
เตสุ ธมฺเมสุ  สาม  สจฺจานิ  อภิสมฺพุชฺฌ ิตรัสรูพรอมเฉพาะโดยลําพัง 
พระองคซึ่งสัจจะของจริงท้ังหลาย  ในธรรมทั้งหลายท่ีพระองคไมได 
ยินมาแลว  ณ กาลกอน  ตตฺถ  สพฺพฺ ุต  ปตฺโต  พระองคถึงแลวซ่ึง 
ความเปนสัพพัญูผูรูครบในสัจจะของจริงท้ังหลายนั้น พเลสุ  จ  วสีภาว 
อน่ึง  พระองคถึงแลวซ่ึงความเปนผูมีอํานาจ  เปนผูชํานาญแคลวคลอง 
ในพระญาณท่ีเปนกําลังท้ังหลาย  สามารถจะยกซ่ึงบัญญัติข้ึนตรัสเทศนา 
สั่งสอนสัตวอ่ืนใหบรรลตุลอดโลกุตรคุณพิเศษทางปฏิเวธาภิสมัยได ให 
สําเร็จคุณประโยชนอันยิง่ใหญ  ทั้งพระองคและสัตวอ่ืน  เปนองค 
อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ทานผูพระอรหันตตรัสรูชอบดวยพระองคแลว 
โลเก  วิวฏฏจฺฉโท  มีหลงัคาเครื่องปดบัง คือ  กิเลสอันเปดแลวในโลก 
ดวยประการฉะน้ี.  ก็แลกาลเมื่อตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น 
พระคุณท้ังหลายแหงพระผูมีพระภาคพระพุทธเจาไมมีที่สุดไมมีประมาณ 
ที่บัณฑิตจะพึงพรรณนาโดยประการตาง ๆ  มีทศพลญาณและเวสารัช- 
ญาณ ๔ อยางเปนตนทั้งปวง   ครบตามสัมมาสัมพุทธวิสัย  ไดมาแลว 
ดวยพระอริยมรรค   สําเร็จแลวแดสมเด็จพระผูทรงพระภาคเจาพรอม 
ณ กาลท่ีตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้น  ประหน่ึงราชฤทธ์ิราไช- 
ศวรรยทั้งปวง  อันสําเร็จมาแดกษัตริยราชผูไดมูรธาภิเษกพรอมดวย 
อภิเษกฉะนั้น. 
        ครั้งน้ัน หม่ืนโลกธาตุนี้ก็หว่ันไหวสะเทือนสะทาน  ทั้งแสงสวาง 
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ยิ่งไมมีประมาณ  ก็ไดปรากฏเกิดมีโลก  ลวงเทวานุภาพของเทพดา   
ทั้งหลาย  ก็แลอัศจรรยทั้งหลายซ่ึงสําเร็จโดยธรรมดานิยมเห็นปานใด 
ไดปรากฏเกิดมีแลวในโลก  เมื่อครั้งพระองคประสูติเปนการเกิดดวยรูป- 
กายอันบริบูรณนั้น ฉันใด แมถึงเม่ืออภิสัมโพธิสมัย  ตรัสรูพระอนุตร- 
สัมมาสัมโพธิญาณ  เปนการเกิดดวยธรรมกายนัน้เลา  สรรพอัศจรรย 
ทั้งปวงเห็นปานนั้นก็ไดปรากฏเกิดมีแลวฉันนั้น. เพราะวาความท่ีมา 
ปรากฏเปนชดัข้ึนกอนในชาติความเกิดที่เปนโลกตุรและความท่ีโลกุตร- 
ธรรมซึ่งไมเปนไปส้ินกาลนานแลว  และมาปรากฏเปนชัดข้ึนกอนใน 
มนุษยโลกนี ้ เปนชาติความเกิดดวยธรรมกายแหงสมเด็จพระผูทรงพระ 
ภาคเจาน้ัน  เปนมหัศจรรยลบลนลวงคุณพิเศษอ่ืนท้ังปวง  เกิดมีข้ึนใน 
โลกแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                เอตฺตาวตา  มุนนิฺทสฺส                ปวตฺติทีปนา  กถา 
                รปูกายุปฺปตฺติธมฺม-                    กายุปฺปตฺติวสา  อย 
                สทฺธาปสาทุปฺปาทาย                 สงฺเขปา  ปริกิตฺติตา. 
        กถาถอยคําท่ีแสดงประวัติ   แหงสมเด็จพระอังคีรสศักยมุนีโคดม 
สัมมาสัมพุทธเจา  ดวยสามารถความบังเกิดข้ึนดวยรูปกายและธรรมกาย 
ขาพเจาท้ังหลายไดแสดงเพ่ือจะใหเกิดศรัทธาและเสื่อมใสโดยยอ  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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                    ธัมมเทสนาธิฏฐานกถา  กณัฑที่ ๓  
        กลาวความจําเดิมแตพระผูมีพระภาคเจา  เสวยวิมุตติสุข ณ 
จังหวัดไมพระมหาโพธิ  ๔  ตําบล ๆ ละ  ๗ วัน คือ (๑)  ที่ควงไมพระ 
มหาโพธินั่นเอง ทรงพิจารณาพระปฏิจจสมุปบาทแลว  เปลงอุทาน 
สมควรแกเหตุ. (๒)  ที่ควรไมไทร อชปาลนิโครธ  มีพราหมณมา 
ทูลถาม  ทรงเปลงอุทานแสดงธรรมของพราหมณ.  (๓)  ที่ควงไมจิก 
มุจลินท  ฝนตกพรํา  มุจลนิทนาคราชมาวงพระองคดวยขนด แผพัง 
พาน ณ เบื้องบน  เพ่ือบังฝน  ครั้นแลวทรงเปลงอุทานแสดงเหตุแหง 
สุข.  (๔)  ทีค่วงไมเกต ราชายตนะ ตปุสสะ  ภัลลกิะ ๒ พาณิช  นํา 
ขาวสัตตุเขาไปถวาย  ทรงรับทําพุทธบริโภคแลว ๒ พาณิชทูลแสดงคน 
เปนอุบาสก  อาง ๒  รตนะเปนสรณะเปนครั้งแรก. เสด็จไปประทับ ณ 
ควงไมอชปาลนิโครธอีก  ทรงพิจารณาเห็นธรรมท่ีพระองคไดตรัสรูนั้น 
เปนคุณลึกลับ ยากท่ีสัตวโลกผูยินดีในกามคุณจะรูตาม  พระทัยก็ทอ 
ในที่จะแสดงธรรม.  แตอาศัยพระกรุณาเปนที่ต้ังทรงพิจารณาแลว ๆ 
เลา ๆ ถึงสัตวโลกดวยพระญาณ  ก็เล็งเห็นวาผูสามารถจะรูตามไดก็มีอยู 
จึงต้ังพระหฤทัยจะแสดงพระธรรมเทศนาส่ังสอน  และทรงอธิษฐาน 
จะดํารงพระชนมายุอยูตราบเทาพระศาสนาจะแพรหลาย.  
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             เอว  โข  สมฺมาสมฺโพธึ                       สมฺพุชฺฌิตฺวา  ตถาคโต  
        ปมาภิสมฺพุทฺโธ  ว                                มูลสมฺึ  วรโพธิยา 
        นิสีเทยยฺ  ปลฺลงเกน                                สตฺตาห  อิสิสตฺตโม 
        ปฏิสเวทิ  วิมุตฺติ-                                    สขุ  อริยเสวิต 
        รตฺติยา  ปม  ยาม                                  อนุโลมวิโลมิก 
        ปฏิจฺจสมุปฺปาท  โส                                มนสากาสิ  จกขฺุมา 
        เอตมตฺถ  วิทิตฺวาน                                  อุทาน  สมุทีรย ิ
                        ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ   ธมมฺา 
                        อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส 
                        อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
                        ยโต  วิชานาติ  สเหตุธมฺมนฺติ. 
        รตฺติยา  มชฺฌมิ  ยาม                   ปจฺจยาการเมว  โส 
        ตเถว  มนสิกตฺวา                        อุทาน  สมุทรียิ 
                        ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา 
                        อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส 
                        อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  ธมฺมา 
                        อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
                        ยโต ขย  ปจฺจยาน  อเวทีติ. 
        รตฺติยา  ปจฺฉิม  ยาม                     ปจฺจยาการเมว  โส 
        ตเถว  มนสิกตฺวา                          อุทาน  สมทุีรยิ 
                        ยทา  หเว   ปาตุภวนฺติ  ธมมฺา 
                        อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหมฺณสฺส 
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                        วิธูปย  ติฏติ  มารเสน    
                        สูโรว  โอภาสยมนฺตลิกขนฺติ. 
                เอว  โข   โพธิมณฺฑสฺม ึ สตฺตาห  วีตินามยีติ. 
                เสวยวิมุตติสุข  ณ  จังหวัดไมมหาโพธิ  ๔  ตําบล 
        เมื่อพระตถาคตเจา  ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเปน 
องคพระสยัมภูวิสุทธขันธสันดาน  พรอมดวยอัศจรรยตามพุทธธรรมดา 
ดังน้ันแลว  พระองคแรกตรัสรูพระอภิสัมโพธิญาณ  พระองคผูแสวงหา 
แลวซ่ึงอนุตรคุณเปนแกนสาร  นับแตพระวิปสสีทศพลมา เปนพระ 
สัมมาสัมพุทธเจาท่ี ๗  พระองคเสร็จพรอมเพราะสยัมภูภูมิแลว เสด็จนั่ง 
ดวยบัลลังกอันเดียว  เสวยวิมุตติสุข  ณ  ควงไมมหาโพธิอัสสัตถพฤกษ 
ที่ไดตรัสรูนั้น   สิ้นกาล ๗ วัน.  ครั้งน้ัน  พระองคทรงทําในใจซ่ึง 
ปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลมตามลําดับ  และปฏิโลมถอยหลัง  ตลอดปฐม- 
ยามแหงราตรีโดยสมุทัยวารและนิโรธวาร  ครั้นทราบแจงชัดซึ่งความ 
นั้นแลว  เปลงออกซึ่งอุทานนี้ในเวลาน้ันวา  ยทา  หเว ปาตุภวนฺติ 
ธมฺมา  เมื่อใด  ธรรมคือโพธิปกขิยะท้ังหลายอันใหความแทงตลอดซึ่ง 
ปจจยาการโดยอนุโลมสาํเร็จ  ยอมมาเปนชัดคือเกิดข้ึน,  นัยหน่ึง ธรรม 
ทั้งหลาย  คือ  อริยสัจท้ัง ๔ ยอมมาเปนชัด  คือ  ประกาศชัดเจนปรากฏ 
ดวยอภิสมัย  อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส  แกพราหมณผูมีความ 
เพียรเพงอยู  ดวยอารัมณุปนิชฌานและลักขณุนิชฌาน  อถสฺส  กงฺขา 
วปยนฺติ  สพฺพา  เมื่อน้ันความสงสัยทั้งปวงแหงพราหมณนั้น  ยอมฉิบหาย 
พินาศไป  ยโต  วิชานาติ  สเหตุธมฺม  เพราะพราหมณนั้นมารูแจง  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 56 

ซึ่งธรรม  คือกองทุกขทั้งสิ้นมีสังขารเปนตน  กับทัง้เหตุมีอวิชชาเปนตน.  
ครั้งน้ัน สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงทําในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปน 
อนุโลมปฏโิลม  ตลอดมชัฌิมยามสวนกลางแหงราตรีแลว  เปลงออกซึ่ง 
อุทานน้ี  ณ เวลาน้ีวา  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา  อาตาปโน 
ฌายโต พฺราหฺมณสฺส  เมื่อใด  ธรรมท้ังหลายมาปรากฏแกพราหมณ 
ผูมีเพียรเพงอยูดวยฌานและปญญา  อถสฺส  กงฺขา  วปยนฺติ  สพฺพา 
เมื่อน้ัน  ความสงสัยทั้งปวงแหงพราหมณนั้น  ยอมพินาศอันตรธานไป 
ยโต  ขย ปจฺจยาน  อเวทิ  เพราะพราหมณนั้นรูแจงแลวซ่ึงความส้ินไป 
แหงปจจัยทั้งหลาย.  ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงทําในใจซึ่ง 
ปฏิจจาสมุปบาทเปนอนุโลมปฏโิลม  ตลอดปจฉิมยามสวนท่ีสุดแหงราตรี 
แลว เปลาออกซึ่งอุทานน้ี  ในเวลาน้ันวา  ยทา  หเว  ปาตุภวนฺติ  ธมฺมา 
อาตาปโน  ฌายโต  พฺราหฺมณสฺส  เมื่อใดธรรมทั้งหลาย  มาปรากฏ 
แกพราหมณผูมีความเพียรเพงดวยฌานและปญญา  วิธูปย ติฏติ 
มารเสน  พราหมณนั้นยอมกําจัดเสนามารเสียใหพินาศไป  ดํารงสถิต 
ประดิษฐานอยูดวยปรีชาชัชวาล  สูโรว  โอภาสยมนฺตลิกฺข  ประหน่ึง 
พระอาทิตยอันใหอากาศทองฟาสวางอยูดวยรัศมีฉะน้ัน.  สมเด็จพระผูมี 
พระภาค  เสด็จน่ังดวยบัลลังกอันเดียว  เสวยวิมุตติสุข ณ ภายใต 
โพธิพฤกษ  ๗ วัน ทรงทาํในใจซึ่งปฏิจจสมุปบาทเปนอนุโลมปฏิโลม 
เปลงออกซึ่งอุทาน  ๓ พระคาถา   ณ ทีสุ่ดแหยามท้ัง ๓ แหงราตรี 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ครั้นลวง ๗ วันนั้นแลว  เสด็จออกจากสมาธิผลสมาบัตินั้นแลว  
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เสด็จพระพุทธดําเนินจากภายใตโพธิพฤกษ  ไปยงัภายใตไมอชปาล-   
นิโครธตนไทรมีปริมณฑลใหญ  เปนที่พักอาศัยแหงคนเลี้ยงแพะแลว 
เสด็จนั่งดวยบัลลังกอันเดียวเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน.  ครั้งน้ัน  มีพราหมณ 
ผูหน่ึงเปนหุหุกชาติ  มักตวาดผูอ่ืนวา  หึ ๆ  เปนปรกติจริตมายังท่ีนั้น 
ทูลถามพระผูมีพระภาค  ดวยพราหมณและธรรมซ่ึงทําบุคคลใหเปน 
พราหมณวา บุคคลชื่อวาเปนพราหมณดวยเหตุเพียงเทาไร  อนึ่ง  ธรรม 
ทั้งหลายเหลาไรเลา ทําบุคคลใหเปนพราหมณดังนี้.  ครั้นนั้น   สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคทราบชัดซึ่งความน้ันแลว  เปลงอุทานน้ีในเวลาน้ันวา 
โย  พฺราหฺมโณ  พาหิตปาปธมฺโม  พราหมณ  ผูใดมีบาปธรรมอันลอย 
เสียแลว  นิหุหุโก  นิกฺกสาโว  ยตตฺโต  ไมมีกิเลสซึง่เปนเครื่องขูผูอ่ืนวา 
หึ ๆ เปนคําหยาบ  และไมมีกิเลสรัดจิตดังนํ้าฝาด  และมีตนสํารวม 
แลว  เวทนฺตคู  วุสิตพฺรหฺมจริโย  ถึงซ่ึงท่ีสุดจบเวท  บรรลุคุณพิเศษ 
คือ  ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ  จุตูปปาตญาณ  อาสวักขยปญญา  จบไตร 
วิชชานี้แลว  มีพรหมจรรยไดอยูจบแลว  เสร็จกิจท่ีควรประกอบ  ธมฺเมน 
โส  พฺราหฺมณวาท  วเทยฺย  ผูนั้นพึงกลาวไดโดยธรรมโดยชอบ  ซึ่งถอยคําวา 
ตนเปนพราหมณ  เปนผูพอกพูนตนดวยสัมมาปฏิบัติ  ยสฺสุสสฺทา  นตฺถ ิ
กุหิฺจิ  โลเก  กิเลสเครื่องฟูข้ึนของทานผูไรเลา  ไมมีในโลกอันหน่ึงเลย 
ดังน้ี  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เปลงออกซ่ึงอุทานแสดงขีณาสวบุคคล 
วาเปนพราหมณ อริยมรรคทั้ง ๔ เปนธรรมอันทําบุคคลใหเปนพราหมณ 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ครั้งน้ัน เมื่อลวง ๗ วันแลว  พระองคเสด็จออกจากสมาธิ-  
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ผลสมาบัตินั้นแลว เสด็จจากภายใตไมอชปาลนิโครธน้ัน  ไปยัง   
มุจลินทพฤกษไมจิก  เสด็จนั่งดวยบัลลังกอันเดียว  เสวยวิมุตติสุขภายใต 
ไมมุจลินท  ๗ วัน.  ครั้งน้ัน  มหาเมฆในอันใชพรรษฤดูกาลเกิดข้ึน 
ฝนตกพรํา  ๗ วัน  มีวันชั่วดวยลมหนาว มุจลินทนาคราชออกจากพิภพ 
ของตนแลว มาวงรอบพระกายพระผูมีพระภาคดวยขนด ๗ รอบ  ทํา 
พังพาอันใหญ  ณ  เบื้องบนพระเศียรสถิตอยูดวยหวังใจวา  เย็นและ 
รอนและสัมผัสเหลือบยุงลมแดดสัตวเสือกคลาน อยาไดเบียดเบียนพระ 
ผูมีพระภาคเจาเลย  ดังนี้.  ครั้นลวง ๗ วันฝนหายขาด  ทองอากาศ 
บริสุทธิ์แลว  พระยามุจลินทนาคราชเปลื้องขนดคลายจากพระกายพระ 
ผูมีพระภาคแลว  นําคืนซึ่งเพศตนจําแลงเปนมาณพ  ยกกรประฌม 
นมัสการประดิษฐาน  ณ  เบื้องหนาเฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค. 
ครั้งน้ัน  พระองคทราบความนั้นแลว  เปลงออกซึ่งอุทานน้ี  ณ เวลาน้ัน 
วา  สุโข  วิเวโก  ตุฏสฺส สุตธมฺมสฺส  ปสฺสโต  ความสงัดเปนสุข 
ของบุคคลผูยินดีแลว  มธีรรมอันไดสดับแลว  เปนผูเห็นอยูดวยยถา- 
ภูตญาณทัสสนะ  รูเห็นสรรพสังขารตามเปนจริงอยางไร  อพฺยาปชฺฌ 
สุข  โลเก  ปาณภเตสุ  สฺโม ความเปนบุคคลไมมีความเบียดเบียน 
ตางๆ  คือความสํารวมในสัตวทั้งหลายเปนสุขในโลก  สุขา  วิราคตา 
โลเก  กามาน  สมติกฺกโม  ความที่สัตวเปนผูมีราคะอันปราศแลว  คือ 
ความลวงกามทั้งหลายเสียไดดวยประการทั้งปวงเปนสุขในโลก  อสฺม-ิ 
มานสฺส วินโย  เอต เว  ปรม  สุข  ขอนั้นคือความนําเสียซึ่งอัสมิมานะ 
ใหพินาศไดเปนสุขอยางยิ่ง  ดังนี้. 
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        ครั้นลวง  ๗ วัน  พระผูมีพระภาคเสร็จออกจากสมาธิผลสมาบัติ   
นั้นแลว  เสด็จจากภายใตไมมุจลินท  ไปยังราชาตนพฤกษไมเกต  เสด็จ 
นั่งดวยบัลลังกอันเดียวเสวยวิมุตติสุข ๗ วัน ณ ควงไมราชาตนพฤกษ 
นั้น.  สมัยครัง้น้ัน  พาณิช  ๒ คน  ชื่อ ตปุสสะ  ๑  ภัลลิกะ  ๑  เดินทาง 
ไกลมาจากอุกกลชนบท  ถึงประเทศจังหวัดราชายตนพฤกษนั้น.  เทพดา 
ผูญาติสาโลหิตของพาณิชทั้ง ๒ นั้น  ชักชวน ๒ พาณิชในทานบริจาควา 
อย  มาริสา ภควา  ดูกอนทานทั้งหลายผูนฤทุกข  พระผูมีพระภาค 
พระองคนี้แรกตรัสรูพระอภิสัมโพธิญาณเสด็จอยู ณ ภายใตไมราชาตน- 
พฤกษ  ทานท้ัง ๒ จงไป  จงนบนอบพระผูมีพระภาคดวยตรัสสัตตุผงสัตตุ 
กอน  ซึ่งเปนเสบียงทาง  ถวายบิณฑบาตทาน  อันนั้นก็จักเปนไปเพ่ือ 
ประโยชนและความสุข  สิ้นกาลนาน  แกทานท้ังหลาย.  ครั้งน้ัน  ตปุสสะ 
ภัลลิกะ  ๒   พาณิช   ถือเอาสัตตุกอนเขาไปใกล    ถวายอภิวาทพระ 
ผูมีพระภาคเจาแลว  สถิตยืน ณ ที่ควรสวนหนึ่ง  กราบทูลอาราธนาวา 
ปฏิคฺคณฺหาตุ  โน  ภนฺเต  ภควา  ขอสมเด็จพระผูทรงพระภาค  จงทรงรับ 
สัตตุผง  สัตตุกอนของขาพระองคทั้ง ๒ เถิด  ซึ่งเปนทานมัยกุศลอันล้ํา 
เลิศ  เปนไปเพ่ือประโยชนและความสุขแกขาพระองคทั้ง ๒ สิ้นกาลนาน. 
ลําดับนั้นสมเด็จผูทรงพระภาคทรงปริวิตกวา  อันพระตถาคตเจาท้ังหลาย 
ทานยอมไมรับประเคน  ณ พระหัตถ  เราจะพึงรับประเคนสัตตุผงสัตตุ- 
กอน  ณ ภาชนวิกัติอะไรเลาหนอ. ครั้งน้ัน  ทาวมหาราชท้ัง   ๔  องค 
คือทาวกุเวรเวสวัณ  ทาวธตรฐ  ทาววิรุฬหก  ทาววิรูปกษ  ทราบความ 
ปริวิตกของพระผูมีพระภาคเจาดวยจิตแหงตนแลว ตางองคก็นอมบาตร  
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แลวดวยศิลาเขาไปถวาย  สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงรับบาตรเสลมัย   
ทั้ง ๔ นั้นแลวทรงรับสัตตุผงสัตตุกอนของ ๒ พาณิชแลว  ทําภัตกิจพุทธ- 
บริโภค. ครั้งน้ัน  ตปุสสะ  ภัลลิกะ  ๒ พาณิช  จึงกราบทูลแสดงตนเปน 
อุบาสกดวยเทฺววาจิกสรณคมนวา  เอเต มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ 
คจฺฉาม  ธมฺมฺจ  ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระองคทั้ง ๒ นี้  ถึงพระผูมี 
พระภาคกับพระธรรมวาเปนสรณะเคร่ืองระลึกที่พึง ณ บัดนี้  อุปาสเก 
โน  ภควา  ธาเรตุ  ขอพระผูมีพระภาคจงทรงไวซึ่งขาพระองคทั้ง ๒ 
วา  เปนอุบาสกผูเขานั่งใกลดวยจิต  อชฺชตคฺเค ปาณุเปเต  สรณ  คเต 
เปนผูเขาไปใกลดวยชีวิต  ถึงสรณะแลว ณ กาลมีวันนี้เปนตน และ 
ตปุสสะ  ภัลลิกะ  ๒ พาณิชนั้น ไดเปนเทฺววาจิกอุบาสก  ต้ังอยูแลวใน 
สรณะ  มีวาจา  ๒ เหตุอางพระพุทธเจากับพระธรรมเทาน้ันเปนสรณะที่ 
พ่ึง  มีข้ึนเปนปฐมทีแรกในโลก  ดวยสมัยนั้นสังฆรตนะในพุทธกาลน้ี, 
ยังมิไดมีข้ึนในโลก  มีแตพระพุทธเจาและพระธรรม ๒ รัตนะเทาน้ัน. 
                 ทรงพิจารณาธรรมที่ไดตรสัรูวาเปนคุณลึกลับ 
        ครั้งนั้น  ครั้นลวง ๗ วัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จออกจาก 
สมาธิผลสมาบัติแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินจากควงไมราชยตน- 
พฤกษ  กลับคืนยังภายใตไมอชปาลนิโครธอีกเลา.  สมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคเสด็จประทับ ณ ภายใตไมอชปาลนิโครธน้ัน  ทรงดําริถึงธรรมที ่
พระองคไดตรัสรูแลววา  เปนของลึก  ยากท่ีหมูสตัวผูยินดีในอาลัยจะ 
ตรัสรูตาม  โดยพระพุทธปริวิตกฉะน้ีวา อธิคโต  โข  มยาย  ธมโฺม 
ธรรมนี้เราผูพระตถาคตไดถึงทับตรัสรูแลว  เปนธรรมอันลึก  อันสัตวอ่ืน  
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จะเห็นดวยยากย่ิงนัก  ยากท่ีสัตวจะตรัสรูตาม  เปนธรรมอันระงับและ   
ประณีต  ไมเปนวิสัยที่จะหยั่งลงไดดวยความตรึก  เปนธรรมอันละเอียด 
เปนวิสัยที่บัณฑิตชาติจะรูแจง  จะพึงไดเสวยดวยนํ้าใจ  อาลยารามา  โข 
ปนาย  ปชา  หมูสัตวนี้เลาก็มีอาลัย  คือกามคุณเครื่องพัวพันเปนท่ีรื่นรมย 
มายินดีบันเทิงนักในอาลัย  คือกามคุณท่ีเปนเครื่องผูกพัน  และหมูสัตว 
ผูรื่นรมยในอาลัยแลว   ยากย่ิงนักที่จะเห็นในที่ ๒ สถาน  คือปฏิจจสมุปบาท 
และนิพพานท่ีระงับสรรพสังขารสละคืนอุปธิทั้งปวง  ก็ถาหากเราผู 
พระตถาคตจะพึงแสดงธรรมส่ังสอน สัตวอ่ืนก็จะไมพึงรูทั่วถึงธรรม 
ของเราผูพระตถาคตไซร  อันนั้นก็จะเปนความเหน็ดเหน่ือย  ความลําบาก 
แหงเราผูพระตถาคต  ไมสําเร็จประโยชนคุณทางอมฤตบทแกสัตวอ่ืนได. 
ครั้งน้ัน  คาถาท้ังหลายที่เปนอัศจรรยนอย  ซึ่งพระองคมิเคยไดฟงมา 
ในกาลกอนเลย  ก็มาปฏภิาณแจมแจงกะพระผูมีพระภาคเจาวา  กิจฺเฉน 
เม  อธิคต  อลนฺทานิ  ปกาสิตุ  บัดนี้ไมควรแลวท่ีจะประกาศซ่ึงธรรมที่เรา 
ผูพระตถาคตไดแลวโดยยาก  ราคโทสปเรเตหิ  นาย   ธมโฺม  สุสมฺพุทฺมโธ 
ธรรมนี้อันสตัวทั้งหลายที่ราคะโทสะถึงราอบครอบงําเสียแลว  ไมตรัสรู 
ประจักษไดดวยงาย  ปฏโิสตคามึ  นิปุณ  คมฺภีร  ทุทฺทส  อณุ  ธรรม 
ที่ไดใหสัตวถึงซึ่งปฏิโสตคือนิพพานอันทวนกระแสใจสัตว  และเปนของ 
ละเอียดเปนของลึก สัตวจะเห็นยาก  เปนของเล็กกวาเล็กนัก ราครตฺตา น 
ทกฺขนฺติ  ตโมกฺขนฺเธน  อาวุฏา  สัตวทั้งหลาย  ที่ราคะความกําหนัดยอม 
จิตอยูแลว  อันกองแหงมืดหนามาสวมกางกั้นหามกันอยูแลว  จักไม 
สามารถเห็นธรรมนั้นได.  เมื่อพระผูมีพระภาคทรงเห็นพรอมประจักษ  
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อยูอยางนี้  จิตของพระองคก็นอมไปเพ่ือความเปนผูมีขวนขวายนอย    
ไมนอมไปเพ่ือจะทรงแสดงธรรม. พระบาลีไวยากรณนี้วา  อิติห  ภควโต 
ปฏิสฺจิกฺขโต  อปฺโปสฺสกฺุกาตาย  จิตฺต  นมติ  โน  ธมฺมเทสนาย ดังน้ี 
ความดังแสดงมานั้น  ควรเปนที่สังเกตแหงพุทธศาสนิกบัณฑิต 
โดยอาการอันมั่นคงวา อปฺโปสฺสุกฺกตาย  จิตฺต  นมติ  โน  ธมฺมเทสนาย 
จิตของพระผูมีพระภาค  มานอมไปเพื่อความเปนผูมีขวนขวายนอย  ไม 
นอมไปเพื่อจะแสดงธรรมดังน้ี   พระผูมีพระภาคจะนอมจิตไป  เพ่ือ 
ความเปนผูมีขวนขวายนอย  ไมนอมซึ่งจิตไปเพ่ือจะแสดงธรรมดังน้ี 
หามิได  จิตของพระองคนอมไปเทานั้น  พระองคไมไดนอมซึ่งจิตไป 
เขาใจแนลงฉะนี้แลว  กจ็ะไมเกิดความสงสัยโจททวงไตถามซึ่งเหตุและ 
ปจจัยโดยนัยตาง ๆ ปรารภมหากรุณาสมาโยคเปนตนนั้นเลย.  พุทธ- 
ศาสนิกบัณฑิตแสดงเหตุในขอน้ันวา เพราะพระองคเสวยวิมุตติสุข 
มาถึงส่ีเจ็ดวัน นัยเปน ๒๘ วันแลว  จิตพระองคยินดีในวิเวกมานาน 
เพราะอุปนิสัยปจจัยนั้น  เม่ือทรงพระดําริถึงความท่ีธรรมเปนของลึก 
และจิตสัตวยินดีนักในอาลัย  ฉะนั้นจิตพระดําริถึงความท่ีธรรมเปนของลึก 
ผูขวนขวายนอยเหตุยินดีในวิเวกน้ันเปนอุปนิสัยปจจัยมา.๑  แตครั้นพระ- 
องคทรงพิจารณาถึงความท่ีสัตวทั้งหลายมีอาลัยเปนที่รื่นรมยนัน้เนือง ๆ 
ก็หยั่งลงยังพระกรุณาในสัตวทั้งหลาย   พระองคไดแลดูแลวซ่ึงสัตวโลก 
 
     ๑.  ตอนนีฉ้บับเกา  กลาวถึงทาวสหัมบดีพรหมลงมาทูลอาราธนาเพ่ือแสดงธรรม  อางเหตุวา 
สัตวโลกผูกิเลสบางเบาสามารถจะตรัสรูก็มีอยู  แลวจึงกลาวถึงพระผูมีพระภาคเจาทรงพิจารณา 
สัตวโลก. แตขอนี้  ทานผูแตงใหตัดออกเองในช้ันหลัง  หรือผูอ่ืนทําหาทราบไม.  แตฉบับนี้พิมพ 
ตามแบบท่ีแกไขในช้ันหลัง จึงคงไวตามแนวท่ีตัดออก.   
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นั้นดวยพุทธจักษุ คือ อินทริยปโรปริยตัตญาณ ปญญาท่ีหยั่งรูความที่  
แหงอินทรียมีศรัทธาเปนตน  ของสัตวทั้งหลายท่ียิ่งและหยอน ๑  อาสยานุ- 
สยญาณ ปญญาที่หยั่งรูซึ่งอาสยะ  คืออัธยาศัยและอนุสัย  คือกิเลสที่ตาม 
นอนในสันดานแหงสัตวทั้งหลาย ๑.  ๒  พลญาณนี้ไดนามวาพุทธจักษุ 
ใหสําเร็จในกิจแหงตน ๆ ดังดวงจักษุเห็นรูปชัชวาลกระจางแจงฉะน้ัน. 
                                ทรงพิจารณาสัตวโลก   
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  เม่ือแลดูสัตวโลกดวยพุทธจักษุญาณ  พระ 
องคไดเห็นแลวซึ่งสัตวมีธุลีกิเลสในปญญาจักษุนอย  มีธลุีกิเลสในปญญา- 
จักษุมาก  มีอินทรียกลา  มีอินทรียออน  มีอาการดี  มีอาการช่ัว จะพึง 
สอนใหรูวิเศษดวยงาย  และจะพึงสอนใหรูวิเศษดวยยาก  เปนภัพพะ 
สามารถจะตรัสรู  โลกุตราภิสมัย  และเปนอภัพพะไมสามารถจะตรัสรู 
สัตวบางจําพวกเปนผูมักเห็นปรโลกและโทษโดยเปนภัย   สัตวบาง 
จําพวกไมเปนผูมักเห็นปรโลกและโทษโดยเปนภัย  พระองคไดเห็นสัตว 
ทั้งหลายท่ียิ่งและหยอนโดยนิยมดังนี้.  มีคําอุปมาวาเหมือนหนึ่งในกอ 
อุบลหรือในกอบัวหลวง  หรือในกอบวัขาว  ดอกอุบลดอกบัวหลวง 
บัวขาวบางเหลา  เกิดแลวในน้ําเจริญแลวในน้ํา  อันน้ําหากอนุเคราะห 
เลี้ยงอุปถัมภ  ยังจมอยูในน้ํา  น้ําเลี้ยงไวไมเนา  อุบลบัวหลวงบัวขาว 
บางเหลาท่ีเกิดในน้ํา  เจริญในน้ํา  อันน้ําหาอนุเคราะหเลี้ยงอุปถัมภ 
แตต้ังอยูในเสมอนํ้า  อุบลบัวหลวงบัวขาวบางเหลา เกิดในน้ํา  เจริญแลว 
ในน้ํา  อันน้าํหากอนุเคราะหเลี้ยงอุปถัมภ  แตข้ึนต้ังอยูพนน้ํา  อันน้ํา  
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มิไดติดใบฉันใด  สัตวทัง้หลายซ่ึงปรากฏในพุทธจักษุวิสัยก็เปน ๓ เหลา  
เหมือนฉะนั้น  โดยอรรถกถาจริยามรรคพรรณนาไววาในดอกบัว  ๓ เหลา 
นั้น  ดอกบัวเหลาใดข้ึนต้ังอยูพนน้ําแลว  ดอกบัวเหลาน้ัน คอยสัมผัสรัศมี 
พระอาทิตยอยูจักบาน ณ วันนี้.  ดอกบัวท่ีต้ังอยูเสมอนํ้าน้ันจักบาน ณ วัน 
พรุงน้ี  ดอกบัวท่ียังไมข้ึนพนจากนํ้า ยังดํารงอยูภายในน้ํา  น้ําเลี้ยงไวนั้น  
จักบาน ณ  วันมะรืนนี้ที่ ๓.  ดอกบัวอ่ืนมีโอชะอยูแตยังไมข้ึนจากน้ํา  ก็ 
ยังมีอยูมาก. ก็และดอกบัวเหลาใดจักไมบานเลยจักเปนภักษาแหงเตาและ 
ปลา  ดอกบัวเหลาน้ัน  ทานมิไดยกข้ึนกลาว  ในพระบาลี.  กแ็ตวาเมื่อ 
จะพรรณนาดวยประเภทบุคคล ๔ จําพวกแลวก็พึงรวมมาแสดงดวย เพ่ือ 
จะใหชัดความแหงอุปไมย.  ดอกบัวเปน ๔ อยางฉันใด  บุคคลก็เปน  ๔ 
จําพวกฉันนั้น  คืออุคฆติตัญู  ๑  วิปจจิตัญู  ๑  เนยยะ  ๑  ปทปรมะ ๑ 
ในบุคคลท้ัง ๔ นั้น  บุคคลผูใดมีอุปนิสัยสามารถจะตรัสรูธรรมวิเศษโดย 
พลันพรอมกนักับเวลาท่ีทานผูศาสดาแสดงธรรมส่ังสอน  ผูนั้นชือ่วาอุคฆติ- 
ตัญูบุคคล.  บุคคลผูใด  ตอทานแจกความแหงคําที่ยอใหพิสดารออกไป 
จึงจะตรัสรูธรรมวิเศษได  ผูนั้นชื่อวาวิปจจิตัญูบุคคล. ผูใดเมื่อพาก 
เพียรทรงอุเทศ  ถามความ ทําในจิตโดยอุบายท่ีชอบ  คบหาสมาคม 
กัลยาณมิตร   จึงจะตรัสรูธรรมวิเศษได  บุคคลน้ันชื่อวาเนยยบุคคล. 
บุคคลผูใด  แมจะฟงและกลาวและทรงไวและบอกแกผูอ่ืนซึ่งธรรมเปน 
อันมาก  ก็ไมสามารถจะตรัสรูธรรมวิเศษในอัตภาพชาตินั้นได  บุคคลน้ัน 
ชื่อวาปทปรมบุคคล. บุคคลเปน ๔ จําพวกดวยประการฉะน้ี  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคแลดูซึ่งหมื่นโลกธาตุ  อันเปรียบเหมือนปาอุบลบัวหลวง  
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ปาอุบลบัวขาว  ดวยพระพุทธจักษุ  พระองคไดเห็นซึ่งบุคคล ๔ จําพวก  
นั้นวา อุคฆติตัญูบุคคล  ประหน่ึงดอกอุบลดอกบัวท่ีจักบาน ณ วันนี้. 
วิปจจิตัญูบุคคล ประหน่ึงดอกอุบลดอกบัวท่ีจักบาน ณ วันพรุงน้ี.  เนยย- 
บุคคล ประหน่ึงดอกอุบลดอกบัวท่ีจักบาน ณ วันมะรื่นนี้วันที่ ๓.  ปทปรม- 
บุคคล  เหมือนดอกอุบลดอกบัวท่ีจักเปนภักษาแหงเตาและปลาฉะนั้น. 
                             ต้ังพระหฤทัยจะแสดงธรรม   
        ครั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคไดเห็นสัตว ๓ เหลา  ดวยพุทธจักษุ 
ญาณวา  เปนภัพพเวไนยควรตรัสรูโลกตุรธรรมมีอยูมาก  แลวทรงทํา 
ธรรมเทศนาอธิษฐานวา  จักแสดงธรรมสอนเวไนยสัตวแลว  แตนั้น 
พระองคใหพระญาณเปนไปโดยประการเปนอเนก และดูทีป่ระดิษฐาน 
พระศาสนา  ทรงกําหนดประเทศท้ังหลายอันควรประดิษฐานพระศาสนา 
ณ กาลเบ้ืองตนหรือกาลภายหลังแลวแลดูอุปนิสัยและอธิมุตติและปกติ 
จริตและการคบมิตรและของสบายเปนตน  ของเวไนยชนเหลาน้ัน ๆ 
แลว  ทราบซึ่งประชุมชนท้ังสตรีบุรุษวา  ควรเพ่ือจะประกอบในสัมมา- 
ปฏิบัติอยางตํ่า  อยางกลาง อยางยิ่ง  ไดทรงกําหนดปฏิบัติแหงเวไนย- 
สัตวทั้งหลาย    ซึ่งจักเปนบริษัท  ๔ คือ  ภิกษุ    ภิกษุณี    อุบาสก 
อุบาสิกา  แลวทรงกําหนดซ่ึงอุบาย คือโพธิปกขิยธรรมท้ังหลายมีสติปฏ- 
ฐานเปนตน อันเปนมรรคาจะใหเวไนยนิกรทําใหแจงซ่ึงพระนิพพานวา 
เอกายนฺวาย  มคฺโค  มรรคานี้เปนหนทางสําหรับไปอันเอก  เปนทางสําหรับ 
ไปทางเดียว  สตฺตาน  วิสุทฺธิยา เพ่ือจะบริสุทธิ์หมดจดวิเศษแหงสัตว 
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ทั้งหลาย  โสกปริเทวาน  สมติกฺกมาย  เพ่ือจะกาวลวงดวยประการทั้งปวง  
ซึ่งโศกและร่าํไร  ทุกฺขโทมนสฺสาน  อฏงฺคมาย  เพ่ือจะอัสดงคดับไปแหง 
ทุกขและโทมนัส  ายสฺส  อธิคมาย  เพ่ือจะถึงทับบรรลุซึ่งอริยมรรคอันนํา 
สัตวออกไป  นิพฺพานสฺส สจฺฉิกิริยาย  เพ่ือจะทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน 
สติปฏฐาน  สติเปนที่ต้ังเปนประธานท้ัง ๔ อยางนี้อันใด  สติปฏฐาน ๔ นี ้
เปนเอกายมรรค  หนทางเครื่องไปอันเอก  หนทางเครื่องไปอันเดียว 
สติปฏฐาน ๔ นั้นเปนไฉน.  ภิกษุผูพิจารณาเห็นซ่ึงกายในกาย  หรือ  
พิจารณาเห็นซ่ึงเวทนาในเวทนาท้ังหลาย  หรือพิจารณาเห็นซึ่งจิตในจิต 
หรือพิจารณาเห็นซึ่งธรรมในธรรมทัง้หลาย  มีเพียรใหกิเลสและบาป- 
ธรรมเรารอนเปนผูรูทั่วพรอมดวยสัมปชัญญะไมหลงไหล  มีสติความ 
ระลึกดํารงมั่นไมฟนเฟอน  นําเสียซึ่งอภิชฌาโทมนัสในโลก.  สติปฏฐาน 
สติเปนที่ต้ังเปนประธาน  ดวยพิจารณาเห็นซึ่งกาย  และเวทนา  และจิต 
และธรรมนี้เปนเอกายนมรรค  มรรคสําหรับไปอันเอก  หนทางสําหรับ 
ไปทางเดียว. 
                                ทรงอธิษฐานพระชนมายุ 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค   ทรงพระดําริถึงธรรมซึงเปนอุบายจะให 
เวไนสัตวทําใหแจงซ่ึงพระนิพพาน  โดยนัยเปนตนฉะน้ีแลว  ทรงทํา 
อายุสังขาราธิฏฐานวา  บริษัท  ๔ คือ  ภิกษุ   ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา 
ซึ่งเปนสาวกแหงเราผูพระตถาคต  จักยังไมเปนผูฉลาดชัดเจน  รับฝก 
สอนแลวแกลวกลา  เปนพหุสูต  ทรงธรรม  ปฏิบติัซึ่งธรรมสมควร 
แกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  ประพฤติปฏิบัติไปตามสมควรแกโลกุตร- 
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ธรรม  เรียนธรรมวินัยของอาจารยแลว  บอกกลาวบัญญัติแจกซ่ึงความ   
เปดเผยทําใหต้ืน  ชมปรบัปวาทที่เกิดข้ึนแลวใหสงบดวยดีโดยสหธรรม 
แสดงธรรมมีปาฏิหาริยไดเพียงใด  พรหมจรรยของเราผูพระตถาคตน้ี 
ยังไมมั่นคง  แพรหลาย  กวางขวางเปนประโยชนแกชนมาก  แนนหนา 
จนเทพดามนุษยทั้งหลายประกาศดวยดีเพียงใด  เราจักไมปรินิพพานกอน 
เพียงนั้น.  ปริสสมบัติสาวกมณฑลยังไมสมบูรณ  และพรหมจรรยยังไม 
ไพบูลกวางขวางเพียงใดแลว  ในระหวางน้ี  เราผูพระตถาคตจักไมปริ- 
นิพพานกอนเพียงน้ัน  ถาในระหวางนี้หากโรคาพยาธิพิบัติจักเกิดข้ึนห้ํา 
หั่นอายุสังขารไซร  เราจักประฌามขับไลเสียดวยเพียรและอิทธิบาท 
ภาวนา  ใหโรคาพาธสงบระงับไป  บํารุงรางกายใหดํารงอยูกอน  กวา 
ปริสสมบัติและพราหมจรรยจะสมบูรณดังดําริฉะน้ี. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงทําอายุสังขาราธิฏฐานฉะน้ีแลว 
จึงทรงพระพุทธปริวิตกถงึเวไนยสัตว  ซึ่งจักสามารถตรัสรูไดกอนน้ันตอ 
ไป  มีนัยดังพระธรรมสังคาหกเถรเจาสังคีติไวในพระคัมภีรมหาขันธก- 
วินัย  ดังจักแสดงเปนลําดับไป  ณ เบื้องหนานี้แล.  
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                   พระธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  กัณฑที่ ๔    
        กลาวความจําเดิมแตพระผูมีพระภาคเจา  ทรงเลือกหาผูควรจะ 
รับปฐมเทศนา  ทรงปรารภถึงอาฬารดาบส  และอุทกดาบส  แตสิ้นชีพ 
เสียแลว  จึงทรงต้ังพระหฤทัยจะแสดงแกภิกษุเบญจวัคคียกอน  เสด็จ 
สัญจรไปเมืองพาราณสี  ไดพบอุปกาชีวกที่กลางทาง  เขาถามถึงศาสดา 
ของพระองค  ไดทรงประกาศพระองควาเปนสมัยภู  ผูเปนเองในทาง 
ตรัสรู.  เม่ือเสด็จถึงปาอิสิปตนะแขวงเมืองพาราณสีแลว  ภิกษุเบญจ- 
วัคคียแสดงอาการกระดางกระเดื่องแกพระองค  กวาจะทรงสัญญัตติได 
ก็นาน  แลวประทานปฐมเทศนาคือพระธรรมจักร.  พระโกณฑัญญะ 
หัวหนาภิกษุเบญจวัคคีย ไดสําเร็จพระโสดาปตติผล  เปนพระเสขะอริย- 
สาวกมีข้ึนเปนครั้งแรก.  
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        อถ  โข  ภควโต  เอตทาโหสิ  กสฺส  น ุ โข  อห  ปม  ธมมฺ  
เทเสยฺย  โก  อิม  ธมฺม  ขิปฺปเมว   อาชานิสฺสตีติ.  
     ทรงตั้งพระหฤทัยจะแสดงธรรมแกภิกษุเบญจวัคคียเปนปฐม   
        ตอเนื้อความตามในบาลีในคัมภีรมหาขันธกวินัยวา  อถ  โข  ครั้ง 
นั้น สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา   ทรงพระพุทธปริวิตกวา  กสฺส  นุ  โข 
อหฺ  ปม  ธมฺม  เทเสยฺย  เราผูพระตถาคตจะพึงแสดงธรรมแกใครกอน 
เลาหนอ  ใครจักรูทั่วถึงซ่ึงธรรมไดฉับพลันเทียว.  ครั้งน้ัน ทรงพระดําริ 
ถึงอาฬารดาบส  ซึ่งพระองคไดไปดวยศึกษาฌานสมบัติทั้ง ๘ ณ กาล 
กอนแตทุกรกิริยานั้นวา   อย  โข  อาฬารโร  กาลาโม  อาฬารดาบส 
กาลามโคตรผูนี้เปนบัณฑิต  ฉลาด  มีเมธาเปนอัปปรชักชาติ  มีกิเลส 
ธุลีในปญญาจักษุนอยเปนปกติอยูไฉนหนอ  เราผูพระตถาคตจะพึงแสดง 
ธรรมแกอาฬารดาบส  กาลามโคตรกอน  เธอน้ันจักรูทั่วถึงซ่ึงธรรมได 
พลันเที่ยว. ครั้นนั้น เทพดาองคหน่ึงอันตรธานมา  ทูลแดพระผูมีพระ 
ภาคเจาวา   สตฺตาห  กาลกโต  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  อาฬารดาบส 
กาลามโคตร  กระทํากาละเสียได ๗ วันแลว.  แมพระผูมีพระภาคเจา 
ก็เกิดพระญาณ  ทรงทราบกาลกิริยาแหงอาฬารดาบาสเหมือนฉะน้ัน. 
ทรงพระพุทธปริวิตกวา  มหาชานิโย  โข  อาฬารดาบส  กาลามโคตร 
มามีความฉิบหายเสียจากคุณอันใหญ ถาหากไดฟงธรรมนี้ไซร  ก็จะพึงรู 
ทั่งถึงฉับพลันเทียว.  ครัน้แลวทรงพระพุทธปริวิตกถึงอุทกดาบส  ราม- 
บุตร  ซึ่งพระองคไดไปอาศัยศึกษาเนวสัญญานาสัญญายตนสมาบัติ 
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กอนแตทุกรกิริยานั้นวา เปนบัณฑิตอัปปรชักขชาติ  สามารถจะรูทั่ว  
ถึงธรรมไดโดยพลัน.  จึงเทพดาองคหนึ่งอันตรธานมาทูลวา  ทําลาย 
ขันธสิ้นชีพเสียเม่ือพลบคํ่าเวลาวันวานน้ีแลว. พระองคก็เกิดพระญาณ  
ทราบเหมือนฉะนั้นแลวทรงพุทธปริวิตกปริกัปโดยนัยหนหลงั.  ครั้น 
แลวทรงพระพุทธปริวิตกหาเวไนยสัตว  ทรงระลึกถึงภิกษุเบญจวัคคียวา 
พหูปการา  โข  เม  ปฺจวคฺคิยา  ภิกฺขู  ภิกษุเหลาเบญจวัคคีย  เธอมี 
อุปการะเรามาก  ดวยเธอไดอุปฏฐากบํารุงเราเม่ือมีตนสงไปแลวเพ่ือ 
ความเพียรดวยกิจนํ้าบวนปาก และไมสีฟนเปนตน  ไฉนหนอเราผู 
พระตถาคต  จะพึงแสดงธรรมแกภิกษุเหลาเบญจวัคคียกอน  บัดน้ีเธออยู 
ณ ประเทศสถานตําบลใด  อทฺทสา  โข  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ไดเห็น 
แลวดวยทิพยจักษุวิสัย  ซึ่งภิกษุเบญจวัคคียอันอยู ณ ปาอิสิปตนมฤค- 
ทายวัน  เมืองพาราณสีนครโนน. 
                 เสด็จเมืองพาราณสี ไดพบอุปกาชีวกลางทาง 
        ครั้นพระองคเสด็จอยู ณ อุรุเวลาประเทศ  ตามอภิรมยโดยพุทธ- 
อัธยาศัยแลว  เสด็จจรจาริกโดยมรรคาลัย  อันจะไปยังเมืองพาราณสี 
ครั้นถึงสถานท่ีทามกลางระหวางแมน้ํากับพระมหาโพธิตอกัน อาชีวกผู 
หน่ึง  นามชื่อวาอุปกะ ไดเห็นพระผูมีพระภาคเสด็จพระพุทธดําเนิน 
มรรคาไกล  จึงไตถามพระผูมีพระภาควา  วิปฺปสนฺนานิ  โข เต  อาวุโส 
อินฺทฺริยานิ   ดูกอนอาวุโส  อินทรียทัง้หลายของทานผองใสพิเศษแลว 
พรรณแหงผิวบริสุทธิ์ผุดผองโดยรอบ  ทานไดบรรพชาเฉพาะซ่ึงผูใด 
ใครหนอเปนศาลาของทาน  ทานชอบใจซึ่งธรรมของผูใดเลาหนอ  
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เอว  วุตฺเต  เมื่ออุปกาชีวกซักถามดังน้ีแลว  สมเด็จพระผูมีพระภาคจะ   
แสดงพระองคในสมัยภูวิสัย  จึงตรัสกะอุปกาชีวกดวยพระพุทธนิพนธ- 
สุรสีหนาทคาถาวา สพฺพาภิภู  สพฺพวิทูหมสฺมิ  เปนตน  มีความวา  เรา 
เปนผูครองงําเสียซึ่งธรรมที่เปนไปใน ๓ ภูมิทั้งปวง  เปนผูตรัสรูแจง 
ซึ่งธรรม  เปนไปใน ๔ ภูมิทั้งปวง  สพฺเพสุ  ธมฺเมสุ  อนูปลิตฺโต  อัน 
เครื่องทาเครื่องฉาบไล  คือกิเลส  ไมฉาบทางเราใหติดอยู  ณ  เตภูมิกธรรม 
ทั้งปวงได  สพฺพฺชโห ตณฺหกฺขเย  วิมุตฺโต  เรามละเสียซึ่งเตภูมิกธรรม 
ทั้งปวงแลวเปนผูนอมไปแลวโดยอารมณในนิพพานเปนที่สิ้นแหงตัณหา 
อยางหน่ึงเราเปนผูมีวิมุตติหลุดถอนพนวิเศษจากอาสวะทั้งปวง  เพราะ 
พระอรหัตตมัคคญาณเปนที่สิ้นแหงตัณหา  สย  อภิฺาย  ภมุทฺทิเสยฺย 
เราตรัสรูยิ่งเองแลว  จะพึงเฉพาะซ่ึงใครวาเปนศาสดาเลา  น  เม  อาจริโย 
อตฺถิ  ผูใดผูหน่ึงซึ่งเปนอาจารยแหงเราบมิไดมี  สทิโส  เม น  วิชฺชติ 
ผูใดผูหน่ึงจะเสมอเหมือนเชนกับดวยเรา อันบุคคลแสวงหาก็ไมไดผูซึ่ง 
เสมอดวยเราโดยคุณพิเศษบมิไดมี  สเทวกสฺมี  โลกสฺมึ  นตฺถ ิ เม  ปฏ-ิ 
ปุคฺคโล  ในโลกกับทั้งเทวดาทุกภพจบสัตววิสัยบุคคลเปรียบดวยเราบมิได 
มี อหฺหิ  อรหา   โลเก  เพราะวาเราเปนพระอรหันตในโลก  อห สตฺถา 
อนุตฺตโร  เราเปนศาสดาในโลกไมมศีาสดาอ่ืนจะย่ิงเกินแลว  เอโกมฺหิ 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  เราเปนผูตรัสรูแลวชอบเองผูเดียว  สีติภูโตสฺมิ  นิพฺพุโต 
เราเปนผูเย็นแลวผูดับแลว  เหตุไมมีกิเลสเครื่องจะทําจิตใหเรารอน 
ดังเพลิงกิเลสเสียใหพินาศมวนมรณประลันแลว  ธมฺมจกฺก  ปวตฺเตตุ 
คจฺฉามิ  กาสิน  ปุร  เราจะไปยังเมืองแหงชนชาวกาสี  เพ่ือจะใหธรรมจักร 
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เปนไป  อนฺธภูตสฺมึ  โลกสฺมึ  อหฺ ึ  อมตทุนฺทภึ  เมื่อสัตวโลกบอดแลว  
เพราะไมมีจักษุคือปรีชาญาณ  เราจะตีซึ่งกลองอมฤตนิพพานประกาศ 
เวไนยสัตวผูพรอมดวยอุปนิสัย  เพ่ือจะไดธรรมจักษุในธรรม  คือบรรล ุ
โลกุตราริยมรรคผล.  เอว  วุตฺเต  เมื่อสมเด็จพระผูมีภาคตรัสตอบแก 
อุปาชีวกดวยพุทธนิพนธฉะนี้แลว  อุปกาชีวกกลาวรับเปนคําสรรเสริญ   
วา  ยถา   โข  ตฺว  อาวุโส  ปฏิชานาสิ  ดูกอนอาวุโส   ทานมาปฏิญญาฉันใด 
ทานเปนอนันตชินบุคคลผูชํานะไมมีที่สุดจริง. พระผูมีพระภาค ตรัส 
พระคาถาแสดงชินนามตอบอุปกาชีวกดังน้ีวา  มาทิสา  เว ชินา  โหนฺติ 
บุคคลท้ังหลายเชนเราน่ีแล   เปนชินะผูชํานะจริง  เย  ปตฺตา  อาสวกฺขย 
เหลาใดเลา  ไดถึงอาสวักขัย  ความสิ้นอาสวะแลว  ชิตา  เม ปาปกา 
ธมฺมา  ธรรมท้ังหลายซ่ึงเปนบาปเราไดชํานะแลว  ตสฺมาหมุปก  ชิโน 
ดูกอนอุปกะ  เพราะเหตุนั้น  เราจึงเปนชิโน  บุคคลผูชํานะแลว.  เอว 
วุตฺเต  เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสความดังน้ีแลว  อุปากาชีวกกลาว 
วา  หุเวยฺยาวุโส  เปนคําเยยความวา  ดูกอนอาวุโส  นามวาอนันต- 
ชิโน  พึงเปนชื่อได  ดังนีแ้ลว  สั่นศรีษะแลว  ถือเอาทางผิดแลวหลีกไป 
อถโข  กาลน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสร็จพุทธจาริกไปโดยลําดับ 
บรรลถุึงเมืองพาราณสี  ปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ที่อยูภิกษุเบญจวัคคีย. 
                   ภิกษุเบญจวัคคียแสดงอาการกระดางกระเด่ือง 
        ฝายภิกษุเบญจวัคคีย  ไดเห็นสมเด็จพระผูมีพระภาคอันเสด็จมา 
แตที่ไกล  ต้ังกติกาสัญญากันวา อย อาวุโส สมโณ  โคตโม  ดูกอน 
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อาวุโส  พระสมณโคดมน้ี  เธอมีความนักมาก  คลายเพียรแลว   เวียน   
มาเพ่ือความมักมาก  เสด็จมา ณ บัดนี้  เธอน้ันในเราท้ังหลายน้ี  ผูใด 
ผูหน่ึงไมพ่ึงอภิวาทกราบไหว  ไมพึงลุกรับ  ไมพึงรับบาตรจีวรของเธอ 
เลย  ก็แตพึงต้ังอาสนะไวเถิด ถาเธอปรารถนาก็จักนั่ง.  ยถา  ยถา 
โข สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จเขาไปใกลภิกษุเหลาเบญจวัคคียดวย 
ประการใด ๆ  ภิกษุเบญจวัคคียเหลานั้น  ก็ไมสามารถจะต้ังอยูในกติกา 
การนัดหมายของตนไดดวยประการนั้น ๆ พรอมกนัออกตอนรับ   องค 
หน่ึงรับบาตรจีวร  องคหน่ึงปูอาสนะ  องคหน่ึงต้ังน้ําลางพระบาท 
ต่ังรองพระบาท  กระเบ้ืองเช็ดพระบาท  สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
เสด็จนั่ง ณ อาสนะที่ภิกษุเบญจวัคคียปูลาดไวแลว  เธอองคหน่ึงลาง 
พระบาทแหงพระผูมีพระภาคเจา.  ครั้งนั้น  เหลาภิกษุเบญจวัคคีย 
เธอเรียกรองพระผูมีพระภาคเจา  โดยพระนามและคําวา  อาวุโส  เปน 
การไมเคารพ  สมเด็จพระโลกนาถนราสภจึงตรัสหามเธอเหลาน้ันวา มา 
ภิกฺขเว  ตถาวต  นาเมน  จ  อาวุโส  วาเทน  จ  สมทุาจริตฺถ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังปวงอยาไดเรียกรองซึ่งพระตถาคตเจา  โดยนาม 
และคําวา  อาวุโส  เลย  อรห  ภิกฺขเว  ตถาคตโต  สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  พระตถาคตเจาเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธะ  ผูตรัสรู 
ชอบเองแลว  โอทหถ  ภิกฺขเว  โสต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งปวง 
จงเง่ียโสตคอยสดับเถิด  อมตมธิคต  อมฤตของไมตายอยางประเสริฐ 
คือ  พระนิพพาน  เราไดบรรลุแลว  อหมนุสาสามิ  เราจะส่ังสอน  เราจะ 
แสดงธรรม  ยถานุสิฏ  ปฏิปชชฺมานา  เมื่อทานท้ังหลายปฏิบัติตาม  
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คําเราสอนแลว  ไมชาสักเทาใด  ก็จักกระทําใหแจงดวยปญญายิ่ง  
ดวยตนเอง  ซึ่งอริยผล  ซึง่ผูบรรพชาตองประสงค  ไมมีคุณอ่ืนจะยิ่งกวา 
เปนที่สุดแหงพรหมจรรย  เห็นประจักษในปจจุบันแลวแลอยู.  เอว 
วุตฺเต  เมื่อพระองคตรัสดังน้ีแลว  เหลาภิกษุเบญจวัคคียกลาวคาน  
ลําเลิกเหตุแตปางหลังวา  ตายป  โข  อาวุโส  โคตโม  จริยาย 
ดูกอนอาวุโส  โคดม  แมแตดวยความประพฤติทุกรกิริยาปฏบิัติซึ่งทํา 
ยากน้ัน   ทานยังไมบรรลอุุตริยมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสนาวิเศษ  ซึ่ง 
สามารถจะกําจัดกิเลสไดเลยเทียวแลว  บัดนี้ทานมาปฏิบัติเพ่ือมักมาก 
คลายเสียจากความเพียร  หันเวียนเพ่ือมักมากแลว  ไฉนจะบรรล ุ
อุตริยมนุสสธรรมอลมริยญาณทัสสวิเศษไดเลา.  เอว  วุตฺเต  เมื่อ 
ภิกษุเบญจวัคคียอางเหตุหนหลังตามสําคัญดังน้ีแลว  สมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคตรัสหามและตักเตือนโดยนัยนั้น  ภิกษุเบญจวัคคียก็กลาวคานตาม 
สําคัญและอคารวสมุทาจารโวหารฉะน้ัน  ถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้งเปนกําหนด 
สวนสมเด็จพระโลกนาถผูทรงอวิตถพจน  มีพระวาจามิไดผิดแปรผัน 
จึงตรัสเตือนภิกษุเบญจวัคคียเหลาน้ัน   ใหตามระลึกในหนหลงัวา 
อภิชานาถ  เม  โน  ตุมฺเห  ภิกฺขเว   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานท้ังปวง 
จําไดอยูหรือ  ซึ่งวาจาเห็นปานดังนี้  อันเราไดภาษิตแลวบางในปาง 
กอนแตกาลน้ี.  โน  เหต  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  พระวาจา 
เห็นปานฉะน้ี  ซึ่งพระผูมีพระภาคเจาจะไดเคยภาษิตแลวบางในกอน 
แตกาลน้ีนั้นบไดมีเลย.  อรห  ภิกฺขเว  ตถาคโต   สมฺมาสมฺพุทฺโธ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย พระตถาคตเจาเปนพระอรหันตสัมมาสัมพุทโธแลว  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 75 

ทานท้ังหลายจงเง่ียโสตคอยสดับเถิด  อมฤตนิพพานเราไดบรรลุแลว   
เราจะส่ังสอน  เราจะแสดงธรรม  เมือ่ทานท้ังหลายปฏิบัติตามคําส่ังสอน  
แลว  ไมชาสักเทาใดจักบรรลุอริยผลเห็นประจักษ  สําเร็จความประสงค 
ของกุลบุตรผูบรรพชา. อสกฺขิ  โข  ภควา   สมเด็จพระผูมีพระภาค 
สามารถใหเบญจวัคคียภิกษุสําคัญในพระอนุตราภิสัมโพธิญาณแหงพระ 
องคไดแลว  ภิกษุเบญจวัคคียเหลาน้ัน ฟงดวยดีโดยเคารพ  เง่ียโสต 
ลงต้ังจิตเพ่ือจะตรัสรู. 
                  ทรงแสดงปฐมเทสนา  คือ   พระธรรมจักร 
        อถ  โข  ลําดับนั้น  เมื่อภิกษุเบญจวัคคียอันพระโลกนาถใหสําคัญ 
รูวา  พระองคเปนอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาแลว  ต้ังโสตดํารงจิตเพ่ือ 
จะตรัสรู  สมเด็จพระโลกุตมาจารย  ผูทรงพระกรุณาและพระญาณ 
อันพิเศษ  แจกคุณแกหมูสัตวตามสมควรแกบุรพูปนิสัย   เมื่อจะใหพระ 
อนุตรธรรมจักรปฐมเทสนาเปนไป  ประกาศใหหมูเทพยดามนุษยเวไนย- 
 ินิกร  ทราบพระอรหัตอนุตรสัมมาสัมโพธิคุณในพระสันดาน  จึงมีพุทธ- 
พจนดํารัสอนุศาสนีปาฏิหาริย  ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร โดยไวยากรณ- 
ภาษิตวา 
        เทฺวเม  ภิกฺขเว อนฺตา  ดูกอนผูเห็นอํานาจประโยชนมละฆรา- 
วาสสมบัติ  ออกบําเพ็ญพรตพรหมจรรยเลี้ยงชีพดวยภิกขาจารตามอริย- 
ยาจนาวิสัย  กลาวนามตามอรรถสมุทยัวา  ภิกษุ  สวนลามกเลวทราม 
เหลาน้ี  ๒ อยาง ปพฺพชิเตน  อันบุคคลผูมละกามากรสถานคิหิพันธ 
ดํารงผนวชพรหมจรรย  เวนไปจากกามารัมมณานุโยคแลว  มีนามวา  
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บรรพชิต  ผูเวนไปจากกามบริโภคกิจ  แสวงหาวิเวกเปนเบื้องหนา   
น  เสวิตพฺพา  ไมพึงเสพสมาคม  ประกอบตามปฏิบัติเลย  โย  จาย 
กาเมสุ  กามสุขลฺลิกานุโยโค  ความประกอบตาม  ซึ่งอันพัวพันดวย 
กามสุขในกามท้ังหลายอันนี้ใดดวย  หีโน  เปนของตํ่าชากระทําสัตวให 
หางจากอุตริมนุสสธรรม  และใหสัตวเกิดในหีนกาย คือ   อบายกําเนิด 
คมฺโม  เปนธรรมแหงบาง  เปนเหตุที่จะใหต้ังบาน  ต้ังเรือน  โปถุช-ฺ 
ชนิโก เปนของ ๆ  ปถุุชนคนหนา  และนํามาซึ่งความเปนปุถุชน  มิให 
ละลวงพนไปได  อนริโย  ไมไปจากขาศึก  ไมกระทําสัตวใหเปนอริย- 
บุคคล  อนตฺถสฺหิโต  อันความพินาศใชประโยชนต้ังอยูดวยแลว กํากับ 
อยูดวยแลว   กามสุขัลลิกานุโยคนี้  เปนสวนลามกประการหนึ่ง โย 
จาย  อตฺตกิลมถานุโยโค  ความประกอบตามซ่ึงความลําบากเหน็ดเหน่ือย 
ตนอันนี้ใดดวย  ทุกโฺข  เปนทุกข  ใหเกิดทุกขแกผูประกอบ  อนริโย 
ไมเปนอริยธรรม  ไมไปจากขาศึกได  ไมเปนทางอภิสมัยที่จะแปรปุถุชน 
ใหเปนอริยบุคคล  อนตฺถสฺหิโต  อันอนันตถะ  ความพินาศเขาไป 
ต้ังอยูดวยแลว  อนัตถะ  ความฉิบหายใชประโยชนเขาประกอบระคน 
กํากับอยูดวย  อัตตกิลมถานุโยคนี้  เปนสวนลามกประการหนึ่ง 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาผูฉลาดในมรรคา  พระองคเทศนา 
กุมรรคมิจฉาปฏิบัติทางผิด  คือ  กามสุขัลลิกานุโยคและอัตตกิลมถานุโยค 
กอน  ใหเบญจวัคคียทราบดวยประการฉะน้ี  แลวตรัสสัมมาปฏิบัติ 
มรรคาชอบทางพระนิพพาน  ไมเขาไปใกลสวนลามกท้ัง ๒ อยางนั้น 
ณ ภายหลังดังน้ีวา  เอเต เต  ภิกฺขเว  อุโภ  อนฺเค  อนุปคมฺม มชฌฺิมา  
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ปฏิปทา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ปฏิปทาหนทางที่สัตวไตไปดําเนินไป   
ต้ังอยู ณ ทามกลาง  ไปโดยทามกลาง  ไมเขาไปใกลสวนลามก ๒ อยาง 
นั้น  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทฺธา  มัชฌิมาปฏิปทาหานทางกลางนั้น อัน 
พระตถาคตเจาตรัสรูดวยปญญายิ่งแลว  จกฺขุกรณี  กระทําจักษุ าณ- 
กรณี คือ  กระทําญาณปรีชาที่รอบรู  ดงัแสงสวางชัชวาล  กําจักมืด 
มหันธการคือโมหะ  ความหลงเสียใหพินาศ  อภิ ฺาย๑  สมฺโพธาย 
นิพฺพานาย สงตฺตติ  ยอมเปนไปเพ่ือจะตรัสรูยิ่ง  ตรัสรูเฉพาะหนา 
ตรัสรูครอบงําโลกิยญาณ  ยอมเปนไปเพ่ือความตรัสรูพรอม  ต่ืนดวย 
ดีจากหลับคือกิเลส  จะใหเบิกบานดวยธรรมพิเศษในอริยวิสัย  ยอมเปน 
ไปเพ่ือนิพพานดับไมเหลือเหลาเพลิงกิเลสมีราคะเปนตน  เหลากอง 
ทุกขมีชาติเปนตน.  มชัฌมิาปฏิปทา  มรรคากลางซึ่งพระตถาคตเจาได 
ตรัสรูแลว  กระทําจักษุคือปรีชาญาณ  ยอมเปนไปเพ่ืออภิญญาสัมโพธ- 
นิพพาน  เปนเขมวิถีมรรคเอก  ดวยประการฉะน้ี. กตมา  จ  สา 
ภิกฺขเว  มัชฌมิาปฏิปทาน้ันเปนไฉน  คือ  ธรรมานโุยคสัมมาปฏิบัติอัน 
ใดเลา  ที่พระตถาคตเจาไดตรัสรูแลว  กระทําจักษุ คือ  ปรีชาญาณ 
เปนไปเพ่ืออภิญญาสัมโพธนิพพาน  ตรัสถามฉะน้ีแลว  ทรงวิสัชนาวา 
อยเมว  อริโย  อฏงฺคิโก  มคฺโค  มรรคาหนทางมีองคอวัยวะ ๘ อยาง 
เปนอริยะไปจากขาศึกอันน้ีนั่นแลว  อันนี้อยางเดียวชื่อวา  มัชฌิมาปฏิปทา 
หนทางกลาง  เสยฺยถีย  องคอวัยวะ ๘ อยางนี้เปนไฉน  คือ  ธรรมอัน 
ใด ๆ บาง  องคอวัยวะ  ๘ ประการนั้น  คือ  สมฺมาทิฏ ิ  ความเห็นชอบ ๑ 
 
๑.  วาปาฐะน้ี  ในบาลีมี  อุปสมาย  แตในท่ีนี้ขาดท้ังปาฐะ  ท้ังความไทยทุกแหง.  
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สมฺมาสงฺกฺโป  ความดําริชอบ ๑ สมฺมาวาจา  วิรัติเปนเหตุเจรจาชอบ ๑   
สมฺมกมฺมโต  วิรัติธรรมเปนเหตุทําชอบ ๑  สมฺมาอาชีโว  เครือ่ง 
อาศัยเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ สมมฺาวายาโม  พยายามชอบ ๑ สมฺมาสติ  ระลึก 
ชอบ ๑ สมฺมาสมาธิ ต้ังใจไวเสมอชอบ ๑ องค ๘ ประการน้ี  เปนอวัยวะ 
สมภารของมรรคนั้น ๆ จึงเปน  อฏงฺคิโก  มีองค ๘ ประการ มรรคา 
มีองคอวัยวะ ๘ ประการนี้  อรโิย  เปนมรรคาดีกวามรรคาทั้งปวงท่ี 
สัตวทั้งหลายดําเนินดวยกายวาจาใจ  ไปจากขาศึกภายในคือกิเลสไดจริง 
จึงเปนอริยะ  กระทําปุถุชนคนหนาใหเปนอริยะได  มรรคามีองค ๘ 
ประการเปนอริยะ  อยเมว  อันนี้นี่แล  ไมใชมรรคาอื่น อยเมว  อันนี้ 
มรรคาเดียวเทาน้ัน เปนมัชฌิมาปฏิปทาหนทางกลาง  ที่พระตถาคตเจา 
ตรัสรูดวยปญญายิ่งแลว กระทําจักษุ คือ  ปรีชาญาณเปนไปเพ่ืออภิญญา 
สัมโพธนิพพานดับสังขารทุกขทั้งปวง.  อย  โข  สา  ภิกฺขเว  มชฺฌิมา 
ปฏิปทา  ตถาคเตน  อภิสมฺพุทธฺธา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนีแ้ล 
มัชฌิมาปฏิปทาน้ัน  พระตถาคตเจาตรัสรูแลว กระทําจักษุ  คือ 
ปรีชาญาณ  เปนไปเพ่ืออภิญญาสัมโพธนิพพาน. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาสัมมาปฏิบัติ 
มีมาตรวาสรุปอุทเทสดังนี้แลว  สัมมาทิฏฐิ  ญาณจักษุซึ่งเปนประธาน 
นั้น  กระทํากิจในธรรมเหลาใด  จึงเปนญาณจักษุมีสามารถฆากิเลสได 
โดยสมุจเฉทปหาน  พระองคจะทรงแสดงธรรมเปนอาธารท่ีรองของ 
ญาณจักษุ  สัมมาทิฏฐินั้น   จึงตรัสเทศนาอริยสัจของจริงอยางประเสริฐ 
ทั้ง ๔  คือ  ทกุข  สมุทัย  นิโรธ  มรรค.  ทุกขอริยสจัเปนปฐม  
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พระองคตรัสเทศนาดังนี้วา อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺข  อริยสจฺจ  
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็อันนี้แล  ทกุขอริยสัจของจริงอยางประเสริฐ คือ 
ทุกข  ชาติป  ทุกฺขา แมชาติความเกิดดวยขันธ ๕ ขันธ  ๑ ขันธ ๔ 
ในสัตตนิกายนั้น ๆ โดย  ชลัมพุชะ  อัณฑชะ  สังเสทชะ  อุปปาติกะ 
๔ กําเนิด  ชือ่วาชาติความเกิดก็เปนทุกข  ชราป  ทกฺุขา  แมชราความ  
ชํารุดเส่ือมถอยแหงขันธที่เกิดแลวน้ัน  ก็เปนทุกข  มรณมฺป  ทุกฺข 
แมมรณะความแตกแหงขันธที่เกิดและชํารุดแลวนั้น  ก็เปนทกุข  โสก- 
ปริเทวทุกฺขโทมสฺสุปายาสาป  ทุกฺขา  แมโศกความแหงใจ  และปริเทวะ 
ร่ําไรรําพันเพอดวยวาจา ทุกขความเจ็บกาย  โทมนัสความไมสบายจิต 
อุปายาส  ความคับแคน  ก็ลวงเปนทุกขละอยาง ๆ อปฺปเยหิ สมฺปโยโค 
ทุกฺโข  ความที่ประจวบสมาคมพรอมกับดวยสัตวและสังขารที่ตนไมรัก 
ใคร  ก็เปนทกุข  ปเยหิ  วิปฺปโยโค ทุกโฺข  ความพลัดพรากไปจากสัตว 
และสังขารที่ตนรักใคร  กเ็ปนทุกข  ยมฺปจฺฉ น  ลภติ  ตมฺป  ทกุข 
สัตวนั้น  ๆ เมื่อปรารถนามุงหมายทะยานอยากอยูและไมไดสมหวัง  แม 
อันใด  ความไมไดสมตามประสงคนั้น  ก็เปนทุกขอยางหน่ึง  สงฺขิตฺเตน 
ปฺจุปาทานกฺขนฺธา  ทุกขฺา  โดยยนยอแลว  อุปาทานขันธทั้ง ๕ เปน 
ทุกข  ทุกขทัง้ปวงยนลงในอุปาทานขันธทั้ง ๕. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงทุกขอริยสัจมีสรูปอุเทสฉะนี้ 
แลว  และทุกขคืออุปาทานขันธ  ที่ครองชาติชรามรณะและอาเกียรณ 
เกลื่อนกลนดวยปริกรณกทุกขมีโศกเปนตนนั้น  ยงัเกิดเปนไปเพราะสิ่งใด 
เปนเหตุมีกําลัง  แจงประจักษแกพระสยัมภูญาณแลว  พระองคจะทรง  
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แสดงเหตุ  ครั้นเมื่อประชุมมีใหทุกขเกิดข้ึนนั้น จึงตรัสทุกขสมุทัยอริยสัจ   
ที่ ๒ เปนลําดับวา อิท  โข ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขสมุทโย อริยสจฺจ  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ก็อันนี้แลอริยสัจคือทุกขสมุทัย  เหตุที่ใหผลเกิดพรอม 
แหงทุกข  ยาย  ตณฺหา  ตัณหา  เครื่องดิ้นรนสัตวนี้อันใด  โปโนพฺภวิกา 
มีอันกระทําความเกิดอีกเปนปกติ  นนทฺิราคสหคตา  ไปพรอมแลวดวย 
นันทิราคะ ความกําหนัดดวยความเพลิน อันนันทริาคะความกําหนัด 
ดวยความเพลินไปกับ  ไปพรอม  กํากับ  คุมอยูดวยแลว  ตตฺร  ตตฺรา- 
ภินนฺนทินี  มักเพลินเฉพาะในอารมณนั้น ๆ เสยฺยถที  ตัณหาอันกระทํา 
ภพใหมไปพรอมดวยนันทิราคะ  เพลินยิ่งในอารมณนั้น ๆ นี้เปนไฉน 
คืออาการประวัติแหงจิตและเจตสิกอันใดเลา  กามตณฺหา  คือตัณหา 
ความด้ินรนในกามารมณที่สัตวปรารถนา ๑ ภวตณฺหา  ความปรารถนา 
ดิ้นรนในความพินาศ  ความขาด  ความไมมีไมเปน ๑.  และตัณหา 
ทั้ง ๓ นั้น  กามคุณิกราคะ  ความกําหนัดยินดีที่เปนไปในกามคุณ 
๕ ประการ  ความกําหนัดที่เกิดในกามคุณท้ัง ๕ มีกามคุณท้ัง ๕ 
เปนวิสัย  ชื่อวากามตัณหา  ความปรารถนาความด้ินรนกระสับกระสาย 
ในกามารมณ.  ราคะ  ความกําหนัดท่ีสหรคตไปพรอมดวยสัสสตทิฏฐิ 
ทิฏฐิความเห็นวาเที่ยงยั่งยืนมีทุกเม่ือเขากํากับอยูดวย  ชื่อวาภวตัณหา 
ความปรารถนาความด้ินรน  ในความมีความเปน.  ราคะ  ความกําหนัด 
ที่สหรคตไปพรอมดวยอุจเฉททิฏฐิ  ทิฏฐิความเห็นวาขาด ณ เบื้อง 
หนา ขาดสูญเขากํากับอยูดวย  ชื่อวาวิภวตัณหา  ความปรารถนา  
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ดิ้นรนในความไมมีไมเปน คามฉิบหายขาดสูญ.  ตัณหาที่กําหนด    
โดยอาการที่เปนไปเปน ๓ อยาง คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา  วิภว- 
ตัณหา  นี้เปนสมุทัยใหผลเกิดข้ึนพรอมแหงทุกข  เปนปจจัยแหง 
อุปาทาน  อุดหนุนซึ่งเจตนาเปนตัวกรรม  นําปฏสินธิในภพนอยภพใหญ 
จึงเปนทุกขสมุทัย เหตุใหทุกขคืออุปาทานขันธเกิดข้ึน  เปนทุกขสมุทัย 
อริยสัจที่ ๒. 
        เมื่อพระโลกนาถตรสัทุกขสมุทัยอริยสัจที่ ๒  แสดงเหตุมีกําลัง 
ใหเกิดทุกขฉะนี้แลว  จึงตรัสทุกขนิโรธ  ความดับไมเหลือแหงทุกข 
เปนอริยสัจท่ี ๓ วา  อิท  โข  ปน  ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรโธ  อริยสจฺจ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้แล  อริยสจั  ของจริงอยางประเสริฐ  คือ   
ทุกฺขนิโรโธ  ความดับทุกขไมมีเหลือ  โย  ตสฺสาเยว  ตณฺหาย  อเสสวิราค- 
นิโรโธ  ความที่แหงตัณหานั้นนั่นแลดับไปดวยปราศยอมโดยไมเหลืออัน 
ใด  จาโค  ความสละเสียซึ่งตัณหานั้นน่ันแลอันใด  ปฏินิสฺสคฺโค  ความ 
สละคืนเสียซึ่งตัณหานั้นน่ันแลอันใด  มุตฺติ  ความปลอยเสียซึ่งตัณหา 
นั้นนั่นแลอันใด  อนาลโย  ความที่ไมติดอยูไมพัวพันอยูแหงตัณหา 
นั้นนั่นแลอันใด  ความที่ตัณหาผูเหตุแหงทุกขนั้น  มาดับสนิทเสียได 
นั้นนั่นแลอันใด  ความที่ตัณหาผูเหตุแหงทุกข  เปนอริยสัจที่ ๓. 
        เมื่อพระโลกนาถ  ตรัสทุกขนิโรธอริยสัจที่ ๓ แสดงความดับทุกข 
เพราะดับแหงตัณหาฉะนี้แลว  ความดับตัณหาดับทุกขนั้น  สัตวจะพึงได 
ดวยดําเนินกายวาจาจิต  โดยมรรคาปฏปิทาใด  จะทรงแสดงมรรคา- 
ปฏิปทาน้ัน  จึงตรัสมรรคอริยสัจท่ี ๔ โดยชื่อวาทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
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อริยาสัจ  ดวยภาษิตวา อิท  โข ปน ภิกฺขเว  ทุกฺขนิโรธคามินี  ปฏิปทา  
อริยสจฺจ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อันนี้แล  อริยสัจของจริงอยางประเสริฐ 
คือ  ปฏิปทาใหสัตวผูปฏิบัติถึงความดับทุกข  อยเมว  อริโย  อฏงคิโก 
มคฺโค มรรคามีองคอวัยวะ  ๘ ประการ  เปนอริยะไปจากขาศึกอันนี้นี่แล   
อันนี้อยางเดียว  ไมใชมรรคอ่ืน  เสยฺยถีท  องคอวัยวะ  ๘ ประการนี้ 
เปนไฉน  องค  ๘ ประการ  คือ  สมฺมาทิฏฐิ  ญาณจักษุอันเห็นชอบ  ๑ 
สมฺมาสงฺกปฺโป ความดําริชอบ  ๑  สมฺมาวาจา  วิรัติเปนเครื่องเจรจา 
ชอบ ๑  สมมฺากมฺมนฺโต  วิรัติธรรมเปนเครื่องทําชอบ ๑ สมฺมาอาชีโว 
ธรรมเครื่องเลี้ยงชีวิตชอบ ๑ สมฺมาวายาโม  พยายาม  ๑  สมฺมาสติ 
ระลึกชอบ ๑ สมฺมาสมาธิ  ต้ังจิตไวชอบ  ๑  มรรคามีองคอวัยวะ 
๘ ประการนี ้ เปนปฏิปทาขอปฏิบัติใหสัตวถึงความดับทุกขได  ชื่อ 
ทุกขนิโรธคามินี  ปฏิปาทอริยสัจท่ี ๔. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงอริยสัจท้ัง ๔ ซึ่งเปนอาธารวิสัย 
ที่เปนไปแหงสัมมาทิฏฐิ  ซึ่งเปนประธานแหงมัชฌิมาปฏิปทาน้ันดวย 
ประการฉะน้ีแลว  พระองคตรัสซึ่งญาณของพระองคอันเกิดข้ึนแลวใน 
อริยสัจทั้ง ๔ นั้น  สัจจะละ ๓ ๆ คือ  สจัจญาณ  กิจจญาณ  กตญาณ  โดย 
ภาษิตฉะนี้วา  อิท  ทกฺุข  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ปุพฺเพ  อนนุสฺสุเตสุ 
ธมฺเมสุ  จกฺขุ  อุทปาทิ  าณ  อุทปาทิ  ป ฺา  อุทปาทิ  วิชฺชา  อุทปาทิ 
อาโลโก  อุทปาทิ   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุไดเกิดข้ึนแลวแกเรา  ญาณ 
ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา  ปญญาไดเกิดข้ึนแลวแกเรา  วิชชาความรูแจงได 
เกิดข้ึนแลวแกเรา  แสงสวางไดเกิดข้ึนแลวแกเราวา  อันนี้อริยสัจ  
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คือทุกข  ดังนี้  ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมไดยินตามในกาลกอน.  ญาณ- 
จักษุที่รูชัดรูแจงสวางวา อันนี้  ทุกขอริยสัจ  ดังนี้  เกิดข้ึนแกเราแลว  
ในธรรมท้ังหลายที่เราไมไดยินตามในกาลกอน  อันนี้เปนสัจจญาณใน 
ทุกขอริยสัจ.  ต  โข  ปนทิ  ทุกฺข  อรยิสจฺจ  ปริฺเยฺยนฺติ  เม ภิกฺขเว  
อน่ึงเลา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ญาณจักษุปรีชารูชดัแจงสวางวา ทุกข- 
อริยสัจนี้นั้น  อันบุคคลพึงกําหนดรูดังนี้  ไดเกิดข้ึนแลวแกเรา  ใน 
ธรรมทั้งหลายท่ีเราไมไดยินมาในกาลกอน  อันนี้  เปนกิจจญาณท่ี ๒ 
ในทุกขอริยาสุจ  ต  โข  ปนิท  ทุกฺข  อริยสจฺจ  ปริ ฺาตนฺถิ  เม 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง  ญาณจักษุปรีชารูแจงสวางวา  ทุกข- 
อริยสัจนี้นั้น  เรากําหนดรูแลวดังน้ี  เกิดข้ึนแกเราแลว  ในธรรมท้ัง 
หลายที่เราไมไดยินมา  ณ กาลกอน  อันนี้  เปนกตญาณท่ี ๓ ในทุกข- 
อริยสัจ.  อิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ญาณจักษุปรีชารูแจงสวางวา อันนี้  อริยสัจคือทุกขสมุทัย  เหตุใหผล 
เกิดข้ึนพรอมแหงทุกข  ดังนี้  เกิดข้ึนแกเราแลว  ในธรรมทั้งหลายท่ีเรา 
ไมไดยินมา ณ กาลกอน  อันนี้เปนสัจจญาณท่ี ๑  ในทุกขสมุทัยอริยสัจ. 
ต  โข  ปนิท  ทุกฺขสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหาตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ด ู
กอนภิกษุทั้งหลาย  ญาณจักษุปรีชารูแจงสวางวา  อริยสัจคือทุกขสมุทัย 
นี้นั้น  อันบคุคลจะพึงมละเสีย  ดังนี้  เกิดข้ึนแกเราแลว  ในธรรม 
ทั้งหลายท่ีเราไมไดยินมา ณ  กาลกอน  อันนี้  เปนกิจจญาณท่ี ๒  ใน 
ทุกขสมุทัยอริยสัจ.  ต  โข  ปนิท  ทุกขฺสมุทโย  อริยสจฺจ  ปหีนนฺติ 
เม  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อนึ่ง 'ญาณจักษุปรีชารูแจงสวางวา 
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อริยสัจ  คือทุกขสมุทัยนั้น  อันเราละเสียแลว  ดังน้ี  เกิดข้ึนแก  
เราแลว  ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมไดยินมา  ณ กาลกอน  อันนี้  เปน 
กตญาณท่ี ๓ ในทุกขสมุทัยอริยสัจ.  อิท  ทุกฺขนิโรโธ  อริยาสจฺจนฺติ เม 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ญาณจักษุปรีชารูแจงสวางวา   อันนี้อริยสัจ 
คือทุกขนิโรธ ความดับทุกขเสียโดยไมเหลือ ดังน้ี  เกิดข้ึนแกเราแลว 
ในธรรมท้ังหลายที่เราไมไดยินมา  ณ กาลกอน  อันนี้  เปนสัจจญาณท่ี ๑  
ในทุกขนิโรธอริยสัจ.  ต  โข  ปนิท  ทกฺุขนิโรโธ  อริยสจฺจ  สจฺฉิ- 
กาตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  ญาณจักษุปรีชา 
รูแจงสวางวา  อริยสัจคือทุกขนิโรธนีน้ั้น  อันบุคคลพึงกระทําใหแจง 
ดังน้ี  เกิดข้ึนแกเราแลว  ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมไดยินมา  ณ กาลกอน 
ดังน้ี   เปนกจิจญาณท่ี ๒ ในทุกขนิโรธอริสัจ. ต  โข  ปนิท  ทุกขฺนิโรธ 
อริยสจฺจ  สจฺติกตนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ดูกอนท้ังหลาย  อน่ึง  ญาณจักษุ 
ปรีชารูเจาสวางวา  อริยสัจคือทุกขนิโรธนี้นั้น  อันเรากระทําใหแจง 
แลว  ดังนี้   เกิดมีแกเราแลว  ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไมไดยินมา ณ กาล 
กอน อันนี้เปนกตญาณท่ี ๓  ในทุกขนิโรธอริยสัจ.  อิท  ทกฺุขนิโรธ- 
คามินีปฏิปทา  อริยสจฺจนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ดูกอนท้ังหลาย  ญาณจักษุ 
ปญญาวิชชาความสวางวา  อันนี้   อรยิสัจคือปฏิปทาใหสัตวถึงความดับ 
ทุกขได  ดังนี้  เกิดข้ึนแลวแกเรา  ในธรรมท้ังหลายท่ีเราไมไดยินมา 
ณ กาลกอน  อันนี้  เปนสัจจญาณท่ี ๑  ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา 
อริยสัจ.  ต  โข  ปนิท  ทกฺุขนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสจฺจ  ภาเว- 
ตพฺพนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  ญาณจักษุปญญา  
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วิชชาความสวางวา  อริยสัจคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ีนั้น  อันบุคคล  
พึงใหมีใหเจริญ ดังน้ี  เกดิข้ึนแกเราแลว  ในธรรมทั้งหลายท่ีเราไม 
ไดยินมา ณ กาลกอน  อันนี้  เปนกิจจญาณท่ี ๒ ในทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจ.  ต  โข  ปนิท  ทุกฺขนิโรธคามินีปฏิปทา  อริยสจฺจ 
ภาวิตนฺติ  เม  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อน่ึง  ญาณจักษุปญญา  
วิชชาความสวางวา อริยสัจคือทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาน้ีนั้น   อันเรา 
ไดใหมีใหเจริญแลว  ดังน้ี  เกิดข้ึนแกเราแลว  ในธรรมท้ังหลายท่ีเรา 
ไมไดยินมา ณ กาลกอน  อันนี้  เปนกตญาณท่ี ๔ ในทุกขนิโรธคามินี- 
ปฏิปทาอริยสัจ. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงพระญาณจักษุปญญาวิชชา 
ความสวางละ ๓ ใน ๔  อริยสัจ  ดวยประการฉะน้ี  ประกาศพระ 
สยัมภูสัมมาสมโพธิญาณแลวตรัสวา  ยาวกีวฺจ  เม  ภิกฺขเว  ดกูอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ปญญาอันรูอันเห็นจริงแทในอริย- 
สัจ ๔ เหลาน้ีของเรา  มีปริวัฏเวียนไป ๓ ๆ มีอาการ  ๑๒ ดังน้ี   ยังไม 
บริสุทธเพียงใดแลว เราผูพระตถาคตยังปฏิญญาตน  ในโลกกับทั้งเทพดา 
มารพรหม  หมูสัตวทั้งสมณพราหมณเทพดามนุษย วาเปนผูตรัสรูพรอม 
เฉพาะ  ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณไมไดเลย  ยโต  จ  โข  เม  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ก็แตกาลใดแล  ยถาภูตญาณทัสสนะ  ปญญาอัน   
รูเห็นจริงแท  มีปริวัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ ดังนี้  ในอรยิสัจ ๔ เหลาน้ี 
ของเรา  เปนญาณทัสสนะอันบริสุทธหมดจดพิเศษแลว  อถาห 
เมื่อน้ันเราผูตถาคตจึงปฏิญญาตน  ในโลกกับทั้งเทพดามารพรหม  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 86 

หมูสัตวทั้งสมณพราหมณเทพดามนุษย  วาเปนผูตรัสพรอมเฉพาะแลว  
ซึ่งอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณได  าณฺจ  ปน เม  ทสฺสน  อุทปาทิ 
อน่ึง  ปญญาอันรูเปนเกิดข้ึนแลวแกเรา  อกุปฺปา เม  วิมุตฺติ ความ 
พนพิเศษของเราไมกําเริบ   ไมมีที่จะเสื่อมถอยคืนคลาย  อยมนฺติมา 
ชาติ  ชาติความเกิดดวยเปนอัตภาพเบญจขันธของเรา  ชาตินี้มี ณ ที่ 
สุดแลว  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว  บัดนี้ความเกิดอีกของเราบมิไดมี  
ปจจเวกขณญาณอันหยั่งรูประจักษแนดังนี้  ไดเกิดแกเราแลว. 
        เอว  ปวตฺติต  อโหสิ  สมเด็จพระสัมมาสัมมาสัมพุทธเจาตรัสเทศนาให 
พระอนุตรธรรมจักรเปนไป ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน ดวยประการฉะน้ี. 
              พระอัญญาโกณฑัญญะไดสําเร็จพระโสดาปตติผล 
        อิมสฺมฺิจ  ปน  เวยยฺากรณสฺมึ  ภฺมาเน  ก็แลเมื่อธรรม- 
จักกัปปวัตตนสูตรไวยากรณ  คือบาลลีวน  ไมระคนดวยคาถา  อันนี้  อัน 
สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเทศนาอยู  วิรช  วีตมล  ธมฺมจกฺขุ  อุทปาทิ 
จักษุในธรรมปราศจากธุลีและมีมลทนิอันปราศ  ไดเกิดข้ึนแลวแก 
พระโกณฑัญญะ  วา ยงฺกิฺจิ  สมุทยธมฺม  ไตรวัฏคือ  กรรม กิเลส 
วิบาก  อันใดอันหน่ึงที่มีกิเลสเกิดข้ึนพรอมเปนธรรมดา  สพฺพนฺต 
นิโธธมฺม  ไตรวัฏทั้งปวงน้ัน  ก็เปนของมีความดับเปนธรรมดา  ดังนี้ 
โดยความวา  พระโกณฑัญญะบรรลุพระโสดาปตติผลญาณ  เปน 
พระอริยบุคคลถึงพรอมอริยธรรมโลกุตราภิสมัย  สาวกของพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  เกิดมีข้ึนเปนปฐมมนุษยพุทธสาวก ณ  พุทธปบาทกาลน้ี 
เปนพยานในพระสมัยภูภาพอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ของสมเด็จพระ 
โลกุตตมาจารยอังคีรสศักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจา.  
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        มีคําอุปมาวา  จักรรัตนเปนของทิพย  เกิดมบีรมจักรพรรดิ-   
ราช  นําเสด็จใหเวียนรอบปฐพีมณฑล  ปราบปรามปฏิปกษประเทศ- 
ราชกษัตริยทัว่ท้ังสากลทิสาภาค  ใหยนิยอมในพระราชอาณา  มิได 
มีพระมหากษัตริยองคใดจะตอตาน  จักรรัตนมีฤทธานุภาพพิเศษไพศาล 
ประกาศใหประเทศราชกษัตริยทั่วปฐพีมณฑลทราบ  ซึ่งความเปน 
บรมจักรพรรดิราช  อาคาริกอัจฉริยมนุษยบุรุษรัตนฉันใด  พุทธ- 
พจนปฐมภาษิตน้ี  ก็ประกาศใหสัตวโลก  ทั้งเทพดา  มนุษย  มาร 
พรหม  ไดทราบซ่ึงความเปนวิสุทธขันธสันดานสยัมภูสัมมาสัมพุทธเจา 
ฉันนั้น.  พระสูตรไวยากรณภาษิตปฐมพุทธพจนนี้  จึงมีนามตาม 
อรรถวา  ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร  ๆ โดยศาสนโวหาร  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
                                          อัศจรรย 
        ปวตฺติเต  จ  ภควตา  ธมฺมจกฺเก  ประการหนึ่ง  ครั้นเมื่อ 
พระธรรมจักรอันพระผูมีพระภาคใหเปนไปแลวครั้งน้ัน  ภุมฺมา  เทวา 
สทฺทมนุสฺสาเวสุ  เหลาเทพเจาซ่ึงสิงสถิตในคามนิคมราชธานีและ 
คิริบรรพต  พฤกษาติณชาติเครือเขาชาวภูมิสถานก็บันลือสําเนียง 
นฤนาทวา  เอตมฺภควตา  พาราณสิย  อิสิปตเน  มิคทาเย  อนุตฺตร 
ธมฺมจกฺก  ปวตฺติต  โนนแนนพระธรรมจักรประเสริฐ  ไมมีจักรอ่ืน 
ยิ่งเกิน  อันพระผูมีพระภาคใหเปนไปแลว  ณ ปาอิสิปตนมฤคทายวัน 
เมืองพาราณสี  อปฺปฏิวตฺติย  อันสมณพราหมณ  เทพดา  มาร  พรหม 
และผูใดในโลก  ไมพึงใหเปนไปตอบได. อันสมณพราหมณ  เทพดา  
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มาร  พรหม  และใคร ๆ ในโลก  ไมสามารถจะใหเปนไปตอสูคัดคาน  
ได.  ภุมฺมาน เทวาน  สทฺท  สุตฺวา  เทพเจาหมูจาตุมหาราชิกา 
ไดฟงสําเนียงกองประกาศแหงภุมมเทพดาแลว  บันลือใหเทพดาอื่น 
ไดยินตอ ๆ เปนลําดับไปโดยนัยนี้  กต็ลอดถึงดาวดึงส  ยาม  ดสุิต 
นิมมานรดี  ปรนิมมิตวสวัสดี  ตามลําดับทั่วกามาพจรภพ  จนถึง 
เทพเจาซ่ึงเกิดในพรหมนิกาย  บันลือสําเนียงประกาศกึกกองโดยนัยนั้น  
เสียกึกกองข้ึนไปจนถึงพรหมโลก  ดวยประการฉะน้ี.  อยฺจ 
ทสสหสฺสี  โลกธาตุ  ขณะนั้นหม่ืนโลกธาตุนี้ก็ไดหว่ันไหวสะเทื้อน 
สะทาน  อปฺปมาโณ  ๗  โอฬาโร  โอภาโส  ทั้งโอภาสแสงสวาง 
ยิ่งไมมีประมาณ  ก็ไดเกิดมีแลวในโลก  ลวงเทวานุภาพของเทพเจา 
ทั้งหลาย  เปนมหามหัศจรรย  ดวยอํานาจธรรมดาบันดาลนิยมหาก 
ใหเปนไป  ถงึความเปนอจินไตย  ไมควรท่ีผูหน่ึงผูใดจะพึงคิดโดย 
ประการตาง ๆ 
                         เติมหนาชื่อพระโกณฑัญญะ         
        อถ  โข  ภควา   ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  จึงเปลง 
อุทานวา อฺาสิ  วต  โภ  โกณฺฑฺโ ๆ  โกณฑญัญะภิกษุ 
ไดรูแลวหนอ ๆ ดังน้ี.  อิติ  หิท  อายสฺมโต  โกณฺฑฺสฺส 
อฺาโกณฺฑฺโเตฺวว  นาม  อโหส ิ เพราะอาศัยพุทธอุทานวา 
อฺาสิ  อฺาสิ  ดังนี้ คําวา  อฺาโกณฺฑฺโ  ดังนี้  จึง 
เปนชื่อของพระโกณฑัญญะผูมีอายุ  ดวยประการฉะน้ีแล. 
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                      อนัตตลักขณสูตร  กัณฑคํารบ ๕  
        กลาวความจําเดิมแตพระอัญญาโกณฑัญญะ  ไดรับเอหิภิกขุ 
อุปสัมปทาคร้ังแรก. แตนัน้ทรงสั่งสอนภิกษุ ๔ รูปที่ยังเหลือให 
สําเร็จพระโสดาปตติผล  และประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา.  เม่ือ 
พรอมท้ัง ๕ รูปแลว  ทรงแสดงอนัตตลักขณเทศนา. พระเบญจวัคคีย 
ไดสําเร็จพระอรหัตผล  เปนพระอเสขอริยสาวก  มีข้ึนเปนครั้งแรก. 
พระอรหันตมีข้ึนในโลก  ทั้งพระศาสดาทั้งพระสาวก  เปน ๖ พระองค 
ดวยกัน.  
            ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาแกพระเบญจวัคคีย 
        อถโข  อายสฺมา  อฺาโกณฺฑฺโ  ลําดับนั้น  พระอัญญา- 
โกณฑัญญะผูมีอายุ  เมื่อมีธรรมไดเห็นแลว  ไดบรรลุแลว   ไดรูแจง 
แลว  ไดหยั่งลงโดยรอบแลว  ติณฺณวิจิกิตฺโฉ  มีความสงสัยอันขาม 
ไดแลว  วิคตกถงฺกโถ  มีอันจะกลาวอยางไร ๆ ไปปราศแลว 
เวสารชฺชปฺปตฺโต  ถึงซ่ึงความเปนผูแกลวกลาปราศตากครั่นคราม 
แลว  อปรปฺปจฺจโย  สตฺถสุาสเน  ไมเชื่อแตผูอ่ืนในคําสอนของพระ- 
ศาสดา  พระโกณฑัญญะเปนพระโสดาบัน  มีคุณธรรมดังน้ีแลว 
จึงทูลขอบบรรพชาอุปสมบท  กะพระผูมีพระภาคเจาวา ลเภยฺยาห 
ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช  ลเภยยฺ  อุปสมฺปท  ขาแตพระ- 
ผูมีพระภาค ขอขาพระองคพึงไดบรรพชา  พึงไดอุปสมบท  ณ สํานัก 
แหงพระผูมีพระภาค  เอหิ  ภิกฺขูติ  ภควา  อโวจ  สมเด็จพระผูมี-  
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พระภาคตรัสรับวา  เอหิ  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ทานจงมาเถิด  ทาน  
จงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลวตรัสวา  สฺวากุขาโต  ธมฺโม  ธรรมเรา 
กลาวดวยดีแลว  จร  พฺรหมฺจริย ทานจงประพฤติพรหมจรรยเถดิ 
สมฺมาทุกฺขสฺส  อนฺตกิริยาย  เพ่ือจะทําซึ่งท่ีสุดทุกขโดยชอบ. สา  
จ  ตสฺสายสฺมโต อุปสมฺทา  อโหสิ  และพระวาจาน้ัน  ก็เปน 
อุปสัมปทาแหงพระโกณฑัญญะผูมีอายุนั้น  พระอัญญาโกณฑัญญะ 
ก็เปนอุปสัมบัน  ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  อันสําเร็จดวยพระวาจาของ 
พระผูมีพระภาควา  เอหิ  ภิกฺขุ  ดังนี้นัน้.  อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น 
สมเด็จพระผูมีพระภาค  ก็ทรงโอวาทอนุสาสนสั่งสอนทานท้ัง ๔ ที ่
เหลือน้ัน ดวยธรรมีกถาเปนปกริณกเทศนาตามสมควรแกอาสัยและ 
กาลสมัย.  ครั้งน้ัน  พระวัปปะและพระภัททิยะท้ัง ๒ เมื่อสมเด็จพระ 
ผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนอยูดวยธรรมีกถา  ก็เกิดธรรมจักษุบรรล ุ
โสดาปตติผล  แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบท.  สมเด็จพระโลกนาถ 
บรมสุคต  กป็ระทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา  ใหทานท้ัง ๒ เปนอุปสัมบัน 
โดยนัยหนหลัง  ตางแตรับคําวา เอถ  ภิกฺขโว  สฺวากฺขาโต  ธมฺโม 
จรถ  พฺรหฺมจริย  สมฺมาทกฺุขสฺส  อนฺตกิริยาย ดังน้ี  ตามควร 
แกผูขอเปน  ๒ เทาน้ัน.  สมเด็จพระผูมีพระภาค  มีภัตตาหารอันทาน 
ทั้ง ๓ นํามาถวาย  มิไดเสด็จไปภิกขาจาร  ทรงสั่งสอบพระมหานาม 
พระอัสสชิทั้ง ๒ อันเหลืออยู  ยังมิไดสําเร็จโลกุตรคุณน้ัน  ดวย 
ธรรมีกถา.  ย  ตโย  ภิกฺขู  ปณฺฑาย  จริตฺวา  อาหรนฺติ  พระ 
อัญญาโกณฑัญญะ  พระวัปปะ  พระภัททิยะ  ๓ องคเท่ียวไปบิณฑบาต  
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นํามาซึ่งบิณฑาหารอันใด  ก็เลี้ยงชีพใหอัตภาพเปนไป ดวย  
บิณฑาหารน้ันทั้ง ๖ องค.  พระมหานามพระอัสสชิทั้ง ๒ อันพระ- 
ผูมีพระภาคทรงสั่งสอนอยูดวยธรรมีกถา  ก็เกิดธรรมจักษุบรรลุพระ 
โสดาปตติผล  แลวทูลขอบรรพชาอุปสมบท.  พระองคก็ประทาน 
เอหิภิกขุอุปสมบทโดยนัยหนหลัง.  
                          ทรงแสดงอนัตตลักขณะเทศนา 
        อถ  โข  ครั้งน้ัน  เมือ่ภิกษุเบญจวัคคีย  ดํารงในเสขภูมิเปน 
พระโสดาบันอริยบุคคล  ไดเอหิภิกขุอุปสมบทเสร็จแลว  มีอินทรีย 
แกกลาควรเจริญวิปสสนาเพ่ือพระอรหัตผล  สมเด็จพระนราสภ- 
ทศพลทรงทราบแลว  จึงตรัสเรียกใหรับธรรมเทศนาแลว  ทรงแสดง 
อนัตตลักขณสูตร  โดยไวยากรณภาษิตวา 
        รูป  ภิกขฺเว  อนตฺตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  รูป  สวนท่ีรูฉิบหาย 
ดวยขาศึกเย็นและรอนเปนตนนี้  เปนอนัตตาใชตัวใชตน  รูปฺจ  หิท 
ภิกฺขเว  ดูกอนท้ังหลาย  ถาหากรูปนี้  เปนอัตตาเปนตัวเปนตน 
เปนแกนสารจริงแลว  นยทิ  รูป   รูปนีก้็ไมพึงเปนเพ่ืออาพาธความ 
เบียดเบียน  ลพฺเภถ จ  อน่ึง  สัตวทั้งหลาย  ก็จะพึงไดในรูปตามใจ 
หวังวา  เอวมฺเม  รูป  โหตุ  รูปของเราจงเปนอยางน้ี  อยาปวย 
อยาไข  อยาชราชํารุดทรดุโทรมเส่ือมเสีย ทรวดทรงสีสัณฐานอยา 
พิบัติเลย  ยสมฺา  จ  โข  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด 
รูปยอมเปนอนัตตา  ไมเปนตัวเปนตนไมเปนแกนสาร  ไมมีใครเปน  
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เจาของปองกันได  ตสฺมา  รูป  เหตุนั้น  รูปนั้นจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  
ความเกิดและฉิบหายมาเบียดเบียน ใหแปรปรวนเกลื่อนกลนดวย 
โรคภัยภายในภายนอกเปนอเนก  ชํารดุทรุดโทรม   จักษุมัวมืด  โสต 
ตึง  เปนตัน  น จ  ลพฺภติ  อน่ึง  สัตวทั้งหลาย  ยอมไมไดในรูป 
นั้นโดยประสงค  เพราะเหตุรูปนั้นเปนอนัตตา  จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ   
และสัตวทั้งหลานไมไดตามปรารถนา  ดวยประการฉะน้ี.  เวทนา 
ภิกฺขเว  อนตฺตา อน่ึง  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เวทนา  ความเสวย 
อารมณที่เปนสุขสําราญกาย  สําราญใจ  ทุกขเจ็บกายไมสบายจิต 
อุเบกขามัธยัสถเปนกลาง  ไมสุขไมทุกขก็ดี  ความเสวยอารมณแม 
เปน ๓  อยางน้ี  เปนอนัตตาใชตัวใชตน  ไมเปนแกนสาร  ไมเปนไป 
ในอํานาจของผูใด  ไมมีใครเปนเจาของปองกันพิทักษรักษา  เวทนา 
จ  หิท  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ถาหารเวทนาความเสวยอารมณนี้เปน 
อัตตาเปนตนแลวไซร  เวทนาความเสวยอารมณนี้  ก็จะไมพึงเปน 
ไปเพ่ืออาพาธความเบียดเบียนใหแปรผันตาง  ๆ  สตัวทั้งหลายก็จะ 
พึงไดตามปรารถนาวา  เวทนาของเราจงเปนอยางน้ีเถิด สุข  ความ 
สําราญท่ีเกิดข้ึนจงยั่งยืนอยูเสมอเปนนิตยเถิด  อยาเส่ือมสูญหมด 
สิ้นไปเสียเลย  ทุกขอยาเกิดแกเรา  ที่เกิดแลวจงดับสูญหายไปเสีย 
โดยพลัน.  ยสฺมา จ  โข  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด 
เวทนาความเสวนอารมณนั้น  เปนอนัตตาใชตัวใชตน  ไมเปนแกนสาร 
เหตุนั้น  เวทนาความเสวยอารมณนั้น  จึงเปนไปเพ่ืออาพาธความ 
เบียดเบียน  สัตวทั้งหลายก็หาไดตามปรารถนาไม  เพราะเวทนาน้ัน  
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เปนอนัตตา  จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  สัตวมิไดตามปรารถนา  ดวย   
ประการฉะน้ี.  สฺา  ภิกฺขเว  อนตฺตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สัญญา 
ความจําไดจําไว จํารูป  จําเสียง  จํากลิ่น  จํารส จําสัมผัส  จํา 
ธรรมารมณ   สัญญาความจําไวซึ่งอารมณทั้ง ๖ นี้  เปนอนัตตา 
ใชตัวใชตน  ไมเปนแกนสาร  ไมเปนไปในอํานาจความบังคับบัญชา 
ของผูใด  ส ฺา  จ  หิท  ดูกอนท้ังหลาย  ถาหากสัญญาความ 
จําไดจําไวนี้จะพึงเปนอัตตา  เปนตัวเปนตนเปนแกนสารมีเจาของ 
ปองกันแลวไซร  สญัญานี้  ก็ไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธความเบียดเบียน 
พิบัติแปรผัน สัตวทั้งหลายก็จะเลือกกลั่นกันไวและขับไลไดตาม 
ปรารถนาวา สัญญาท่ีเปนที่ต้ังแหงความสุข  จงยั่งยืนถาวรต้ังอยู 
เปนนิตยเถิด  อยาเสื่อมสูญไปเสียเลย  สัญญาท่ีเปนที่ต้ังแหงความ 
ทุกข  จงอยาไดบังเกิดมี  แมมีแลวจงเส่ือมสูญหายไปเสียโดยพลัน 
เถิด.  ยสฺมา  จ  โข  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด สัญญา 
ความจําไดจําไวนั้นเปนอนัตตา  เหตุนั้น  สัญญานั้น  จึงเปนไปเพ่ือ 
อาพาธความเบียดเบียนพิบัติแปรผัน  สัตวทั้งหลายจึงมิไดในสัญญา 
นั้นตามความปรารถนา เพราะสัญญาเปนอนัตตา  จึงเปนไปเพ่ืออาพาธ 
และสัตวทั้งหลายมิไดตามประสงค  ดวยประการฉะน้ี.  สงฺขารา 
ภิกฺขเว  อนตฺตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย สังขาร คือธรรมอันปรุงใจ 
สัญเจตนา ความคิดอานตอใจก็ดี  เจตสิกธรรมท่ีเกดิในจิตท้ังปวง 
ยกเสียแตเวทนาสัญญาแลว  เหลือน้ันชื่อวาสังขาร.  และสังขารบรรดา 
ธรรมที่ปรุงใจสัตวเปนอนัตตา  ใชตัวใชตนเปนไปในอํานาจของผูใด  
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ถาหากสังขารอันปรุงใจเหลาน้ัน   จะพึงเปนอัตตาเปนตัวเปนตน  
เปนแกนสารแลวไซร  สังขารธรรมท่ีปรุงใจทั้งหลาย  ก็จะมิพึงเปน 
ไปเพ่ืออาพาธความเบียดเบียนพิบัติแปรปรวน  อน่ึง  สัตวก็จะพึงไดใน 
สังขารธรรมปรุงใจท้ังหลายน้ัน  ตรมปรารถนาวา  จงเปนอยางน้ี  จง 
อยาเปนอยางนั้นเลย.  ยสฺมา  จ  โข  เหตุใด  สังขารธรรมท่ีปรุงใจ 
เปนอนัตตา  เหตุนั้น  สังขารจึงเปนไปเพ่ืออาพาธความเบียดเบียน  
ตาง ๆ สัตวทั้งหลายก็มิไดตามปรารถนาวา  สวนดีเปนที่ต้ังแหงสุข 
จงต้ังอยูเถิด   อยาแปรปรวนพิบัติเลย  สวนชั่วเปนที่ต้ังแหงทุกข 
จงอยายังเกิดข้ึน  แมเกิดข้ึนแลวจงเสื่อมสูญหายเสียโดยพลัน  อยา 
ต้ังอยูนานเลย  เพราะสังขารเปนอนัตตาจึงเปนไปเพ่ืออาพาธ  และ 
สัตวมิไดดังความปรารถนา  ดวยประการฉะน้ี. วิ ฺาณ  ภิกฺขเว 
อนตฺตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  วิญญาณ  ใจท่ีรูพิเศษซึ่งอารมณ  ที ่
เปนไปในจักษุ  โสตะ  ฆานะ  ชิวหา  กาย  มนะ  นัน้  เปนอนัตตาใชตัว 
ใชตน  ไมเปนไปในอํานาจของผูใด  ถาหากวิญญาณนี้  จะพึงเปนอัตตา 
เปนตัวเปนตนแกนสารแลวไซร  วิญญาณก็จะไมพึงเปนไปเพ่ืออาพาธ 
ความเบียดเบียนพิบัติแปรปรวนไปตาง ๆ อน่ึง  สตัวก็จะพึงไดตาม 
ปรารถนาในที่จะอนุญาตผอนตามและหามเสียวา  วิญญาณของเรา 
จงเปนอยางนี้  วิญญาณของเราจงอยาเปนอยางนั้นเลย.  ยสฺมา   จ  โข 
ภิกฺขเว  วิฺาณ  อนตฺตา   ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใดวิญญาณ 
เปนอนัตตาใชตัวใชตน  ไมเปนแกนสาร  ไมมีผูใดเปนเจาของปองกัน 
ไวไดเลย  เหตุนั้น  วิญญาณนั้นจึงเปนไปเพ่ืออาพาธความเบียดเบียน 
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พิบัติตาง ๆ สัตวทั้งหลายก็ไมไดตามปรารถนาแหงตนเลย  เพราะเปน   
ฉะน้ี  วิญญาณจึงเปนอนัตตา  ดวยประการฉะน้ี. 
        เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงซึ่งเบญจขันธ  โดยอนัตต- 
ลักขณะน้ีแลว  ตรัสอนุโยคซักใหผูเปนเจาเบญจวัคคียปฏิญญาตามท่ี 
ตนตรองเห็น.  ตรัสถามในรูปขันธกอนวา  ต  ก ึ มฺถ  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย ทานท้ังหลายจะสําคัญเนื้อความน้ันเปนไฉน 
รูป นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วา  รปูเที่ยงหรือ  หรือไมเที่ยง. อนิจฺจ   ภนฺเต 
ขาแตพระผูทรงพระภาค  รูปไมเที่ยง.  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา ต 
สุข  วา  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  ทุกขหรือ  หรือสุขเลา.  ทุกฺข 
ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค  สิ่งนั้นทุกข  สัตวทนยาก.  ย  ปนานิจฺจ 
ทุกฺข  วิปริณามธมฺม ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกขมีความแปรปรวน 
เปนธรรมดาแลว  กลฺล  นุ  ต  สมนุปสฺสิตุ  ควรหรือเพ่ือจะตามเห็นโดย 
สําคัญซ่ึงส่ิงนั้นวา  เอต  มม  นั่นของ ๆ เรา  เอโสหมสฺมิ  นั่นเปนเรา 
เอโส  เม อตฺตา  นั่นอาตมะตัวตนแกสารแหงเรา  ดังนี้.  โน  เหต 
ภนฺเต   ขาแตพระผูทรงพระภาค  อันจะตามเห็นโดยสําคัญซ่ึงส่ิงน้ันวา 
ของ  ๆ เรา  เปนเรา  อาตมะตัวตน  แกนสารแหงเรา  ดังนี้นั้น 
ไมควรเลย.  เมื่อพระองคตรัสถามใหปฏิญญาในรปูขันธ  ฉะน้ีแลว 
ก็ตรัสถามในเวทนาขันธวา  ต  ก ึ มฺถ  ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
ทานท้ังหลายจะสําคัญเนื้อความน้ันเปนไฉน  เวทนา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา 
วา  เวทนาความเสวยอารมณ  เท่ียงหรือ  หรือไมเที่ยง.  อนิจฺจา  ภนฺเต 
ขาแตพระผูทรงพระภาค  เวทนาไมเท่ียง. ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วา  ต สุข  วา 
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ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้น  ทุกขหรือ  หรือสุขเลา.  ทกุข  ภนฺเต  ขาแต   
พระผูทรงพระภาค  สิ่งนั้นทุกข  สัตวทนยาก.  ย  ปนานิจฺจ ทุกฺข 
วิปริณามธมฺม  ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข  มีความแปรปรวนเปนธรรมดา. 
กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิต  ควรหรือเพ่ือจะเห็นตามโดยสําคัญซ่ึงสิ่งน้ัน 
วา  เอต  มม  สิ่งน้ันของ ๆ เรา  เอโสหมสฺหิ  สวนนั้นเปนเรา  เอโส 
เม  อตฺตา  สวนน้ันอาตมะตัวตนแหงเรา  ดังนี้  โน  เหต  ภนฺเต  
ขาแตพระผูทรงพระภาค  อันจะพิจารณาเห็นซึ่งส่ิงน้ันวา  นั่นของ ๆ 
เรา นั่นเรา  นั่นอาตมะตัวตนแกนสารแหงเรา  ดังนี้นั้น  ไมควรเลย. 
เมื่อพระองคตรัสถามใหปฏิญญาในเวทนาขันธ  ฉะนี้แลว  ตรัสถามใน 
สัญญาขันธวา ต  กึ  มฺถ  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้ง- 
หลายจะสําคัญซ่ึงเนื้อความน้ันเปนไฉน  ส ฺา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา 
วา  สัญญาความจําไดจําไวเที่ยงหรือ  หรือไมเที่ยงเลา.  อนิจฺจา 
ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  สัญญาไมเที่ยง  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข 
วา  ต สุข  วา ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นทุกขหรือ  หรอืสุขเลา. 
ทุกฺข  ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค  สิ่งนั้นทุกข  อันสัตว 
ทนยาก.  ย  ปนานิจฺจ    ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  ก็สิ่งใดไมเที่ยง 
เปนทุกขมีความแปรไปเปนธรรมดา  กลฺล  น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ สิ่งน้ัน 
ควรหรือเพ่ือจะตามเห็นโดยสําคัญวา  เอต  มม  นั่นของ ๆ เรา 
เอโสหมสฺมิ นั่นเปนเรา  เอโส  เม  อตฺตา  นั่นอาตมะตัวตนแกนสาร 
แหงเรา  ดังนี้.  โน เหต  ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค  อันจะ 
พิจารณาเห็นซ่ึงส่ิงน้ันวา  นั่นของ ๆ เรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนอาตมะ 
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ตัวตนแกนสารแหงเรา  ดังนี้แลว  ไมควรเลย. เมื่อพระองคตรัสถาม    
ใหปฏิญญาในสัญญาขันธฉะน้ีแลว  ตรัสถามในสังขารขันธวา  ต  ก ึ
มฺถ  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญเนื้อความ 
นั้นเปนไฉน  สงฺขารา  นิจฺจา  วา  อนิจฺจา  วา  สังขารเหลาเจตสิก- 
ธรรมที่ปรุงใจท้ังหลาย  เที่ยงหรือ  หรือไมเที่ยงเลา.  อนิจฺจา  ภนฺเต 
ขาแตพระผูทรงพระภาค  สังขารธรรมท่ีปรุงใจทั้งหลายไมเท่ียง.  ย 
ปนานิจฺจ  ทุกฺข วา  ต  สขุ  วา  ก็ของใดไมเที่ยง  ของนั้นทุกขหรือ 
หรือสุขเลา.   ทุกฺข  ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค  ของนั้นทุกข 
อันสัตวทนยาก.  ย  ปนานิจฺจ  ทุกฺข  วิปริณามธมฺม   ก็สิ่งใดไม 
เที่ยงเปนทุกขมีความแปรไปเปนธรรมดา  กลลฺ  น ุ ต  สมนุปสสฺิตุ 
สิ่งน้ันควรหรือเพ่ือจะตามเห็นโดยสําคัญวา  เอต  มม  นั่นของ ๆ เรา 
เอโสหมสฺมิ  นั่นเปนเรา.  เอโส  เม  อตฺตา  นั่นเปนอาตมะตัวตน 
แกนสารแหงเรา ดังน้ี.  โน  เหต  ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค 
อันจะพิจารณาเห็นซึ่งส่ิงน้ันวา  นั่นของ  ๆ เรา  นั่นเปนตัวตนแกนสาร 
แหงเรา  ดังนี้นั้น   ไมควรเลย.  เม่ือพระองคตรัสถามใหปฏิญญาใน 
สังขารขันธฉะน้ีแลว  ตรัสถามในวิญญาณขันธวา  ต  ก ึ มฺถ 
ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญซ่ึงเนื้อความน้ัน 
เปนไฉน  วิฺาณ  นิจฺจ  วา  อนิจฺจ  วา  วิญญาณจิตท่ีรูพิเศษ 
ซึ่งอารมณเที่ยงหรือ  หรือไมเที่ยงเลา.  อนิจฺจ  ภนฺเต  ขาแตพระผู 
ทรงพระภาค  วิญญาณไมเที่ยง.  ย  ปนานิจฺจ  ทุกข  วา  ต  สุข 
วา  ก็สิ่งใดไมเที่ยง  สิ่งนั้นทุกขหรือ  หรือสุขเลา.  ทุกฺข  ภนฺเต  
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ขาแตพระผูทรงพระภาค  สิ่งนั้นทุกขอันสัตวทนยาก  ย  ปนานิจฺจ   
ทุกฺข  วิปริณามธมฺม  ก็สิ่งใดไมเที่ยงเปนทุกข  มีความแปรไปเปน 
ธรรมดา กลลฺ   น ุ ต  สมนุปสฺสิตุ สิ่งน้ันควรหรือเพ่ือจะตามเห็น 
โดยสําคัญวา  เอต  มม   นั่นของ ๆ เรา  เอโสหมสฺมิ  นั่นเปนเรา 
เอโส  เม  อตฺตา  นั่นเปนอาตมะตัวตนแกนสารแหงเรา  ดังนี้  โน 
เหต  ภนฺเต  ขาแตพระผูทรงพระภาค  อันจะพิจารณาเห็นซึ่งส่ิงน้ันวา 
นั่นของ ๆ เรา  นั่นเปนเรา  นั่นเปนอาตมะตัวตนแกนสารแหงเราดังน้ี 
นั่น  ไมควรเลย. 
        เมื่อสมเด็จพระผูทรงพระภาค  ตรัสถามในขันธทั้ง ๕ โดยลําดับ 
ใหพระผูเปนเจาปฏิญญาตามที่ตรองเห็นฉะน้ีแลว  จึงตรัสสอนให 
พิจารณาขันธ  ๕ นั้น  โดยยถาภูตญาณทัสสนะ ปญญาท่ีรูเห็น 
จริง ๆ  ถอนคาหะความถือดวยตัณหามานะทิฏฐิเสียจากสันดานวา 
ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด  ทานท้ังหลายมา 
เห็นลงมา  รูป  เวทนา  สญัญา  สังขาร  วิญญาณ  ไมเที่ยงเปนทุกข 
มีความแปรไปเปนธรรมดา  ไมควรท่ีจะเห็นโดยสําคัญดวยตัณหาวา 
นั่นของ ๆ เรา.  ดวยมานะวา  นั่นเปนเรา.  ดวยทิฏฐิวา   นั่นอาตมะ 
ตัวตนแกนสารแหงเรา ดังน้ี  เหตุดังนั้น  พึงพิจารณาเห็นซึ่งเบญจขันธ 
ดวยปญญาชอบ  ถอนคาหะความถือดวยตัณหาและมานะทิฏฐิเสียจาก 
สันดาน.  ย  กิฺจิ  รูป  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺน  รูปอันใดอันหน่ึง 
ซึ่งเปนอดีตลวงแลว   เปนอนาคตยังไมมาถึง  เปนปจจุบันบังเกิด 
เฉพาะหนา  ณ ทันใด  อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา  วา  เปนรูปทับตนคือ 
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ภายในท่ีสัตวกําหนดวา  ของเราหรือ  หรือภายนอกท่ีสัตวกําหนดวา  
ของผูอ่ืนก็ดี  โอฬาริก วา  สุขุม  วา  เปนรูปหยาบหรือ  หรือ 
เปนรูปละเอียดก็ดี  หีน  วา  ปณีต  วา  เปนรูปตํ่าเปนชาหรือ  หรือเปน 
รูปประณีต  ย  ทูเน  สนฺติเก  วา  หรือรปูใด  ณ  ที่ไกล  หรือ 
ณ  ที่ใกลก็ดี  สพฺพ  รูป  รปูทั้งปวง  สักวาเปนรูป  เนต  มม นั่น   
ใชของ  ๆ  เรา  เนโสหมสฺมิ  นั่นไมเปนเรา น  เมโส  อตฺตา  นัน่ใช 
อาตมะตัวตนแกนสารแหงเรา ดังน้ี  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย 
ทฏพฺพ รูปนั้นทานท้ังหลายพึงเห็นดวยปญญาชอบ  ดังนี้เถิด. ยา 
กาจิ  เวทนา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  เวทนาความเสวยอารมณอัน 
ใดอันหน่ึง  ซึ่งเปนอดีตสวนลวงไปแลว  เปนอนาคตสวนท่ียังไมมา 
 ึถึง  เปนปจจุบันบังเกิดเฉพาะหนา  อชฺฌตฺตา  วา  พหิทฺธา  วา 
เปนไปทับตนคือภายในหรือ   หรือภายนอกก็ดี  โอฬาริกา  วา สุขุมา 
วา  เปนเวทนาหยาบหรือ   หรือละเอียด  หีนา  วา  ปณีตา  วา 
เปนเวทนาตํ่าชาหรือ  หรอืประณีต  ยา  ทูเร  สนฺติเก  วา 
เวทนาใด  ณ ที่ไกลหรือ ณ ที่ใกลก็ด ี สพฺพา  เวทนา  เวทนาความเสวย 
อารมณทั้งปวง  ก็เปนสักวาเวทนา  เนต  มม  นั่นใชของ ๆ เรา 
เนโสหมสฺมิ  นั่นไมเปนเรา  น  เมโส  อตฺตา  นั่นใชของ ๆ เรา 
แกนสารแหงเรา  ดังนี้  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย  ทฏพฺพ 
เวทนาน้ัน  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาชอบ  ดังน้ีเถิด.  ยา  กาจิ 
สฺา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  สัญญาความจําไดจําไวอันใดหนึ่ง 
ซึ่งเปนอดีตสวนลวงแลว  เปนอนาคตสวนท่ียังไมมาถึง  เปน 
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ปจจุบันบังเกิดเฉพาะหนา  อชฌฺตฺตา วา  พหิทฺธา  วา  เปนสัญญา   
ทับตนคือภายในหรือ  หรือภายนอกก็ดี  โอฬาริกา  วา  สุขุมา 
วา  เปนสัญญาหยาบหรือ  หรือเปนสัญญาละเอียดก็ดี  หีหา  วา 
ปณีตา  วา  เปนสัญญาตํ่าชาหรือ  หรอืเปนสัญญาประณีตก็ดี  ยา 
ทูเร  สนฺติเก  วา สัญญาใด  ณ  ที่ไกลหรือ  หรือ ณ  ที่ใกลก็ดี  สพฺพา 
สฺา  สัญญาความจําไดจําไวทั้งปวง  ก็เปนแตสักวาสัญญา  เนต 
มม   นั่นใชของ ๆ เรา  เนโสหมสฺมิ  นัน่ไมเปนเรา  น  เมโส  อตฺตา 
นั่นใชอาตมะตัวตนแกสารแหงเรา  ดังนี้.  เอวเมต   ยถาภูต  สมมฺปฺ- 
ป ฺาย  ทฏพฺพ  สัญญานั้น  ทานทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาชอบ 
ดังน้ีเถิด.  เย  เกจิ  สงฺขารา  อตีตานาคตปจฺจุปฺปนฺนา  สังขารธรรม 
ที่ปรุงใจทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่ง  ซึ่งเปนอดีตสวนลวงแลว  เปน 
อนาคตสวนที่ยังไมมาถึง  เปนปจจุบันสวนท่ีบังเกิดเฉพาะหนา 
อชฺฌตฺตา  วา  พหิทฺธา  วา  เปนธรรมทบัตนคือภายในหรือ  หรอื 
ภายนอกก็ดี  โอฬาริกา วา สุขุมา วา  เปนธรรมหยาบหรือ  หรอื 
เปนธรรมละเอียดก็ดี  หีนา  วา  ปณีตา วา  เปนธรรมตํ่าชาหรือ 
หรือเปนธรรมประณีตก็ดี  เย  ทูเร  สนติฺเก  วา  สังขารเหลาใด 
ณ  ที่ไกลหรอื  หรือ  ณ  ที่ใกลก็ด ี สพฺเพ  สงฺขารา  สังขารท้ังปวง 
ก็เปนแตสักวาสังขาร  เนต  มม นั่นใชของ ๆ เรา  เนโสหมสฺมิ  นั่นไม 
เปนเรา  น  เมโส  อตฺตา  นั่นใชอาตมะตัวตนแกสารแหงเรา  ดังนี้. 
เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย  ทฏพฺพ  สังขารน้ัน  ทานทั้งหลาย 
พึงเห็นดวยปญญาชอบ  ดังน้ีเถิด.  ยงฺกิ ฺจิ  วิ ฺาณ  อตีตานาคต- 
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ปจฺจุปฺปนฺน  วิญญาณ  ใจที่รูพิเศษซึ่งอารมณอันใดอันหน่ึง  ซึ่งเปน   
อดีตสวนลวงแลว  เปนอนาคตสวนท่ียังไมมาถึง  เปนปจจุบันสวนท่ี 
บังเกิดเฉพาะหนา  อชฺฌตฺต  วา  พหิทฺธา  วา  เปนไปทับตนคือ 
เปนไปภายในหรือ  หรือเปนภายนอกก็ดี  โอฬาริก  วา สุขุม วา 
เปนสวนหยาบหรือ  หรอืเปนสวนละเอียดก็ดี  หีน  วา  ปณีต  วา 
ตํ่าชาหรือ  หรือประณีตก็ดี  ย  ทูเร  วา สนฺติเก  วา  วิญญาณ 
อันใด  ณ  ทีไ่กลหรือ ณ ที่ใกลก็ด ี สพฺพ  วิฺาณ  วิญญาณทั้งปวง 
ก็เปนแตสักวาวิญญาณ  เนต  มม นั่นใชของ ๆ เรา  เนโสหมสมฺิ 
นั่นไมเปนเรา  น เมโส  อตฺตา  นั่นใชอาตมะตัวตนแกนสารแหงเรา 
ดังน้ี.  เอวเมต  ยถาภูต  สมฺมปฺปฺาย  ทฏพฺพ  วิญญาณนั้นทาน 
ทั้งหลายพึงเห็นดวยปญญาชอบตามเปนจริงอยางไร  ดังนี้เกิด. 
        เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนโดยวิปสสนานัยให 
พิจารณาเบญจขันธ  ถอนตัณหามานะทิฏฐิคาหะดวยประการฉะน้ีแลว 
จึงตรัสแสดงอานิสงสแหงยถาภูตญาณทัสสนะนั้นวา  เอว  ปสฺส  ภิกฺขเว 
สุตวา  อริยสาวโก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยสาวกผูไดสดับแลว 
เมื่อเห็นเบญจขันธดวยยถาภูตญาณทัสสนะอยางนี้  รูปสฺมึป  นิพฺพินฺทติ 
ยอมเหนื่อยหนายทั้งในรูป  ในเวทนา  ในสัญญา  ในสังขาร  ในวิญญาณ 
นิพฺพินฺท  วิรชฺชติ  เมื่อเหน่ือยหนาย เกิดนิพพิทาญาณแลวก็วิราช 
ปราศยอมไป คือบรรลุอริยมรรค ชําระกิเลสเครื่องยอมจิตใหปราศไป 
มิใหยอมจิตอยูได.  วิราคะคือพระอริยมรรค อันคลายสบายจิตใหปราศ- 
จากกิเลสเครื่องยอมสันดาน  บังเกิดดวยกําลังนิพพิทาญาณ  ซึ่งกลาหาญ  
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ดวยอํานาจแหงยถาภูตญาณทัสสนะ  ดวยประการฉะน้ี.  วิราคา  วิมุจฺจติ   
เพราะวิราคะ  คืออริยมรรคญาณบังเกิดข้ึนแลว  อริยสาวกน้ัน  ก็วิมุตติ 
พนพิเศษไปจากสรรพกิเลสอาสวะท้ังปวง  วิมุตติคืออริยผลบังเกิดข้ึน 
ดวยประการฉะน้ี.  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ  โหติ  ครั้นอริยสาวก 
นั้นพนพิเศษแลว ก็มีญาณหย่ังรูวาเราพนพิเศษแลว ดังน้ี.  อีกอยาง 
หน่ึง  ครั้นเมื่ออริยสาวกน้ัน  บรรลถุึงอริยผลพิเศษแลว  วิมุตตฺมิติ 
าณ  โหติ  ก็บังเกิดญาณหยั่งรูวาจิตพนพิเศษแลว  ดังนี้.  ปชานาติ 
อริยสาวกน้ันทานยอมรูประจักษ  เกิดปจจเวกขณญาณหย่ังรูชัดวา 
ขีณา  ชาติ  ความบังเกิดสิ้นแลว  วุสิต  พฺรหฺมจริย  พรหมจรรยไดอยู 
จบแลว  กต  กรณีย  กจิท่ีจําจะตองทํา  กิจท่ีควรทํา  ไดทําเสร็จแลว 
นาปร  อิตฺถตฺตาย  กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้มิไดมี  อันจะตอง 
ประกอบกิจ  เพ่ือความเปนอยางนี้อีกนั้นไมมี.  อรยิสาวกผูบรรลุถึง 
วิมุตติ  คืออรหัตผลเกิดปจจเวกขณญาณหย่ังรู  ดวยประการฉะน้ี. 
        อิทมโวจ  ภควา  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเทศนาอนัตต- 
ลักขณสูตรนี้  แกภิกษุเบญจวัคคีย  ฉะนี้. 
                        พระเบญจวัคคียไดสําเร็จพระอรหัตผล 
        อิมสฺมฺิจ  ปน  เวยยฺากรณสฺมึ  ภฺมาเน  ก็แลครั้นเมื่ออนัตต- 
ลักขณสูตร  ไวยากรณ  อันมิไดระคนดวยคาถานี้  อันสมเด็จพระผูมี- 
พระภาคตรัสเทศนาอยู  จิตแหงภิกษุเบญจวัคคีย  ก็วิมุตติ  หลดุถอนพน 
แลวพิเศษจากอาสวะทั้งหลาย  บมิไดถือม่ันดวยอุปาทาน  คือพระผูเปน- 
เจาเหลาเบญจวัคคีย  ไดบรรลุอาสวักขัยพระอรหัตผล  เปนอเสขอริย-  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 103 

บุคคลถึงท่ีสุดสาวกบารมีภูมิ.  
                         มีพระอรหันตข้ึน  ๖  พระองค 
        เตน โข  ปน  สมเยน  ก็แลสมัยนัน้  พระอรหันตมีข้ึนในโลก 
คือพระสัมมาสัมพุทธเจา ๑  เบญจวัคคียภิกษุ ๕  เปน  ๖ องค  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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                           จาริกกัณฑ  กัณฑคํารบ ๖   
        กลาวความจําเดิมแตยศกุลบุตรต่ืนข้ึนในราตรีวันหน่ึง  ไดเห็น 
เหลานางบําเรอนอนกลับ  มีอาการวิปลาสตาง ๆ ดุจซากศพในปาชา 
ไดความเหน่ือยหนายออกจากเรือนในคืนวันนั้น  ไปตามทางปาอิสิปตนะ 
ไดพบพระผูมีพระภาค  และไดสดับพระธรรมเทศนา  บรรลุโสดาปตติ- 
ผล.  ฝายเศรษฐีผูบิดาเที่ยวตามหาบุตรไดพบพระบรมศาสดา  และได 
ฟงธรรมบรรลุพระโสดาปตติผล  แสดงตนเปนอุบาสก  ถึงรตนะครบ 
ทั้งสามเปนสรณะเปนครั้งแรก. สวนยศกุลบุตรไดสําเร็จพระอรหัตแลว 
ไดรับเอหิภิกขุอุปสัมปทา.  เศรษฐีเชิญเสด็จพระบรมศาสดากับพระยศ 
ไปฉัน  ณ เรอืน  มารดากับภรรยาพระยศไดบรรลพุระโสดาปตติผลและ 
แสดงตนเปนอุบาสิกามีวาจาสาม  เปนครั้งแรก.  สหายพระยศ  มชีื่อ ๔ 
ไมมีชื่อ  ๕๐ รูป  รูขาวพระยศบวชก็พากันมาบวชตาม  ไดสําเร็จพระ 
อรหัต. ครั้งน้ันมีพระอรหันต  ๖๑  พระองคดวยกัน.  พระบรมศาสดา 
ตรัสสั่งพระสาวกใหเที่ยวจาริกประกาศพระศาสนา.   มารเขาไปเจรจาคุก 
คาม  แตพายแพไป.  พระสาวกผูไปเที่ยวส่ังสอน  เมื่อมีผูศรัทธาเลื่อมใส 
ปลงใจจะบรรพชา  อุปสมบทก็ไมกลาจะทําให  จึงพามาถวาย  พระองค 
ทรงเห็นความลําบากของภิกษุผูอาจารยและกุลบุตรเหลาน้ัน  จึงทรง 
พระอนุญาตใหสาวกบวชไดเอง  ดวยไตรสรณคมน.  และประทาน 
โอวาทแกภิกษุทั้งหลาย  ใหบําเพ็ญเพียรเพื่อวิมุตติตามอยางพระองค.  
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        ตสฺมึเยวิสิปตเน  มิคทาเย  วิหรนฺโค  ภควา  สมาตาปติก  สมฺปชา-  
ปติก  สสหายก  ยส  นาม  กลุปุตฺต  วิเนสิ  เสขาเสขภูมีสุ  ปติฏาปย- 
มาโม.  เตสุ  หิ  ยโส  กุลปุตฺโต  จตุปฺปฺาสาย  สหายเกหิ  สทฺธึ 
ภควตา  อรหตฺต   ปาเปตฺวา  เอหิภิกฺขุปสมฺปทายุปสมฺปาทิโต  อโหสิ. 
ตสฺส  ปน  มาตาปตโรป  ปุราณทุติยิกาป  โสตาปตฺติผล  ปาเปตฺวา 
อจลสทฺธาย  ปติฏาปตา อเหสุนฺติ.  
                                 ยศกลุบุตรออกบรรพชา 
        บัดนี้จะตออนุสนธิ  แสดงปวัตติกถาเรื่องสัตตุปการสัมปทาเปน 
ลําดับไป  ดําเนินความวา  เตน  โข ปน  สมเยน  สมยันั้นมีกุลบุตรคนหนึ่ง 
 ืชื่อวายศ  เปนบุตรเศรษฐี  สุขุมาลกุลบุตร  เมืองพาราณสี  มีปราสาท 
๓ หลัง  ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูฤดูหนาว  ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูฤด ู
รอย   ปราสาทหน่ึงเปนที่อยูฤดูฝน   ยศกุลบุตรนั้น  อยู ณ ปราสาทฤดู 
ฝน ๔ เดือน  บําเรอดวยดนตรี  ลวนแตสตรีไมมีบุรุษ  ยศกลุบตุรมิได 
ลงภายลางแหงปราสาท. ครั้งน้ัน  เมื่อยศกุลบุตรพรักพรอมบําเรออยู 
ดวยกามคุณทั้ง ๕ หยั่งลงยังความหลับกอน  หมูปริชนหยั่งลงยงัความ 
หลับตอกาลภายหลัง  ประทีปน้ํามันตามสวางตลอดราตรี.  อันอํานาจ 
บุรพาธิการกุศลหากมาบันดาลใหเปนไป  จึงยศกุลบุตรต่ืนข้ึนกอนได 
เห็นหมูบริวารหลับ  มีอาการพิกลตาง ๆ ลางนางพิณตกอยู  ณ  รักแร 
ลางนางตะโพนตกอยู  ณ  คอ  ลางนางเปงมางตกอยู  ณ  อก  ลางนางสยาย 
ผม  ลางนางมีเขฬะอันไหล  ปริจาริกานารีทั้งหลาย  วิปลาปละเมอเปน 
อาการพิปริต  ไมเปนที่ต้ังแหงเปรมจิตเหมือนแตกอน ๆ หมูบรวิารชน  
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นิกรก็ปรากฏประหน่ึงปาชา  ครั้นยศกุลบุตรไดเห็นแลวอาทีนพก็ปรากฏ   
จิตของยศกุลบุตรต้ังอยูในนิพพิทาความเหน่ือยหนาย.  ยศกลุบุตรจึงเปลง 
ออกซ่ึงอุทานวา  อุปทฺทูต  วต  โภ  อุปสคฺค  วต  โก  ที่นี่วุนวายหนอ 
ที่นี่ขัดของหนอ  ดังนี้.  แลวยศกุลบุตรข้ึนยังรองเทาทอง  ไปยังประตู 
นิเวศนเคหสถาน  อมนุษยทั้งหลายเปดประตูให  ดวยหวังจะมิใหเปน 
อันตรายแกบรรพชาของยศกุลบุตร.  ยศกุลบุตรออกจากนิเวศนเคห- 
สถานไดโดยสวัสดีแลว  ไปยังทวารพระนครพาราณสี  อมนุษยทั้งหลายก็ 
เปดประตูพระทวารใหโดยนัยหนหลัง.  ยศกุลบุตรดําเนินไปโดยมรรคา 
อันจะสัญจรไปยังปาอิสิปตนมฤคหทายวัน.  สมยันั้น  สมเด็จพระผูทรงพระ 
ภาคเสด็จจากพุทธไสยาสน  ณ เวลาใกลรุง  เสด็จจงกรม  ณ ที่แจง. ยศ- 
กุลบุตรเปลาอุทานวา  อุปทฺทูต  วต  โภ  อุปสคฺค  วต  โก  ดังนีน้ั้น  ณ  ที ่
ใกล.  สมเด็จพระผูมีพระภาค  จึงตรัสเรียกยศกุลบตุรนั้นวา  อิท  โข 
ยส  อนุปทฺทตู  อิท  อนุปสคฺค  ดูกอนยศ ที่นี่ไมวุนวาย  ที่นี่ไมขัดของ 
เอหิ  ยส  ดกูอนยศ  ทานจงมาเถิด  นสิีทาหิ  ทานจงนั่ง  ธมฺมนฺเต 
เทสิสฺสมามิ  เราผูพระตถาคตจักแสดงธรรมแกทาน  ครั้งน้ัน  ยศกุลบุตร 
ไดสดับพุทธภาษิตบริหารก็รื่นเริงบันเทิงจิตวา  อิท  กริ   อนุปทฺทูต  อิท 
อนุปสคฺค  ไดยินวา  ที่นี่ไมวุนวาย  ไมขัดของ  ดังนี้แลวลงจากรองเทา 
ทองเขาไปใกล  ถวายอภิวาทบังคมพระผูมีพระภาคแลว  นั่ง  ณ  ที่ควร 
สวนขางหน่ึง.  ครั้งน้ันสมเด็จพระผูมีพระภาค  ผูทรงพระญาณสามารถ 
ในที่จะทรมานเวไนยสัตว  พระองคตรัสอนุปุพพิกถา  พรรณนาดวยทาน 
ศีล สวรรค  โทษแหงกาม  อานิสงสในเนกขัมมคือความออกจากกามน้ัน 
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ฟองจิตยศกุลบุตรใหออนไกลจากนิวรณ  ควรจะรับโลกุตรารยิมรรคผล   
แลว  ทรงประกาศสามุกกังสิกธรรมเทศนาคือสัจจะ  ๔ ทุกข  สมุทัย 
นิโรธ  มรรค  ใหยศกลุบตุรเกิดธรรมจักษุ  บรรลุโสดาปตติผลในอาสนะ 
นั้น.  อถ  โข  ครั้งน้ัน  มารดาแหงยศกุลบุตรข้ึนไปยังปราสาท  ไป 
เห็นยศกุลบุตรแลว  จึงไดบอกแกคฤหบดีผูบิดาใหทราบวา  ไมเห็น 
ยศกุลบุตร  ณ ปราสาท.  เศรษฐีผูบิดาจึงสงทูตมาใหตามแสวงหาใน ๔ 
ทิศ  สวนตนก็ดําเนินไปยังปาอิสิปตนมฤคทายวัน  ไดเห็นรองเทาทองท้ัง 
คูต้ังอยู  ณ ที่นั้น  ไดตามไปใกล  ณ  ที่นั้น  สมเด็จพระผูทรงพระภาค 
ทอดพระเนตรเห็นแตที่ไกล มีพระพทุธประสงคจะมิใหบิดาเห็นบุตร 
จึงบันดาลดวยพุทธฤทธาภิสังขารฉะน้ัน  กอนแตเศรษฐีเขาไปถึงท่ีเฝา. 
ครั้นแลวเศรษฐีเขาไปทูลถามวา  พระผูมีพระภาคจะพึงเห็นยศกุลบุตร 
บางหรือ. พระองคตรัสวา  เตนหิ   คหปติ  นิสีท  ดกูอนคฤหบดี 
ถากระน้ันทานจงนั่ง ณ ที่นี้เถิด  แมไฉนทานนั่งแลว ณ ที่นี ้ จะพึงเห็น 
ยศกุลบุตรผูนั่งแลว  ณ ทีน่ี้.  เศรษฐีไดฟงแลวมีจิตยินดี  ถวายอภิวาท 
บังคมพระผูมีพระภาคเจาแลว  นั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง.  สมเด็จพระโลก- 
นาถเจา ก็ตรัสอนุปุพพิกถา   และจตุราริยสัจใหเศรษฐีไดธรรมจักษุ 
บรรลโุสดาปตติผล  ณ อาสนะนั้น.  ครั้นเศรษฐีสําเร็จพระอริยธรรม 
เสขภูมิแลว  จึงทูลสรรเสริญธรรมเทศนา  ซ้ําแสดงตนดวยอุปาสกัตต- 
เทศนาวา  เอสาห ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉามิ  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆจ 
ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระองคถึงพระผูมีพระภาค  กับพระธรรมและ 
พระสงฆ วาเปนที่พ่ึง  อุปาสก  ม  ภควา  ธาเรตุ ขอพระผูมีพระภาค  
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จงทรงไวเถิด  ซึ่งขาพระองควาเปนอุบาสก  อชชฺตคฺเค  ปาณุเปต  สรณ  
คต  เปนผูเขาไปดวยชีวิตถึงสรณะ  ณ  กาลมีวันนี้เปนตน.  โส จ  โลเก 
ปม  อุปาสโก  อโหสิ  เตวาจิโก  ก็แลเศรษฐีผูบิดายศกุลบุตรนั้นเปน 
อุบาสกเตวาจิกะ  มีวาจา  ๓ กลาวอางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ 
เกิดมีข้ึนกอนในโลก.  ฝายยศกุลบุตรนั้น  เมื่อธรรมอันพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงอยูแกเศรษฐีผูบิดา   ทานมาพิจารณาซ่ึงภูมิที่ตนไดเห็นไดรู 
แจงแลว  จิตก็มิไดถือม่ันดวยอุปาทาน  พนพิเศษแลวจากอาสวะทั้งหลาย   
คือไดบรรลอุาสวักขัยพระอรหัตผล  เปนขีณาสวบุคคลดํารงในอเสขภูมิ. 
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทราบวา ยศกุลบุตรถงึอเสขวิมุตติ  อภัพพะ 
เสียแลวท่ีจะคืนไปเปนคฤหัสถ  บรโิภคกามารมณเหมือนแตกอน  เปน 
ผูพนแลวจากฆราสวาสวิสัย  พระองคคลายพุทธฤทธาภิสังขาร.  เศรษฐีผู 
บิดาไดเห็นยศกุลบุตรนั่งอยูแลว ณ  ทีน่ั้น  จึงบอกความวา  มาตา  เต 
ตาต  ยส  ปรเิทวโสกสมาปนฺนา  ดูกอนพอยศกุมาร  มารดาแหงทานถึง 
ความโศกร่ําไรรําพันนัก  ทานจงใหชีวิตแกมารดาเถิด.  ยศกุลบุตรแลด ู
พระผูมีพระภาค  พระองคจึงตรัสแกเศรษฐีโสดาบันผูบิดาแหงยศกุลบุตร 
นั้นวา  ต  ก ึ มฺสิ  ดูกอนคฤหบดี  ทานจะสําคัญความน้ันเปนไฉน  แต 
กอนน้ันยศกุลบุตรไดเห็นธรรมดวยญาณเปนของเสขบุคคล  ดวยทัสสนะ 
เปนของเสขบุคคลเหมือนกับทาน. ครั้นภายหลังยศกุลบุตรนั้นมาพิจารณา 
ซึ่งภูมิที่ตนไดเห็นแลวไดรูแจงแลว  จิตก็วิมุตติหลุดถอนพนพิเศษแลว 
จากอาสวะท้ังหลายมิไดถือม่ันดวยอุปาทาน  ภพฺโพ  นุ  โข  ยศกุลบุตร 
ควรหรือเพ่ือจะคืนไปบริโภคกามารมณ  เหมือนเมื่อเปนคฤหัสถ ณ กาล  
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กอน  โน  เหต  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  ขอที่ยศกุลบุตรมจิีตพน  
อาสวะแลว และจะคืนไปบริโภคกามารมณเหมือนแตกอนน้ัน ไมควรเลย 
แลว  ยสสฺส  โข  ปน  คหปติ  กุลปุตฺตสฺส  ดูกอนคฤหบดี  แตกอนยศกุล- 
บุตรก็ไดเห็นธรรมดวยญาณทัสสนะภูมิเสขบุคคลเหมือนกับทาน  ครั้น 
แลวยศกุลบตุรนั้นมาพิจารณาภูมิที่ตนไดเห็นแลวไดรูแลว  จิตก็พนพิเศษ 
แลวจากอาสวะทั้งหลาย  อภพฺโพ  โข  คหปติ  ดูกอนคฤหบดี  ยศกุลบุตร  
ผูขีณาสวอรหันตนี้  อภัพพะเสียแลว  เพ่ือจะเวียนไปบริโภคกามารมณ 
เหมือนเมื่อเปนอาคาริกอยูแตปางกอน.  เศรษฐีผูบิดาไดฟงฉะนั้นแลว 
ก็สรรเสริญวา  ลาภา  ภนฺเต  ซึ่งยศกุลบุตรมีจิตพนพิเศษแลวจากอาสวะ 
ทั้งปวงน้ี  เปนลาภมากของยศกุลบุตรแลว  ความเปนมนุษย  ยศกุลบุตร 
ไดแลวดวยดี  อธิวาเสตุ  ภนฺเต  ภควา  ขอสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
กับยศกุลบุตรเปนปจฉาสมณะโดยเสด็จ ณ เบื้องหลัง  จงใหภัตตาหาร 
แหงขาพระองคอยูทับ  คือทรงรับภิกษาหารเพ่ือเครื่องตอ ณ  วันนี้เถิด. 
อธิวาเสสิ  ภควา  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ก็ใหคําน้ันอยูทับ  คือทรงรับ 
นิมนตดวยน่ิงอยูเปนสําคัญ.  จึงคฤหบดีโสดาบันไดทราบแลวก็ลุกจาก 
อาสนะ  ถวายอภิวาทบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวกระทําประทักษิณ 
หลีกไปยังนิเวศนเคหาลัยสถานแหงตน.  เมื่อเศรษฐีหลีกไปไมชา 
ยศกุลบุตรทลูของบรรพชาอุปสมบท.  สมเด็จพระสุคตเจาตรัสวา  เอหิ 
ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ  ทานจงมาเถิด  ทานจงเปนภิกษุมาเถิด  ดังนี้แลว 
ตรัสวา สฺวากฺขาโต  ธมฺโม  ธรรมเราผูตถาคตกลาวดีแลว  จร 
พฺรหฺมจริย  ทานจงประพฤติเถิดซึ่งพรหมจรรย.  พระวาจารน้ันก็สําเร็จ  
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เปนอุปสัมปทาแหงพระยศนั้น  พระยศก็เปนอุปสัมบันดวยเอหิภิกขุ  
อุปสัมปทา.  เตน  โข ปน  สมเยน  สมยันั้นองคพระอรหันต  คือ พระ 
สัมมาสัมพุทธเจากับพระเบญจวัคคีย  ๕ พระยศ  ๑  เปน  ๗ องค  เถิด 
มีข้ึนในโลกดวยประการฉะน้ี.  
        อถโข  ครั้งน้ันเปนบุพพัณหสมัย  พระองคทรงบาตรและจีวร 
ตามสมณวัตรแลว  ก็เสด็จพุทธดําเนินกับพระยศเปนปจฉาสมณะถึง 
นิเวศนแหงเศรษฐีแลว  เสด็จน่ัง ณ อาสนะที่บุคคลปูลาดแลว.  จึง 
มารดาและภรรยาเกาแหงพระยศเขาไปเฝาพระผูมีพระภาค  พระองคก็ 
ทรงแสดงอนุปุพพิกถาและจตุราริยสัจ ใหสตรีทั้งสองน้ันบรรลุโลกุตร- 
สมบัติ  คือพระโสดาปตติผล  ณ  อาสนะที่ฟงเทศนาน้ัน.  ฝายมารดาและ 
ภริยาเกาแหงพระยศ  เมื่อสําเร็จอมฤตบทเปนโสดาบันแลว  จึงกราบ 
ทูลสรรเสรญิธรรมเทศนา  ซ้ําแสดงตนเปนอุบาสิกา  เตวาจิกสรณคมน 
วา เอตา  มย  ภนฺเต  ภควนฺต  สรณ  คจฺฉาม  ธมฺมฺจ  ภิกฺขุสงฺฆฺจ 
ขาพระองคทั้งสองน้ี  ถึงพระผูมีพระภาคกับพระธรรมและภกิษุสงฆวา 
เปนสรณะที่พ่ึง  อุปาสิกาโย  โน  ภควา  ธาเรตุ  ขอพระผูมีพระภาค 
จงทรงไวซึ่งขาพระองคทั้งสองน้ีวา  เปนอุบาสิกาผูนั่งใกลรัตนะทั้ง ๓ 
อชฺชตคฺเค  ปาณุเปตา  สรณ  คตา  เปนผูเขาใกลดวยชีวิต  ถึงสรณะ 
แลว ณ  กาลมีวันนี้เปนตน.  ตา  จ  โลเก  ปม  อุปาสิกา  อเหสุ 
เตวาจิกา  และสตรีทั้งสองน้ัน เปนอุบาสิกาเตวาจิกา  มีวาจาสามกลาว 
อางทั้งพระพุทธเจาพรธรรมพระสงฆมีข้ึนกอนในโลก.  ลําดับนั้น 
มารดาและบิดาและภริยาเกาแหงพระยศ  ก็อังคาสพระผูมีพระภาคกับ 
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พระยศ  ดวยขัชชะโภชาหารอันประณีตโดยเคารพดวยมือตน  เสร็จ   
ภัตกิจแลวน่ัง ณ  ที่ควร.  สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถา  ให 
ชนทั้งสามรื่นเริงแลว  เสด็จพุทธดําเนินกลับไปอิสิปตนมฤคทายวัน. 
        อสฺโสสุ  โข  ครั้งน้ัน  สหายคฤหัสถ  ๔ คน  แหงพระยศ  ชื่อ 
วิมละ  สุพาหุ  ปุณณช ิ ควัมปติ  เปนบุตรแหงตระกูลเศรษฐีสืบ ๆ มา 
ณ เมืองพาราณสี ไดยินขาววา  ยศกุลบตุรออกบรรพชาแลวดังน้ี  จึง 
ปริวิตกวา  ธรรมวินัยที่ยศกุลบุตรออกบรรพชานัน้  ไมตํ่าชาเล็กนอยแน 
แลว คงจะเปนธรรมวินัยและบรรพชาอันประเสริฐ.  คิดแลวท้ัง ๔ คน 
ก็มายังสํานักพระยศ  อภิวาทนมัสการประดิษฐานท่ีควรสวนขางหน่ึง. 
พระยศผูมีอายุ  พาสหายทั้ง ๔ คนไปยังท่ีเฝา  ถวายอภิวาทแลว  นั่ง ณ 
ที่ควร  จึงกราบทูลใหพระโลกนาถทรงสั่งสอน. สมเด็จพระผูมีพระภาค 
ก็ตรัสอนุปุพพิกถาแลวจตุราริยสัจ  ใหกุลบุตรทั้ง ๔ สําเร็จโสดาปตติผล 
เมื่อกุลบุตรทั้ง ๔ นั้น  ทลูขอบรรพชาอุปสมบท  พระองคก็ประทาน 
เอหิภิกขุอุปสัมปทาใหเธอทั้ง ๔ นั้น  เปนอุปสัมบันโดยนัยหนหลังแลว 
ทรงสั่งสอนใหบรรลุอาสวักขัยพระอรหัตผล.  ครั้งน้ันมีองคพระอรหันต 
ข้ึนในโลก  ๑๑ องค  ดวยประการฉะน้ี. 
                     พวกสหายของพระยศออกบรรพชา 
        ครั้งน้ัน  สหายคฤหัสถ  ๕๐  คนแหงพระยศ  เปนบุตรแหงตระกูล 
เศรษฐีสืบ ๆ มา  เปนชาวชนบท  ไดยินขาววา  พระยศออกบรรพชา 
แลว พรอมกนัมายังสํานักพระยศผูมีอายุ.  จึงพระยศพาสหาย ๕๐ คน 
ไปยังท่ีเฝากราบทูลใหทรงส่ังสอน.  พระองคก็ทรงแสดงอนุปุพพีกถา  
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และจตุราริยสัจ  ใหบรรลุโสดาปตติผลแลว  ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา   
โดยนัยหนหลังแลว  ทรงสั่งสอนดวยธรรมีกถาใหเธอทั้ง ๕๐ องคนั้น 
สําเร็จพระอรหัตผล. ครั้งน้ัน  จึงมีพระอรหันต  ๖๑ องคข้ึนในโลกดวย 
ประการฉะน้ี. 
                ตรสัสั่งใหพระสาวกเที่ยวประกาศพระศาสนา 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  แวดลอมดวยวิสุทธภิกษุสงฆ  องค 
พระอรหันต  ๖๐ นั้น  ลวนแตวิมุตตบุคคล  พระองคจึงตรัสเรียก 
พระภิกษุขีณาสพ  ๖๐ นัน้วา มุตฺตาห  ภิกฺขเว  สพฺพปาเสหิ  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย  เราผูศาสดาไดพนแลวจากบวงทั้งปวงท่ีเปนของทิพยและ 
ของมนุษย  ตุมฺเหป  แมถึงทานท้ังหลายผูสาวกเลา  ก็พนแลวจากบวงท่ี 
เปนของทิพยและเปนของมนุษยทั้งปวง  จรถ  ภิกขฺเว  จาริก  ทาน 
ทั้งหลายจงเท่ียวจาริกไปในชนบทเถดิ  เพ่ือประโยชนและความสุขแก 
ชนเปนอันมาก  เพ่ือจะไหวตามอนุเคราะหซึ่งสัตวโลก  เพ่ือส่ิงท่ีสัตว 
ประสงค  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกเทพดามนุษยทั้งหลาย 
มา  เอเกน  เทฺว  อคมิตฺถ  อยาไดไปรวมกัน ๒ องคโดยมรรคาเดียว 
เทเสถ  ทานทั้งหลายจงแสดงธรรม  ไพเราะในเบ้ืองตนและทามกลาง 
และที่สุด  ปกาเสถ  ทานทั้งหลายจงประกาศซ่ึงพรหมจรรยอันบริสุทธ 
บริบูรณทั้งส้ิน  พรอมท้ังอรรถและพยัญชนะ  สนฺตีธ  สตฺตา  อปปฺรชกฺข- 
ชาติกา สัตวทั้งหลายท่ีมีกิเลสธุลีในปญญาจักษุนอยเปนปกติ  มีอยูมาก 
ณ โลกนี ้ เพราะโทษท่ีไมไดฟงธรรม  ยอมเสื่อมจากคุณพิเศษที่ 
จะพึงไดตรัสรู  ภวิสฺสนติฺ  ธมฺมสฺส อ ฺาตาโร  สัตวทั้งหลายที่เปนรู  
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ทั่วถึงซ่ึงธรรม  จักมีอยูมาก. อหมฺป  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย   
แมถึงเราผูตถาคตจักไปอุรุเวลาเสนานิคม  เพ่ือแสดงธรรม. 
                               มารเขาไปคุกคาม 
        อถ  โข  มาโร  ปาปมา  ครั้งน้ัน  มารผูมีบาปเขาไปใกลยังที่ 
เฝาแลว  กลาวคาถาวา พนฺโธสิ  สพฺพปาเสหิ  เย  ทิพฺพา  เย  จ  มานุสา 
ทานเปนบุคคลอันบวงทั้งหลายท่ีเปนของทิพยและของมนุษยผูกไวแลว 
มหาพนฺธนพนฺโธสิ  ทานเปนผูอันเครื่องผูกใหญผูกไวแลว  น  เม  สมณ 
โมกฺขสิ  ขาแตพระสมณะ  ทานจะไมพนแตเราได.  อถ  ฌข  ภควา 
ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  จึงตรัสตอบมารดวยพุทธคาถาวา 
มุตฺโตห  สพฺพปาเสหิ เย  ทิพฺพา  เย  จ  มานุสา  เราพนแลวจากบวง 
ทั้งหลายท่ีเปนของทิพยและของมนุษยทั้งปวง  มหาพนฺธนมุตฺโตมฺหิ  เรา 
เปนผูพนแลวจากเครื่องผูกอันใหญ.  นีหโต  ตฺวมสิ  อนฺตก  ดกูอนมาร 
ผูลามก  ตัวทานเปนบุคคลอันเรากําจัดเสียแลวใหสิ้นอํานาจ.  ครั้งน้ัน 
มารกลาวคาถาซํ้าวา  อนฺตลิกฺขโร  ปาโส  ยฺวาย  จรติ  มานโส  บวง 
อันในนี้  เที่ยวไปในอากาศเปนของมีในจิตสัญจรอยู  เตน  ต  พนฺธยิสฺสามิ 
เราจักผูกทานดวยบวง คือ  ราคะความกําหนัดนั้น น เม  สมณ  โมกฺขส ิ
 ขาแตสมณะ  ทานจักไมพนแตเราได,  มาร  ปาปมนฺต  คาถาย  อชฺฌภาสิ 
พระผูมีพระภาคตรัสตอบมารดวยพุทธนิพนธคาถาวา รูปา  สทฺทา  คนฺธา 
รสา โผฏพฺพา  จ มโนรมา  อารมณทั้งหลาย  คือ  รูป  เสียง  กลิ่น  รส 
และสวนท่ีจะพึงถูกตอง  เปนที่ยินดีรื่นเริงแหงจิต  เอตฺถ  เม  วิคโต 
ฉนโท  ฉันทะความปรารถนาพึงใจแหงเราในอารมณเหลาน้ันไปปราศ  
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จากแลว  นีหโต  ตฺวมสิ  อนฺตก  ดูกอนมารผูลามก  ตัวทานเปนบุคคล  
อันเรากําจัดเสียแลว ใหพนวิสัยสามารถ  ไมผูกเราดวยราคปาสะได. 
อถ  โข  ครั้งน้ัน  มารเสียใจวา  พระผูมีพระภาคมาทราบซ่ึงตัวเราวาเปน 
มาร  พระสุคตมาทราบซ่ึงตัวเราวาเปนมาร  ดังนี้.  น  สณฺาตุ ไมอาจ 
สามารถเพ่ือจะดํารงอยู  ณ  ที่นั้น  อนฺตรธายิ  ก็หายไปจากอาสนมณฑล 
นั้นโดยนัยหนหลัง. 
                       ทรงพระอนุญาตสรณคมนุปสัมปทา 
        ฝายภิกษุขีณาสงอรหันต ๖๐ องค  รับพุทธาณัตติพจนแลวก็จาริก 
ไปในชนบทแตองคเดียว ๆ แสดงธรรมประกาศพรหมจรรยใหกุลบุตร 
ทั้งหลายท่ีมีอุปนิสัยในประเทศนั้น ๆ ไดศรัทธาในพระรัตนตรัย  นอม 
ฉันทอัธยาศัยในบรรพชาอุปสมบท. ภิกษุทั้งหลายนั้นไมสามารถจะ 
ใหบรรพชาอุปสมบทดวยตนเอง  จึงพากุลบุตรปพพชุปสัมปทาเปกขะ 
เหลาน้ันมา  หวังจะทูลถวายใหพระโลกนาถ  ประทานบรรพชาอุปสมบท 
ทั้งภิกษุผูอาจารยและกุลบุตรทั้งหลายน้ัน  ไดความลําบากดวยทางกันดาร 
เปนตน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงพระปรารภเหตุนั้นเปนนิทาน 
จึงไดทรงพระอนุญาตวา  อนุชานามิ  ภิกฺขเว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เรา 
ผูพระตถาคตอนุญาต  ตุมฺเหวทานิ  บัดนี้ทานทั้งหลายนั่นแลจงใหกุล- 
บุตรบรรพชาอุปสมบทในทิศนั้น ๆ ในชนบทน้ัน  ๆ เถิด.  เอวฺจ ปน 
ภิกฺขเว  ปพฺพาเชตพฺโพ  อุปสมฺปาเทตพฺโพ  ก็แลกุลบุตรนั้น  ๆ อันทาน 
ทั้งหลายพึงใหบรรพชาอุปสมอยางน้ี. ปม  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา 
บุคคลผูเพงบรรพชาอุปสมบทนั้น  ทานท้ังหลายพึงปลงผมและหนวดเสีย  
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กอนแลว  กาสายานิ  วตฺถานิ.  อจฺฉาเทตฺวา  ใหนุงผาท่ีบุคคลยอมดวย   
น้ําฝาดแลว  เอกส  อุตฺตราสงฺค  การาเปตฺวา  ใหกระทําอุตราสงค 
เฉียงบาขางหน่ึงแลว  ภิกฺขูน  ปาเท  วนฺทเปตฺวา  ใหไหวเทาแหงภิกษุ 
ทั้งหลายแลว  อุกฺกฏุิก  นสิีทาเปตฺวา  ใหนั่งหยองแลว  อฺชลึ  ปคฺคณฺ- 
หาเปตฺวา  ใหยกอัญชลีประณมกรข้ึนเปนอาการเคารพแลว  เอว  วเทหีติ 
วตฺตพฺโพ  พึงกลาววา เอว  วเทหิ  ทานจงวาอยางน้ี  ดังนี้แลว  พึงกลาว 
อุทเทสสรณคมนวา พุทฺธ  สรณ  คจฺฉาหิ  จนถึง  ตติยมฺป  สงฺฆ  สรณ 
คจฺฉามิ  ดังน้ี  ใหกลุบุตรนั้นวาตามไปใหถูก  อนุชานามิ  ภิกฺขเว  อิเมหิ 
ตีหิ  สรณคมเนหิ  ปพฺพชชฺ  อุปสมฺปท  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เราผูพระ 
ตถาคต  อนุญาตซึ่งบรรพชาอุปสมบท  ดวยสรณคมนพจนทั้ง ๓ นี.้ 
สมเด็จพระผูมีพระภาคผูธรรมสามิสราธิบดี  พระองคทรงอนุญาต 
อุปสมบทในปฐมโพธิกาล  ดวยไตรสรณคมนดังแสดงมาฉะน้ี.  ครั้งน้ัน 
บรรพชามีวิธีอริยาสมมติข้ึน  ๒ คือ  เอหิภิกขุอุปสัมปทา  และสรณคม- 
นุปสัมปทาดวยประการฉะนี้. 
                          ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
        อถ  โข  ภควา  วสฺส  วุตฺโถ  ภิกฺขู  อามนฺเตสิ  ครั้งน้ัน สมเด็จพระ 
ผูทรงพระภาค  เสร็จอยูกาลฝนแลว  ลวงพนไตรมาส  พระองคตรัส 
เรียกพระภิกษุทั้งหลาย ทรงโอวาทในอนุตรวิมุตติวา  มยฺห  โข  ภิกฺขเว 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย เราผูศาสดาอาศัยกระทําในใจโดยอุบายท่ีชอบ  ต้ัง 
ความเพียรชอบโดยอุบายท่ีเปนหนทาง  จึงไดบรรลุ  ไดกระทําใหแจง 
ซึ่งอนุตรวิมุตติ  ความพนวิเศษจากกิเลสอาสวะท้ังปวง  ไมมีวิมุตติอ่ืน  
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จะย่ิงกวา  ตุมฺเหป  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมถึงทานท้ังหลายเลา  
เพราะอาศัยกระทําในใจโดยแยบคาย  ต้ังความเพียรชอบใหถกูทาง ก็ 
ยอมจะบรรลุ   ก็ยอมจะกระทําใหแจง ซึ่งอนุตรวิมุตติความพนวิเศษ 
ไมมีวิมุตติอ่ืนจะยิ่งกวา  ตามอยางเราผูศาสดาได.  สมเด็จพระผูทรงพระ 
ภาค ทรงโอวาทภิกษุทั้งหลาย  ในอนุตรวิมุตติอางพระองคเปนตัวอยาง 
ดวยประการฉะน้ีแล.๑ 

 
๑.  ทอนนี้ตนฉบับความไมกินกัน  ท้ังไมสมบาลี  ไดแกเขาหาหลัก. จะถือวาโอวาทนี้  สําหรับพวก 
ภิกษุท่ีพระขีณาสวสาวกพามาบวช  อันเปนตนเหตุทรงอนุญาตสรณคมนุปสัมปทาก็ไมขัดเชิง และ 
ฉบับเดิมอยูในกัณฑขางหนา  ไดยกมาไวในกัณฑนี้  เพื่อปนเร่ืองใหเหมาะแกกัณฑท่ีตั้งข้ึนใหม.  
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                             ราชคหกัณฑ  กัณฑที่  ๗   
        กลาวความจําเดิมแตพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระพุทธดําริ  จะ 
ประดิษฐานพระพุทธศาสนาในราชอาณาจักรมคธกอน  แตจําจะตองพา 
อุรุเวลกัสสปคณาจารยใหญ  ผูเปนที่นบัถือของประชาชนไปดวย  จึง 
เสด็จจาริกเพ่ือจะไปอุรุเวลาประเทศ.  ไดโปรดพวกภัททวัคคิยกุมาร ๓๐ 
คนในกลางทาง  ใหสําเร็จโลกุตรธรรม  สวนเสขภูมิ  ประทานเอหิภิกขุ 
อุปสัมปทาแลว สั่งใหเท่ียวสอนพระศาสนา.  ครั้นถึงอุรุเวลาประเทศ 
แลว  ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปใหสิ้นทิฏฐิมานะแลว  ประทานเอหิภิกขุ 
อุปสัมปทาแกทาน  พรอมท้ังนองชายอีก  ๒ กับบริวารรวมพันหน่ึงแลว 
ทรงพาไปคยาสีสะประเทศ  ทรงแสดงอาทิตตปริยายเทศนา  ใหสําเร็จ 
พระอรหัตแลว  พรอมดวยพระภิกษุสงฆปุราณชฎิลพันรูปนัน้  เสด็จถึง 
กรุงราชคฤห  ประทับ ณ ลัฏฐิวโนทยาน.  พระเจาพิมพิสารไดทรงทราบ 
ขาว  เสด็จออกไปเฝา   พรอมดวยราชบริวาร.  สมเด็จพระศาสดาจารย 
ทรงแสดงธรรมโปรดทาวเธอกับราชบริวารบางเหลา  ใหต้ังอยูในพระ 
โสดาปตติผล  บางเหลาดํารงตนในพระไตรสรณคมน.  ทาวเธอทูลความ 
ปรารถนาที่มีมาแตเดิมแลว  ทรงอาราธนาพระบรมศาสดากับพระภิกษุ 
สงฆไปทําภัตกิจ ณ  พระราชนิเวศนในวันรุงข้ึน และทรงถวายเวฬุวัน 
ราชอุทยานเปนอาราม. พระบรมศาสดาทรงรับอารามเปนครั้งแรก  และ 
เสด็จประทับ ณ  ที่นั้น.  ครั้งน้ันพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะบวช 
เปนปริพาชกอยูในสํานักของสญชัย.  วันหน่ึง  พระสารีบุตรไดเห็นพระ  
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อัสสชิเขาไปบิณฑบาตในพระนคร  มมีรรยาทสงบ  เกิดความเลื่อมใส   
ไตถามทราบความวาเปนพุทธสาวก  ก็ขอใหทานแสดงธรรม  ครั้นได 
ฟงก็สําเร็จพระโสดาปตติผล  กลับไปชวนพระโมคคัลลานะ  พรอมกัน 
พาบริวารมาสูสํานักพระศาสดา  ไดรับเอหิภิกขุอุปสัมปทาแลวสดับพระ 
ธรรมเทศนา ก็ไดสําเร็จพระอรหัตถึงท่ีสุดสาวกบารมี. 
 
        อถ โข  ภควา  พาราณสิย ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เยน  อุรุเวลา  เตน 
จาริก  ปกฺกามีติ.๑ 

                                    เสด็จอุรุเวลาประเทศ 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  พระองคพิจารณาเห็นซ่ึงความ 
บริบูรณแหงอุปนิสัยของชนชาวเมืองมคธเปนอันมาก  เปนอุปนิสัยสัม- 
ปทามีกําลังนัก  และทรงพิจารณาเห็นวา จะตองอาศัยพระเจาพิมพิสาร 
ธรรมิกราชแลวประดิษฐานพระศาสนาลงในมคธชนบทกอน  พระพุทธ- 
ประสงคจะใครพาอุรุเสลกัสสปเปนตน  ซึ่งมีวยายุกาลมาก  โลกสมมติ 
วาประเสริฐมานานน้ัน  ไปส่ังสอนใหมหาชนเลื่อมใส.  ครั้งพระองค 
ทรงบําเพ็ญพุทธกิจเสด็จอยู  ณ  เมืองพาราณสี  ตามอภิรมยพุทธอัธยาศัย 
แลว  เสด็จพุทธดําเนินจาริกไปโดยมรรคาลัยที่จะสัญจรยังอุรุเวลาประ- 
เทศ  เสด็จแวะออกจากมรรคาแลว  เสด็จเขาไปยังราวปาอันใดอันหน่ึง 
ซึ่งพระอรรถกถาจารยแสดงวากัปปาสิกาวันปาไรฝาย  เสด็จนั่ง ณ รม 
พฤกษาตําบลหนึ่ง  เปนสถานใกลซึง่จะไดสั่งสอนเวไนยบุคคลอันแจง 
 
๑.  คําบาลีนี้เติมเขาใหม  เพื่อเปนบทนิเขป  สําหรับใชในเวลาเทศน.  
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แลวแกพระปรีชาญาณ.  
                           โปรดภัททวัคคียในกลางทาง  
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สมัยนั้น  สหายภัททวัคคียพวกเจริญ 
๓๐ คน  พรอมกับดวยปชาบดีภริยาบําเรออยู  ณ  ราวปาน้ัน  ปชาบดี 
ของสหายผูหน่ึงมิไดมี.  สหายท้ังหลายจึงไดนําหญิงแพศยามาเพื่อประ- 
โยชนแกสหายน้ัน.  ครั้นสหายเหลาน้ันประมาทไปมิไดเอาใจใสระวัง 
รักษา  สตรีแพศยานั้น  ถอืเอาหอเครื่องประดับไดแลวหนีไป.  สหาย 
เหลาน้ันชวยขวนขวายแสวงหาสตรีแพศยานั้น  เที่ยวไปถึงราวปาท่ีพระ 
โลกนาถเสดจ็ประทับอยู  ไดเห็นพระองคเสด็จน่ัง  ณ  รมพฤกษาแลวเขา 
ไปใกลไตถามวา  อป  ภนฺเต  ภควา  อิตฺถึ  ปสฺเสยยฺ  พระผูมีพระภาค 
จะพึงเห็นหญิงผูหน่ึงบางแลหรือ.   ก ึ ปน  โว  กมุารา  อิตฺถิยา พระองค 
จึงตรัสวา  ดูกอนกุมารท้ังหลาย  ทานทั้งหลายจะตองการอะไรดวยสตรี 
เลา  ภัททวัคคียสหายท้ังหลายก็เลาความท้ังปวง  ต้ังแตตนจนถึงแพศยา 
นั้นลักเอาหอเครื่องประดับแลวหนีไปถวายใหพระองคทราบ.  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาค  จึงตรัสถามวา  ต  ก ึ มฺถ  โว  กุมารา  ดูกอนกุมาร 
ทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจะสําคัญความนั้นเปนไฉน  ขอซ่ึงทานทั้งหลาย 
จะพึงแสวงหาสตรีนั้นเปนกรรมอันประเสริฐ  หรือจะพึงแสวงหาตน 
ประเสริฐเลา.  สองอยางนี้ไหนจะประเสริฐกวากัน. กุมารท้ังหลายนั้น 
มีปญญาไดสติระลึกรู  จึงกราบทูลวา  เอตเทว  ภนฺเต  อมฺหาก  วร 
ขอซ่ึงขาพระองคทั้งหลายจะพึงแสวงหาตนน้ันแล  เปนกรรมอันประเสริฐ 
ของขาพระองคทั้งหลาย.  พระผูมีพระภาคตรัสวา   เตนหิ  โว  กุมารา  
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นิสีทถ  ดูกอนกุมารท้ังหลาย  ถากระน้ัน   ทานท้ังหลายจงนั่งเถิด  เราผู  
พระตถาคตจักแสดงธรรมแกทานทั้งหลาย  เอว  ภนฺเตติ  โข ภัทท- 
วัคคียสหายทั้งหลายน้ันรับวา  เอว  ภนฺเต  ดังน้ีแลว  ถวายอภิวาทบังคม 
พระผูมีพระภาคแลว  นั่ง ณ ที่ควรขางหน่ึง.  สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัส 
อนุปุพพีกถาและจตุราริยสัจใหภัททวัคคียกุมาร  ๓๐ คนนั้น  เกิดธรรมจักษุ 
บรรลโุลกุตราริยมรรคผลเบื้องตํ่าท้ัง ๓ สวนเสขภูมิแลว  ใหอุปสมบท 
ดวยเอหิภิกขุอุปสมปทาแลวสงไปในทิศนั้น ๆ เพ่ือแสดงธรรมประกาศ 
พรหมจรรยโดยนัยหนหลัง.  
                                   โปรดชฎิลพันหน่ึง 
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จจาริกไปโดยลําดับ ก็บรรล ุ
ถึงอุรุเวลาประเทศ  ซึ่งเปนที่อาศัยอยูแหงชฎิลท้ัง ๓ กับทั้งศิษยบริวาร. 
อุรุเวลกัสสปนายกคณาจารยมีบริวาร  ๕๐๐.  นทีกสัสปมีบริวาร ๓๐๐. 
คยากัสสปมีบริวาร  ๒๐๐.  ทั้ง ๓ คณะปาโมกขนี้  สรางอาศรอยู ณ ฝง 
แมน้ําเนรัญชรา  เปน ๓ สถานตามลําดับกัน  ครั้นพระผูมีพระภาค 
เสด็จถึงอุรุเวลาประเทศแลว  ทรงทรมานอุรุเวลกัสสปดวยอิทธิปาฏิหาริย 
และอาเทศนาปาฏิหาริย  จนถึงอุทกปาฏิหาริย  เมือ่น้ําทวม  ทรงแหวก 
น้ําเสด็จจงกรมแผนดินมีฝุนฟุงเปนที่สุด  ใหอุรุเวลกัสสปเสื่อมพยศเกิด 
สังเวช  โดยความเส่ือมใสลอยชฎิลบริขารในกระแสนํ้าแลว  ทูลขอ 
บรรพชา  กบับริวาร ๕๐๐ เปนอุปสัมบันดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา.  ฝาย 
นทีกัสสปต้ังอาศรมอยูภายใตไดเห็นเครื่องชฎิลบริขารลอยไปตามกระแส 
น้ํา  สําคัญวาเกิดภยันตรายแกพ่ีชายตน  ก็พรอมกบับริวาร  ๓๐๐  คน รีบไป  
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ยังอาศรมสถาน  เห็นอุรุเวละผูพ่ีชายทรงเพศเปนภิกษุแลว  ไตถามทราบ  
ความวาพรหมจรรยนี้ประเสริฐแลว  ก็ลอยชฎลิบริขาร ณ แมน้ําเนรัญ- 
ชราแลว  พรอมกับบริวารเขาไปเฝาพระโลกนาถ  ซบศีรษะลงกับพระ- 
บาทกราบทูลของบรรพชาอุปสมบท  พระองคก็ประทานเอหิภิกขุอุปสม- 
บทแกเธอนั้น  กับบริวาร.  ฝายคยากัสสปผูนองชายนอย  ไดเห็นชฎิล  
บริขารลอยมาตามกระแสนํ้า สําคัญวาเกิดอุปทวทุกขภัยแกพ่ีชายทั้ง ๒ 
จึงพรอมกับบริวาร  ๒๐๐ คน  รีบมาจนถึงอาศรมสถานของพ่ีชายใหญ 
ไดเห็นอุรุเวละทรงเพศเปนภิกษุแลว  ไตถามทราบความวา พรหมจรรย 
นี้ประเสริฐแลว  ลอยชฎลิบริขารแหงตนเสียในกระแสนํ้า  แลวทูลขอ 
บรรพชาอุปสมบท.  พระองคก็ทรงประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยนัย 
หนหลัง.  สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงทรมานชฎิล  ๓ ที่พ่ีนองกับบริวาร 
พันหน่ึง  ใหเสียพยศแลวใหต้ังอยูในเอหิภิกขุอุปสมบทดวยประการฉะน้ี 
แลว  เสด็จประทับในอุรุเวลาประเทศ  คอยกาลแกกลาแหงอินทรียของ 
ภิกษุเหลาทานชฎิลพันสามองคนั้น.๑ 

                            ทรงแสดงอาทิตตปริยายเทศนา 
        อถ โข  ภควา  ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จอยู ณ อุร-ุ 
เวลาประเทศตามพระพุทธอัธยาศัยแลว  ก็พรอมดวยภิกษุสงฆปุราณ- 
ชฎิลพันสามองคนั้น  เสด็จพุทธดําเนินไปยังคยาสีสประเทศ  ประทับ 
 
๑.  บาลีวา  พนัหนึ่ง  แตทานผูเขาใจความตางกัน  บางกว็าพันหนึ่งแตบริวาร  เปนพนัสามท้ังหัวหนา 
บางก็วา  รวมทั้งอาจารยและศิษยเปนพนัหนึ่ง.  อันการนับเชนนี้เปนแตประมาณพิเศษ  ยิ่งนดิหยอน 
หนอยก็เปนอันไมผิด.  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 122 

อยู  ณ ที่นั้น. เมื่อพระองคทรงทราบวา  ภิกษุเหลาปุราณชฎิลมีอินทรีย   
แกกลาควรเจริญวิปสสนาเพ่ืออาสวักขยญาณแลว  จึงดํารัสเรียกแลว 
ทรงเทศนาอาทิตตปริยายสูตร  โดยไวยากรณภาษิตวา 
        สพฺพ  ภิกฺขเว  อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  สิ่งทั้งปวงเปนของ 
รอน  รุงเรือนแตตน. กิฺจ  ภิกฺขเว  สพฺพ  อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
อะไรเลาชื่อวาสิ่งท้ังปวง  เปนของราน  รุงเรือนแตตน.  เมื่อพระองค 
ตรัสถามฉะน้ีแลว  ทรงวิสัชนาสิ่งท้ังปวงน้ัน  คืออายตนะภายใน ๖ ประ- 
การ  อายตนะภายนอก  ๖ ประการ  วิญญาณกาย ๖ ประการ  สัมผัส ๖ 
ประการ   และเวทนาที่เกิดแตสัมผัสนั้น ๓ อยาง คือ สุข ทุกข  อุเบกขา 
ชื่อวาสิ่งท้ังปวง  ณ  ที่นี.้  ทรงจําแนกโดยทวารเปนวาระตามลําดับฉะน้ีวา 
จกฺขุ  ภิกฺขเว  อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  จักษุก็เปนของรอน  รูปา 
อาทิตฺตา  รูปทั้งหลายท่ีเปนวิสัยของจักษุเลา  ก็เปนของรอย  จกฺขุวิ ฺ- 
าณ  อาทิตฺต  วิญญาณใจรูพิเศษซึ่งอารมณอาศัยจักษุเลาก็เปนของรอน 
จกฺขุสมฺผสฺโส  อาทิตฺโต  ความประชุมพรอมแหงจักษุและรูปจักษุ 
วิญญาณ  ชื่อวาจักษุสัมผัส  ก็เปนของรอน ยมฺปท  จกฺขุสมฺผสฺสปจฺจยา 
อุปฺปชฺชติ  เวทยิต  สุข  วา  ทุกฺข  วา  อทุกฺขมสุข วา  สิ่งที่สัตวพึงเสวย คือ 
เวทนาใด  สุขหรือ  หรือทุกข  หรือใชทุกขใชสุขก็ดี  ยอมเกิดข้ึนเพราะ 
ปจจัยคือจักษุสัมผัส  ตมฺป  อทิตฺต แมถึงเวทนาน้ันก็เปนของรอน. 
เกน  อาทิตฺต รอนดวยอะไร  อะไรมาเผาใหรอน.  ราคคฺคินา  โทสคฺคินา 
โมหคฺคิหา  ชาติยา  ชรามรเณน  โสกปริเทวทุกฺขโทมนสฺสุปายาเสหิ 
อาทิตฺตนฺติ  วทามิ  เราผูพระตถาคตมากลาวอยูวารอนดวยเพลิงคือราคะ  
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รอนดวยเพลิงคือโทสะ  รอนดวยเพลิงคือโมหะ รอนดวยชาติคือความ   
เกิด  ชรา  ความแก  มรณะ ความตาย  รอนดวยโศกความแหงใจ  ปร-ิ 
เทวะความร่ําไรรําพันเพอดวยวาจา   ทุกขเจ็บกาย  โทมนัสไมสบายจิต 
อุปายาส  ความคับแคน  เราผูพระตถาคตกลาว  จักษุเปนตนนั้น 
รอนดวยเพลิงกิเลสและทุกข  ๆ  เผาใหรอนแตตนฉะนี้.  โสต  ภิกฺขเว 
อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุทั้งหลายโสตและเสียงและโสตวิญญาณและโสตสัมผัส 
และสุข ทุกข  อุเบกขา  ๓ เวทนาน้ีที่เกิดเพราะโสตสัมผัสก็ดี  ลวนเปน 
ของรอน  รุงเรือนแตตน.  รอนดวยอะไร ๆ มาเผาใหรอนเลา. รอน 
ดวยเพลิงกิเลสคือราคะ  โทสะ  โมหะ รอนดวยทุกขคือชาติ  ชรา  มรณะ 
โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส.  ฆาน  ภิกฺขเว  อาทิตฺต  ดูกอนภิกษุ 
ทั้งหลาย ฆานะและกลิ่นและฆานวิญญาณและฆานสัมผัส  และเวทนา 
คือสุขทุกขอุเบกท่ีเกิดเพราะฆานสัมผัสก็ดี  ลวนเปนของรอน.  รอน 
ดวยอะไร  ๆ มาเผาใหรอนเลา.  รอนดวยเพลิงกิเลสคือราคะ  โทสะ  โมหะ 
รอนดวยทุกขคือชาติ  ชรา  มรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส. 
ชิวฺหา  ภิกฺขเว  อาทิตฺตา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ชิวหาและรสและชิวหา- 
วิญญาณและชิวหาสัมผัส  และเวทนา สุข ทุกข  อุเบกขา  ที่เกิดเพราะ 
ชิวหาสัมผัสก็ดี  ลวนเปนของรอน.  รอนดวยอะไร ๆ มาเผาใหรอน. 
รอนดวยเพลิงกิเลส  คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  รอนดวยทุกข  คือ  ชาติ 
ชรา  มรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส  กาโย  ภิกฺขเว  อาทิตฺโต 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย กายและโผฏฐัพพะสวนท่ีจะพึงถูกตอง   และกาย 
วิญญาณ  และกายสัมผัส  และเวทนา  สุข  ทุกข  อุเบกขา  ที่เกิดเพราะ  
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กายสัมผัสก็ดี  ลวนเปนของรอน  รอนดวยอะไร  ๆ มาเผาใหรอน.  รอน   
ดวยเพลิงกิเลสคือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  รอนดวยทุกขคือ  ชาติ  ชรา 
มรณะ  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส.  มโน  ภิกฺขเว  อาทิตฺโต  ดูกอน 
ภิกษุทั้งหลาย  ใจและธรรมคืออารมณที่จะพึงรูดวยใจ  และมโนวิญญาณ 
และมโนสัมผัส  และเวทนา สุข  ทุกข  อุเบกขา  ที่เกิดเพราะมโนสัมผัส 
ก็ดี  ลวนเปนของรอน. รอนดวยอะไร  ๆ  มาเผาใหรอน.  รอนดวยเพลิง 
กิเลส คือ  ราคะ  โทสะ  โมหะ  รอนดวยทุกขคือ  ชาติ  ชรา  มรณะ  โสกปริ- 
เทวทุกขโทมนัสอุปายาส.  สรรพสิ่งท้ังปวงคือ  อายตนะภายใน  ๖ ประการ 
อายตนะภายนอก  ๖ ประการ  วิญญาณกาย ๖ อยาง  ผัสสกาย ๖ อยาง 
และเวทนาท้ัง ๓ คือ  สุข  ทุกข  อทุกขมสุขนี้  รอนดวยกิเลสและกอง 
ทุกขอันกิเลสและกองทุกขมาเผาใหรอน  ดวยประการฉะน้ี. 
        ความพิจารณาเห็นซึ่งส่ิงท้ังปวงมีอายตนะภายในเปนตน  โดยเปน 
ของรอนดวยกิเลสและกองทุกขนี้  เปนวิปสสนานัย  เปนไปเพ่ือนิพพิทา- 
ญาณ  และวิราคะคือพระอริยมรรค  และวิมุตติคือพระอริยผล. สมเด็จ 
พระนราสภทศพลเจาจึงตรัสแสดงอานิสงสวา เอว ปสฺส  ภิกฺขเว  สุตวา 
อริยสาวโก  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  อริยาสาวกผูไดสดับแลว  เมื่อทานมา 
เห็นอยูอยางน้ี ทานยอมเหนื่อยหนายในสิ่งท้ังปวงมีจักษุและรูปเปนตน 
จนถึงเวทนาท่ีเกิดเพราะมโนสัมผัสเปนที่สุดนั้นทุก ๆ  อยาง  นิพฺพินฺท 
วิรชฺชติ  เมื่อมาเหน่ือยหนายเกิดนิพพิทาญาณแลวก็วิราชปราศยอม  คือ 
บรรลุวิราคะอริยมรรคญาณ  สยายกิเลสเครื่องยอมสันดานใหปราศไป 
วิราคา  วิมุจฺจติ  เพราะอาศัยวิราคะอริยมรรคกระทาํจิตใหปราศยอมเกิด  
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ข้ึนแลว  ทานก็ยอมวิมุตติหลุดถอนพนพิเศษ  จากกองกิเลสอาสวะซ่ึง   
ดองสันดาน  วิมุตติคืออริยผล  เกิดในลําดับวิราคะอริยมรรค  ดวยประ- 
การฉะนี้.  วิมุตฺตสฺมึ  วิมุตฺตมิติ  าณ โหติ  ครั้นเมื่อจิตพนพิเศษแลว 
ก็เกิดญาณหยั่งรูวา   จิตพนพิเศษแลว  ดังนี้.  ปชานาติ  อริยสาวกน้ัน 
มารูชัดดวยปจจเวกขณญาณวา  ขีณา ชาติ  ความเกิดดวยเปนปญจขันธ 
และเอกโวการและจตุโวการส้ินแลว  วุสิต  พฺรหฺมจริย พรหมจรรยไดอยู 
จบแลว  กต  กรณีย  กิจท่ีจะตองทําไดทําสําเร็จแลว  นาปร อิตฺถตฺตาย 
กิจอ่ืนอีกเพ่ือความเปนอยางนี้ไมมี  คือวาวิมุตตินั้นที่จะรูกําเริบเสื่อมคลาย 
ซึ่งจะตองพากเพียรประกอบกิจอ่ืนอีกไมมี  วิมุตติที่เกิดแลวนี้เปนอกุปป- 
ธรรมไมกําเริบ.  อริยสาวกผูบรรลุวิมุตติแลว  ยอมเกิดปจจเวกขณญาณ 
หยั่งรูฉะน้ี. 
        อิทมโวจ  ภควา  สมเด็จพระผูมีพระภาคไดตรัสแลวซ่ึงอาทิตต- 
ปริยายน้ี สั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหลาปุราณชฎิลน้ัน  อตฺตมนา  เต ภิกฺขู 
พระภิกษุทั้งหลายนั้น  กม็ีจิตชื่นชมรบัภาษิตแหงพระผูมีพระภาคเจา. 
อิมสฺมิฺจ  ปน  เวยฺยากรณสฺมึ ภฺมาเน  ก็แลเมื่อไวยากรณนี้  อัน 
พระผูมีพระภาคเจาตรัสเทศนาอยู  จิตแหงภิกษุทั้งพันองคนั้น  ก็ไมเขา 
ยึดมั่น  พนวิเศษแลวจากอาสวะทั้งหลาย. พระผูเปนเจาปุราณชฎิลบรรล ุ
อาสวักขัยอรหัตแลว  เปนอเสขอริยบุคคลแลว  ดวยประการฉะน้ี. 
                                   โปรดพระเจาพิมพิสาร 
        อถโข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  เมื่อใหพระ 
 ูผูเปนเจาปุราณชฎิลพันองค  สําเร็จพระอรหัตผล  ดวยอนุสาสนีปาฏิ-  
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หาริยพิเศษ  คืออาทิตตปริยายสูตรเสร็จแลว  พระองคเสด็จอยู  ณ  คยาสีส-   
ประเทศตามอภิรมยพุทธอัธยาศัยแลว  อันวิสุทธสงฆองคอรหันตพัน 
หน่ึงนั้นแวดลอมเปนพุทธบริวาร  เสด็จจาริกไปโดยลําดับ  บรรลุถึง 
นครราชคฤหพิศาล  เสด็จประทับ ณ ลัฏฐิวโนทยานสวนตาลหนุมสุป- 
ติฏฐเจดียแลว.  จึงพระเจาพิมพิสารมคธราชไดทรงสดับประวัตินั้นแลว 
พรอมดวยพราหมณคฤหบดีชาวมคธ  ๑๒ นหุต เสด็จพระราชดําเนินถึง 
ลัฏฐิวนุทยานแลว  เสด็จเขาไปใกลพระโลกนาถ  ถวายอภิวาทนมัสการ 
โดยเคาระ  เสด็จนั่ง  ณ  ที่ควรขางหน่ึง.  แตพราหมณคฤหบดีราชบริวาร 
๑๒ นหุตน้ัน มีอากัปกายวจีการตาง ๆ กัน  บางจําพวกถวายอภิวาท 
บังคมพระผูมีพระภาค  บางจําพวกเปนแตกลาวสัมโมทนียกถาปฏิสันถาร 
บางจําพวกประฌมกรนมสัการแตไมอภิวาทกราบไหว  บางจําพวกรอง 
ประกาศนามและโคตรแหงตน  บางจําพวกนิ่งอยูไมกระทํากายวจีวิการ 
ทั้ง ๕ เหลาน้ัน  ก็นั่ง ณ ทีค่วรตามลําดับอาสนะท่ีถึงแลวแกตน ๆเปน 
ปริมณฑลมหาสมาคม ณ ลัฏฐิวนุทยานน้ัน.  ครัง้น้ัน  พราหมณคฤหบดี 
๑๒ นหุตน้ัน  เกิดความปริวิตกวา  กึ  นุ  โข  มหาสมโณ อะไรหรือหนอ 
พระมหาสมณะประพฤติพรหมจรรยอยูในอุรุเวลกัสสปหรือ  หรือวาอุรุ- 
เวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยอยูในพระมหาสมณะเปนประการใด.  อถ 
โข  ภควา  ลาํดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคไดทราบความปริวิตกในจิต 
ของพราหมณคฤหบดีเหลาน้ัน  ดวยจิตแหงพระองคแลว  ประสงคจะ 
แสดงใหสิ้นสงสัย  จึงตรัสถามอุรุเวลกัสสปดวยพุทธนิพนธคาถาวา  กิเมว 
ทิสฺวา  อุรุเวลวาสิ  ปหาสิ  อคฺคึ  กิสโกวทาโน  ดกูอนผูอยู ณ อุรุเวล-  
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ประเทศมานาน  ทานผูเปนปาโมกขคณาจารย  สั่งสอนหมูชฎิลผูผอมอยู   
ดวยกําลังพรต  ทานไดเห็นแลวซ่ึงอะไร  จึงมละเสียซึ่งเพลิงท่ีตนไดบูชา  
ตามลัทธิสมัยแตปางกอน  ปุจฺฉามิ  ต กสฺสป  เอตมตฺถ  ดูกอนกัสสป 
เราถามทานบัดนี้  กถ  ปหีน  ตว  อคฺคิหุตฺต  การบูชาเพลิงของทาน 
ทานไดมละเสียดวยอยางไรเลา.  พระอุรุเวลกัสสปกลาวคาถาตอบวา  รูเป 
จ  สทฺเท  จ  อโถ  รเส  จ  กามิตฺถิโย  จาภิวทนฺติ  ยฺา  ยัญทั้งหลาย 
ยอมกลาวยิ่ง  สรรเสรญิผล คือรูปเสียงและรส  อารมณที่สัตวปรารถนา 
และสตรีทั้งหลาย  แสดงวาบูชายัญแลวก็จะไดผล  คือ  อารมณที่รักมีรูป 
เปนตนเหลานี้  เอต มลนติฺ  อุปธีสุ  ตฺวา  ขาพระองคไดรูซึ่งกาม 
ประเภทเปนตนนั้นวา เปนมละเครื่องหมนหมองตกอยูในอุปธิทั้งหลาย 
ดังน้ี  อันยัญทั้งหลาย  ยอมกลาวสรรเสริญผลลวนแตมลทินอยางเดียว 
ตสฺมา  น ยิฏเ  น  หุเต  อรฺชึ  เพราะเหตุนั้น  ขาพระองคจึงมิได 
ยินดีในการเซนสรวงและการบูชาเพลิงท่ีสั่งสมมาในโอวาทสมัยแตกาล 
กอนน้ัน.  ภควา  อโวจ  สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงตรัสถามวา  เอตฺถ  จ 
เต  มโน  น  รมิตฺถ  กสฺสป รูเปสุ  สทฺเทสุ  อโถ  รเสสุ  ดูกอนกสัสป 
ก็ใจแหงทานไมยินดีในอารมณเหลาน้ัน  คือ รูป  เสียงและรสเหลาวัตถุ 
กามแลว  อถ  โกจรหิ  เทวมนุสฺสโลเก  รโต  มโน  กสฺสป  พฺรปู  เม 
ต  ดูกอนกัสสป  ก็ทีนั้นใจแหงทานยินดีแลวในสิ่งไรเลา  ในเทวโลก 
และมนุษยโลก  ทานจงกลาวซึ่งธรรมเปนที่ยินดีแหงใจของทานสิ่งน้ัน. 
พระผูเปนเจาอุรุเวลกัสสปกลาวคาถาตอบวา ทิสฺวา  ปท  สนฺตมนูปธีก 
อกิฺจน  กามภเว  อสตฺต  อนฺถาภาวิมนฺเนยฺย ตสฺมา  น  ยิฏเ 
    



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 128 

น  หุเต  อรฺชึ ดังน้ี  มคีวามวา  ทิสฺวา  ขาพระองคไดเห็นแลว  ปท    
ซึ่งสวนท่ีสัตวจะพึงถึงคือนิพพาน สนฺต  อันระงับแลว  เพราะไมมีกิเลส 
และทุกขเครื่องเรารอนกระวนกระวาย  อนุปธีก  ไมมีอุปธิคือขันธและ 
กิเลสและอภิสังขาร  อนฺถาภาวึ อันจักไมเปนอยางอ่ืนคือจักแปรปรวน 
อนฺเนยฺย  ใชธรรมท่ีบคุคลอ่ืนจะพึงนําไป  คือไมเปนวิสัยที่ผูอ่ืนจะ 
มาใหผูอ่ืนรูได  ตอผูที่จะกระทําใหแจงจึงจะรูเฉพาะตัว  อกิฺจน  ไมม ี
กังวล เหตุราคะเปนตน  มิไดเขาพัวพัน กามภเว  อสตฺต  ไมของไม 
ติดอยูแลวในกามภพ  ไมของไมติดอยูแลวในภพทั้ง ๓ มีกามภพเปน 
ประธาน  ขาพระองคไดเปนซึ่งสันตบททางรํางับคือนิพพานมีคุณดังนี้ 
แจงแกจิตแลว  ตสฺมา  เพราะเหตุนั้น  น  ยฏิเ  น  หุเต  อรฺชึ 
ขาพระองคจึงไมไดยินดีในการเซนสรวง  ไมไดยินดีในการบูชาเพลิง 
อันไมใชมรรคาแหงนิพพาน อุฏายาสนา  พระผูเปนเจาอุรุเวลกัสสป 
กลาวคาถานี้แลว  ลุกจากอาสนะกระทําอุตราสงคผาหมเฉียงบาขางหน่ึง 
ซบเศียรลง ณ พระบาทยุคลแหงสมเด็จพระผูทรงพระภาค  แลวทูล 
ประกาศฉะนี้วา  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมิ  ขาแตพระผูมี 
พระภาค  พระองคเปนพระศาสดาผูสั่งสอนแหงขาพระองค ๆ เปนสาวก 
ผูฟงโอวาท  สตฺถา  เม  ภนฺเต  ภควา  สาวโกหมสฺมิ  ขาแตพระผูมีพระภาค 
พระผูมีพระภาคเปนพระศาสดาผูสั่งสอนแหงขาพระองค ๆ  เปนสาวกผู 
ฟงโอวาท  ดังน้ี.  ครั้งน้ัน  พราหมณคฤหบดีชาวมคธ ๑๒ นหตุนั้น  ก็สิ้น 
สงสัย  ลงความสันนิษฐานวา  ทานอุรุเวลกัสสปประพฤติพรหมจรรยอยู 
ในพระมหาสมณะ  ดังนี้.  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัส  
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อนุปุพพีกถาและจตุราริยสัจ  ใหพระเจาพิมพิสารบรมบพิตรกบัพราหมณ   
คฤหบดีมีอุปนิสัย ๑๑ นหตุ  เกิดธรรมจักษุบรรลุพระโสดาปตติผล แตนหุต 
หน่ึงนั้นแสดงตนเปนอุบาสกต้ังอยูในไตรสรณคมน.  ครั้งน้ัน  พระเจาพิม- 
พิสารบรมบพิตร  เมื่อทรงสถิตในพระโสดาปตติผลแลว  สําเร็จความ 
ปรารถนาครบทั้ง ๕ อยาง  จึงกราบทูลแกพระโลกนาถเจาวา  ปุพฺเพ 
เม  ภนฺเต ขาแตพระผูมีพระภาค  ณ กาลกอนเมื่อขาพระองคยังเปน 
พระกุมารอยู  ยังไมไดอภิเษกน้ันไดมีความปรารถนาเปนเครื่องยินดี ๕ 
อยางวา  ขอใหชนทั้งหลายซ่ึงจัดแจงราชสมบัติ  พึงอภิเษกเราในราช 
สมบัติเปนราชามหากษัตริยมคธราชนีเ้ถิด  ดังนี้  เปนขอ  ๑  ทีต่น. 
ขอองคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  พึงเสด็จมาหยั่งลงยังแวนแควน 
แหงเราผูไดอภิเษกแลวนั้น  ดังนี้  ขอ ๑ เปนที่ ๒.  ขอตัวเราพึงไดเขา 
ไปน่ังใกลพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ดังนี้  ขอ ๑  เปนที่ ๓.  ขอพระผูมี 
พระภาคเจานั้น  พึงทรงแสดงธรรมแกเรา  ดังนี้ขอ ๑  เปนคํารบ ๔. 
ขอตัวเราพึงตรัสรูทั่วถึงซ่ึงธรรมของพระผูมีพระภาคเจาน้ัน  ดังนี้ ขอ ๑ 
เปนคํารบ ๕.  เต  เม  เอตรหิ  สมิทฺธา  บัดนี้  ความปรารถนาแหง 
ขาพระองคทั้ง ๕ อยางนั้นสําเร็จแลวทุกประการ.  นิเวเทตฺวา  ทาว 
เธอทูลความสําเร็จปรารถนาดังนี้แลว  สรรเสริญความเส่ือมใสและธรรม 
เทศนาแลวซํ้าแสดงอุปาสกัตตเทศนาแลว  ทลูอาราธนาวา  อธิวาเสตุก  เม 
ภนฺเต  ภควา  ขอสมเด็จพระผูทรงพระภาคกับพระภิกษุสงฆ  จงใหภัตต- 
ภิกษาหารแหงขาพระองคอยูทับรับนิมนต  เพ่ือเคร่ืองตอ ณ วันพรุงน้ี. 
อธิวาเสสิ  สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงรับดวยความเปนผูนิ่งอยูเปนสําคัญ  
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วิทิตฺวา  พระเจาพิมพิสารเสนิยราชทราบวา  ทรงรับนิมนตแลว  ก็ลุก  
จากอาสนะ  ถวายอภิวาทพระผูมีพระภาคแลว  กระทําประทักษิณ 
เสด็จกลับยังพระราชนิเวศนสถาน.  ครั้นลวงราตรีนั้นแลว  ใหตกแตง 
ขัชชโภชาหารอันประณีตเสร็จแลว จึงดํารัสใหราชบุรุษไปกราบทูลภัตต- 
กาล.  สมเด็จพระผูมีพระภาค พรอมดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารปุราณ- 
ชฎิลพันหน่ึง  ทรงบาตรจีวรเสด็จพุทธดําเนินจากลัฏฐิวนุทยาน  ยังพระ  
ราชนิเวศนพระเจาพิมพิสาร  เสด็จนั่ง ณ  พุทธอาสน  พรอมดวยภิกษุ- 
สงฆเสร็จแลว. พระเจาพิมพิสารมคธราช  ทรงอังคาสภิกษุสงฆมีพระ 
พุทธเจาเปนประธาน ใหอ่ิมดวยขัชชโภชาหารอันประณีต  ดวยพระ 
หัตถแหพระองคเปนการเคาระตามสัมปุริสวิสัย  เมือ่เสร็จภัตกิจแลว 
เสด็จเขาไปใกล  ประทับ ณ ที่ควรขางหน่ึง  ทรงพระราชาปริวิตกถึง 
สถานควรจะเปนที่เสด็จอยูแหงพระโลกนาถเจา  ทรงเห็นเวฬุวัน 
อุทยานวา  เปนที่ไมไกลไมใกลนักแตบาน  บริบรูณดวยทางไปทางมา 
ควรท่ีมนุษยทั้งหลายมีประโยชนจะพึงกาวถึง  กลางวันไมเกลื่อน 
กลนอาเกียรณดวยหมูมนุษย  กลางคืนเงียบเสียงจะอ้ืออึงกึกกอง  และ 
ปราศจากลมแตชนที่จะสัญจรเขาออก ควรแกกรรมมี  ณ  ที่สงัดแหง 
มนุษย  ควรเปนที่หลีกออกเรนอยูดวยวิเวกสุขตามสมณวิสัย  ไฉนหนอ 
เราจะพึงถวายเวฬุวันอุทยานน้ัน  แกภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประ- 
ธาน.  โสวณณฺมย  ภิงฺคาร  คเหตฺวา   ทรงพระดําริแลว  พระหัตถ 
ทรงจับพระเตาทองเต็มดวยนํ้า  หลั่งลงถวายเวฬุวันอุทยานแดพระผู 
มีพระภาควา  เอตาห  ภนฺเต  เวฬุวน  อุยฺยาน  พุทฺธปฺปมุขสฺส 
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ภิกฺขุสงฺฆสฺส  ทมฺม ิ ขาแตพระผูมีภาค  ขาพระองคถวายซึ่งสวน   
เวฬุวันนั้น  แดพระภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธานดังน้ี  ปฏิคฺค- 
เหสิ  ภควา  อาราม  สมเด็จพระผูมีพระภาครับซึ่งอารามแลว  ทรง 
แสดงธรรมีกถาใหพระเจาพิมพิสารรื่นเริง  ในกุศลสัมมาปฏิบติัตาม 
สมควรแลว  เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังเวฬุวนาราม.  พระองคอาศัย 
เหตุนั้น  จึงทรงอนุญาตใหภิกษุรับอารามท่ีทายกถวายตามปรารถนา. 
อารามทานเกิดข้ึนกอนในพุทธุปบาทกาลน้ี  ดวยประการฉะน้ี. 
        เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคทรงประดิษฐานสาวกมณฑลในมคธ 
ราษฐ    ทรงรับเวฬุวันแลวเสด็จอยู    ณ    ที่นั้น.    อุปติสสะ    โกลิตะ 
สองสหายผูจะดํารงที่คูอัครสาวก  ไดเขาไปเฝาพระโลกนาถเจาอันเสร็จ 
อยู ณ  เวฬุวนารามนั้น. 
                                      อัครสาวกบรรพชา 
        บัดนี ้ จะแสดงดวยอัครสาวกบรรพชาโดยสังเขป  มีความวา  เตน 
โข  ปน  สมเยน สมัยนั้น  ปริพาชกหนึ่งนามชื่อวาสญชัยอาศัยอยู ณ  เมือง 
ราชคฤหกับปริพาชกบรษัิทมากประมาณ  ๒๕๐ คน.  ครั้งน้ัน  พราหมณ 
มาณพชื่อสารีบุตรและโมคคัลลานะสองสหายแสวงหาโมกขธรรมไปประ- 
พฤติพรหมจรรยบรรพชาอยูในสญชัยปริพาชกนั้น. สองสหายไดกระทํา 
กติกาสัญญากันไววา  ผูใดไดอมตธรรมกอน  จงบอกแกกันและกัน 
ดังน้ี.  ครั้งน้ัน พระอัสสชิเถระที่นับในเบญจวัคคียภิกษุ  ซึ่งสมเด็จพระ 
ศาสดาสงไปเที่ยวประกาศพระศาสนา  ทานน้ันเขาไปเพ่ือภิกขาจาร ณ 
เมืองราชคฤห  สารีบุตรปริพาชกไดเห็นทานมีอินทรียสงบ   อิริยาบถงามดี  
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มีอินทรียผองใสควรจะเปนที่ต้ังแหงคุณพิเศษ จึงเขาไปใกลไตถาม   
ทราบความวาเปนพุทธสาวกแลว  อาราธนาใหแสดงธรรม.  พระผูเปน 
เจาไดภาษิตธรรมปริยายแสดงอริยสัจท้ัง ๔ โดยสงัเขปพอไดใจความตาม 
พุทธภาษิต  สารีบุตรปริพาชกไดฟงแลว  เกิดธรรมจักษุบรรลุพระโสดา- 
ปตติผลแลวไปหาโมคคัลลานะปริพาชกผูสหาย  แสดงธรรมปริยายท่ีตน 
ไดสดับแลวน้ันใหฟง.  โมคคัลลานะปริพาชกไดสดับบรรลุพระโสดา- 
ปตติผลแลวชักชวนกันเขาไปเฝาพระบรมศาสดา จึงไปอําลาสญชัยปร-ิ 
พาชกอาจารยเดิม กับบรษัิท  ๒๕๐  นั้น  แลวพรอมกับปริพาชกบริวาร 
๒๕๐ คนไปเฝาสมเด็จพระทศพล  ณ เวฬุวนาราม  ทลูขอบรรพชา 
อุปสมบท.  สมเด็จพระโลกนาถบรมสุคต  ก็ประทานเอหิภิกขุอุปสัม- 
ปทา.  ภิกษุ ๒๕๐  องคซึ่งเปนบริวารฟงธรรมเทศนาไป  ไดสําเร็จ 
พระอรหัตผล  แตพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะทั้งสองน้ัน  ยังไม 
สําเร็จพระอรหัตพรอมกับเธอผูบริวารนั่นกอน.  ฝายพระโมคคัลลานะ 
นั้นนับแตอุปสมบทแลวได ๗  วัน  ไปกระทําความเพียงอยู  ณ บาน 
กัลลวาลมุตตคาม  นั่งโงกงวงเพราะโทษถีนมิทธะครอบงํา. พระองค 
ทราบแลวเสด็จไปส่ังสอน,  ทานน้ันไดฟงพุทธโอวาทแลวบําเพ็ญเพียร 
จึงไดสําเร็จพระอรหัตผล  ถึงซ่ึงท่ีสุดแหงสาวกบารมีญาณ.  แตพระ- 
สารีบุตรเถรเจาน้ัน  นับแตอุปสมบทแลวลวงไปไดกึ่งเดือน  วันเมื่อ 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จอยู  ณ  ถ้ําสุกรขาตาเขาคิชฌกูฏ  พระผูเปนเจา 
ฟงเวทนาปริคคหสูตรจึงสําเร็จพระอรหัตผล  ถึงซ่ึงท่ีสุดแหงอัครสาวก 
บารมีญาณ  ดวยประการฉะน้ี. 
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        เมื่อภิกษุพุทธสาวกมณฑลไพบูลโดยลําดับฉะน้ีแลว  พระองค 
ทรงปรารภอากัปปาจารพิบัตินั้น ๆ แหงภิกษุใหมบางจําพวก  ก็ได 
ทรงอนุญาตใหถือนิสัยเน่ืองดวยอุปชฌายและอาจารย  และทรงบัญญัติ 
อุปชฌายวัตรและอาจริยวัตรเปนตน  เจริญข้ึนตามอุปตติเหตุนั้น ๆ 
ดวยประการฉะน้ี.   
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                               พุทธกิจจกถา  กณัฑที่ ๘           
        พรรณนาอาการท่ีสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงบําเพ็ญพุทธกิจ 
แสดงธรรมขอปฏิบัติแหงคฤหัสถบรรพชิต  และแตงต้ังวินัยเปนพุทธ- 
บัญญัติแกเหลาสหธรรมิก  ยังสัทธรรม ๓ ประการ  คือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ 
ปฏิเวธใหเปนไปในสาวกมณฑล  เพ่ืออนุตรผล  คือ  วิมุตติอันเปน 
คุณท่ีสุดแหงพรหมจรรย ประดิษฐานบริษัท  ๔  คือ  ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก อุบาสิกา  ไพบูลข้ึนโดยลําดับกาล ใหไดปรีชาญาณหย่ังเห็น 
ธรรม  ดํารงตนในเอตทัคคสถาน  คือคุณสมบัติอยางยวดยิ่งในทาง 
หน่ึงๆ . พระองคทรงบําเพ็ญพุทธกิจโดยนัยนี้  ต้ังแตแรกไดตรัสรู 
กาลลวงมาได  ๔๔ พรรษาเปนกําหนด.  
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                        ตโต  มหาการุณิโก  มเหสี   
                        สมฺพุทฺธกิจฺจ   ภควา  อกาสิ 
                        สทฺธมฺมจกฺกสส  ปวตฺตนาทึ 
                        เปสิ  โส  สาสนธมฺมเสฏ ึ 
                        ทมฺเม  ทม  โมจย ิ ภพฺพสตฺเต 
                        สสารทุกฺขา  พหุเกป  เตน 
                        สทฺธมฺมทีป  ติวิธมฺป  โลเก 
                        หิตาย  สมมฺา  ว  ปวตฺตยิตฺถ. 
        ลําดับนั้น  สมเด็จพระบรมโลกนาถผูทรงพระกรุณาอันใหญ 
หลวง  แสวงหาแลวซ่ึงคุณอันใหญ  พระองคต้ังพระหฤทัยแสวงหา 
ประโยชนแกเวไนยสัตว  ดวยอาศัยพระอัธยาศัยอันบริสุทธ  ทรง 
ประกอบสัตตูปการกิจ  เกื้อหนุนแกหมูสัตวเพ่ือใหสําเร็จคุณพิเศษสมบัติ 
ตามสมควรแกบุรพูปนิสัย   เปนพุทธกิจแหงพระสัมมาสัมพุทธเจา. 
        สมฺพุทโฺธ  พระผูมีพระภาคพระองคนั้น ผูตรัสรูแลว  ต่ืนแลว 
หวังพระหฤทัยจะสั่งสอนสัตว  ผูยังไมตรัสรู  ผูหลับอยูดวยกิเลสให 
ต่ืนจากกิเลสนิทรารมณนั้น  ทนฺโต  พระองคผูทรงทรมานแลว  ทรง 
แสดงธรรมเพื่อจะทรมาน  ฝกสัตวทั้งหลาย สนฺโต  พระองคระงับ 
สงบสรรพกิเลสบาปธรรมเครื่องรอนทั้งปวงแลว  ทรงแสดงธรรมเพ่ือ 
จะใหสัตวระงับสงบจากเครื่องรอนกระวนกระวายใหปราศจากสันดาน 
ติณฺโณ  พระองคผูขามพนกันดารมีชาติเปนตนไดแลว  ทรงแสดงธรรม  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 136 

เพ่ือจะใหสัตวทั้งหลายขามพนชาติพยาธิกันดาร๑  ปรินิพฺพุโต  พระองค  
 ูผูปรินิพพานดับเพลิงกิเลสเสียไดแลว  ทรงแสดงธรรม เพ่ือจะใหสัตว  
ทั้งหลายดับเพลิงกิเลสเคร่ืองเผาสันดานเสียใหเย็นเปนบรมสุข. 
        พระองคทรงประกอบสัตตูปการกิจ  เสด็จจาริกไปในคามนิคม 
ชนบทราชธานีนั้น  ๆ ธมมฺ  เทเสติ ทรงแสดงธรรมดวยสามารถแหง 
ขอปฏิบัติของคฤหัสถและขอปฏิบัติของบรรพชิต  วินย  ป ฺาเปติ 
ทรงบัญญัติแตงต้ังซ่ึงวินัยอุบายเครื่องฝกสหธรรมิกบริษัท  ดวยสามารถ 
แหงบัญญัติเปนสิกขาบทและขันธกปฏิบัตินั้น ๆ ต้ังเขตแดนขอบคัน 
แกสหธรรมิกสาวก เพ่ือจะใหเปนปฏิบัติดีงามดวยกายและวาจา  และเพ่ือ 
จะมิใหลวงละเมิดฝาฝนดวยกายทวาร  วจีทวาร. 
                                   อาการท่ีทรงแสดงธรรม 
        ทรงสั่งสอนดวยประโยชนทั้ง ๓ คือ ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชนที่จะ 
พึงไดประสบใยปจจุบันภพอัตภาพเห็นประจักษนี้อยาง ๑ สัมปรายิกัตถ- 
ประโยชนทีส่ัตวจะพึงไดประสบ ณ ภพเบ้ืองหนา  แตกาลกิรยิาแลว 
ไปอยาง ๑ ปรมัตถประโยชน ๆ อยางยิ่ง  คือ  วิมุตติ  พนพิเศษ 
จากสรรพกิเลสอาสวะออกจากสังสารทุกข  บรรลุอมฤตนิพพานซ่ึงไม 
นับวาชาตินี้ชาติหนาอยาง ๑ พระองคทรงสั่งสอนสัตวดวยประโยชน 
ที่สัตวประสงค  ๓ อยางฉะน้ี  และโอวาทคําส่ังสอนท่ีแสดงประโยชน 
ชาตินี้นั้น  นอยกวาโอวาทอ่ืนๆ  เหมอืนท่ีทรงสั่งสอน  ทีฆชาณุโกลิย- 
 
๑.  ตนฉบับเปนดังนี้.  
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บุตรและอุชชยพราหมณ  ดวยธรรม ๔ ประการ  คือ  อุฏฐานสัมปทา  
บริบูรณดวยความเพียร ความหม่ันในกิจการงาย  อารักขสัมปทา  บร-ิ 
บูรณดวยการรักษาทรัพยสมบัติไมใหฉิบหายไปเสีย  ดวยอันตรายตาง ๆ 
มีโจรเปนตน  กลัยาณมิตตตา  คบหาสมคมแตกัลยาณชนที่ดีงามเปน  
มิตรเปนสหาย สมชีวิตา  เลี้ยงชีวิตใหเสมอกับทรัพยสมบัติ  ดงัน้ี  ก็ด ี
และทรงสั่งสอนนางสุชาดาผูสะใภแหงอนาถบิณฑิกคฤหบดี  ดวยภริยา 
ธรรมประเภทก็ดีเปนตนฉะน้ี  มีนอยกวาโอวาทในทางประโยชนชาติ 
หนา  แมถึงคําสั่งสอนในทางประโยชนชาติหนาถายเดียวน้ันเลา  ก็นอย 
นักกวาโอวาทในทางปรมัตถประโยชน  ดังตรัสสอนใหบุคคลต้ังตนใน 
ศรัทธา  ศีล  จาคะ  ปญญา  คุณสมบัติ  และใหดํารงในเบญจเวรวิรัติ 
และประพฤติธรรมจริยา  สมจริยาเพียงกุศลกรรมบถเปนตน.  ซึ่งทรงส่ัง 
สอนดวยประโยชนชาตินี้ชาติหนาน้ัน  ก็เพียงจะใหสัตวไดความเสื่อมใส 
โดยอาการหยาบกอนแลว  จะไดสถาพรม่ันคงเชื่อลงในพระธรรมวินัย 
บําเพ็ญสัมมาปฏิบัติ   ทําปรมัตถประโยชนเปนคุณานิสงสภายหลัง. และ 
ซึ่งทรงส่ังสอนดวยปรมัตถประโยชนนั้น  เทศนานัยก็วิจิตรเปนอเนกัปป- 
การผอนผันยักยายตามจริตและอาสยะแหงสัตวนั้น ๆ แตสงเคราะหใน 
สิกขาทั้ง ๓ คือ ศีล  สมาธิ  ปญญา  ทีลุ่มลึกไปโดยลําดับ. และโอวาท 
ดวยประโยชนชาตินี้ชาติหนานั้น  ยอมเปนไปมากในหมูมนุษยคฤหัสถ- 
ชน  ฝายโอวาทดวยทางอธิกุศลศีลสมาธิปญญาน้ัน  ยอมเปนไปในหมู 
สหธรรมิกบรรพชิตเปนคุณอยางยิ่ง  ซึ่งประสงคจะใหมีแกเวไนยสัตว 
วิมุตตินั้น  บุคคลจะไดจะถึงจะกระทําใหแจงได  ก็ดวยบุรพภาคปฏิบัติ คือ  
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ศีล สมาธิ  ปญญา  สกิขา ๓ ประการเปนมูลเปนที่ต้ัง  บุคคลผูหวังตอวิมุตติ   
นั้นตองกําจัดโทษกิเลสลามกธรรมอยางหยาบดวยศีลแลว  กําจัดเสียซึ่ง 
กิเลสอยางกลางอันกลุมรุมกัน  ทําในจิตใหสงบไปดวยสมาธิแลว  กําจัด 
เสียซึ่งกิเลสอนุสัยอยางสุขุมนอนเนื่องในสันดานใหนอยเบาบางพินาศ 
เสื่อมไปดวยปญญา  เมื่อปญญาอบรมจิตแลว  จึงจะบรรลุวิมุตติพน 
พิเศษไปจากอาสวะและบาปธรรมได  เปนสมุจเฉทปหาน  เหตุนั้น จึงมี 
พุทธภาษิตแสดงอานิสงสแหงไตรสิกขานุโยควา  สลีปริภาวิโต  สมาธิ 
มหปฺผโล  โหติ  มหานิสโส  สมาธิอันศีลไดอบรมแลว  ยอมมีผลและ 
อานิสงสใหญ  กาวข้ึนไปในปญญา  ปญญาเลา  อันสมาธิไดอบรมอยูแลว 
ยอมมีผลและอานิสงสใหญกาวข้ึนไปยังวิมุตติ  จิตอันปญญาหากอบรม 
แลวจึงวิมุตติหลุดถอนพนพิเศษได  จากกามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชา- 
สวะ  ซึ่งดองสันดานใหสงบระงับดับสนิท  ไมกอกรรมวัฏวิปากวัฏ 
ตอไปได  ดังนี้.  ซึ่งพระองคตรัสเทศนาสั่งสอนดวยไรสิกขานี้  เปน 
ทางปรมัตถประโยชน พระพุทธโอวาททางปรมัตถประโยชน  โดยมุข 
คือ  ไตรสิกขาน้ี  ยอมเปนไปโดยมากในสหธรรมิกบรรพชิตพุทธสาวก 
มณฑล.  สมเด็จพระผูทรงพระภาคทรงส่ังสอนเวไนยสัตวดวยประโยชน 
ชาตินี้ชาติหนา  และปรมัตถประโยชนดวยสามารถคิหิปฏิบติั  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        ตีหิป  จ  ปาฏิหาริเยหิ  เต เต  ปุรสิทมฺเม  ทเมติ  อนึ่ง  เวไนย- 
สัตวซึ่งควรทรมานก็เปนตาง ๆ โดยลัทธิวาท  ทฏิฐิวาท  คือเปน 
พราหมณชาติและเดียรถีย  ปริพาชกพาหิรบรรพชิตชฎิลดาบสก็ดี  หรือ  
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เปนยักษและเทพดาและพราหมณที่มีอัธยาศัยวิปริตถือผิดตาง  ๆ ก็ดี   
ควรจะตองทรมานฝกสอนใหเสื่อมพยศลง  ดวยอิทธิปาฏิหาริยอาเทศนา- 
ปาฏิหาริย  อนุศาสนีปาฏิหาริยใด  ๆ  พระองคก็ทรงทรมานดวยปาฏิ- 
หาริยนั้น  ๆ  ตามสมควร. 
        และเม่ือทรงแสดงธรรมส่ังสอนคฤหัสถมนุษยเวไนยนิกรนั้น  เมื่อ 
ผูใดเปนคฤหัสถใชบรรพชิตในศาสนานอกศาสนา  และมีอุปนิสัยอินทรีย 
แกกลาควรจะสําเร็จพระอริยมรรคอรยิผล  ในอาสนะที่นั่งฟงธรรม- 
เทศนาอยูนั้น  พรอมองค  ๓ คือ  เปนมนุษย ๑ เปนคฤหัสถ ๑  มีอุปนิสัย 
แกกลา  ควรบรรลโุลกุตรคุณในที่นั้น  ๑  ฉะนี้แลว  พระองคยอมทรง 
แสดงอนุปุพพีกถา  ถอยคําท่ีกลาวเรียงเรื่องเปนลําดับไป  คือ  ทานกถา 
พรรณนาดวยทานการให  การบริจาค  สีลกถา  กลาวดวยศีล  ความ 
สํารวมรักษากายวาจาใหสะอาดงาม  สัคคกถา  พรรณนาสวรรคที่บุคคล 
จะพึงได ณ เบื้องหนา ดวยทานและศีลนั้น  กามาทีนวกถา  พรรณนา 
อาทีนพโทษทุรพลแหงกามารมณ  และความท่ีแหงกามเปนเครื่องกระ 
ทําตํ่า  เปนเคร่ืองเศราหมอง  เนกขันนมานิสังสกถา  พรรณนาอานิสงส 
ในเนกขัมมคุณ  คือ  ออกไปจากกามท้ังหลาย.  กถาทั้ง ๕ นี้  ซึ่งพระ 
องคตรัสเปนลําดับมาตามนัยนี้  ชื่ออนุปุพพีกถา. เมื่อใด  พระองค 
ทราบวา  คฤหัสถมนุษยเวไนย  ผูฟงอนุปุพพีกถาอันนั้น  มีจิตออน 
ไกลจากนิวรณ  ควรแกปฏิเวธาภิสมัย  ดังผาที่นายชางฟอก ๆ ให 
สิ้นมลทิน  ควรรับน้ํายอมสีพิเศษตาง ๆ ฉะน้ีแลว  เมื่อน้ัน  พระองค 
จึงแสดงสามุกกังสิกา  ธรรมเทศนาที่พระพุทธเจายกข้ึนเอง คือ  อริยสัจ  
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ของจริงอยางประเสริฐทั้ง ๔ คือ ทุกข  สมุทัย  นโิรธ  มรรค ใหเวไนย-   
สัตวคฤหัสถ  มนุษยนั้น ๆ ไดบรรลโุลกุตรธรรมอริยมรรคอรยิผล  ใน 
อาสนะท่ีนั่งฟงเทศนาน้ัน ตามสมควรแกอุปนิสัยและอินทรียสามารถ 
สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงประกอบสัตตุปการกิจ  สั่งสอนคฤหัสถมนษุย 
เวไนยผูมีนิสัยแกกลา  ดวยอนุปุพพีกถา  และจตุราริยสัจตามลําดับ 
โดยนัยนี้. 
        ถามนุษยคฤหัสถซึ่งไมมีองค  ๓ ฉะน้ัน  หรือท่ีไดตรัสรูโลกุตร- 
ธรรมแลว  มโีสดาบันบุคคลเปนตนก็ดี  มายังมีเฉพาะพระพักตร 
พระองคก็ทรงสั่งสอนดวยสุคโตวาทในทานบาง  ศีลบาง  ทางสังเวช 
และความไมประมาทเปนตนบาง  ตามสมควร.  และทรงส่ังสอน 
คฤหัสถบริษัทเห็นปานน้ัน  ดวยอาการวิธี  ๔ สถาน  คือ  สันทสัสนา 
แสดงซ่ึงกรรมอันมีโทษควรละเสีย  และกรรมไมมีโทษควรประกอบ 
ใหผูฟงเห็นดวยดีดังกระทําในท่ีเฉพาะหนา ๑  สมาทปนา  ชักชวนให 
ผูฟงถือเอาดวยดีโดยเปนกิจควรละเสีย  และควรประพฤติเปนตน ๑ 
สมุตเตชนา  ใหผูฟงกลาหาญข้ึนดวยดีในที่จะมละเสีย  และจะเจริญ 
เปนตน ๑  สมัปหังสนา  พรรณนาคุณแหงความมละเสียและความ 
เจริญน้ัน ใหผูฟงรื่นเริงบันเทิงจิต ๑  พระองคทางส่ังสอนคฤหัสถ 
บริษัทเห็นปาน้ัน  โดยอาการพิธี ๔ ประการฉะน้ีแล. 
        อภิฺาเทสิเต  ธมฺเม  เทเสติ  พระองคทรงแสดงซ่ึงธรรม 
ทั้งหลาย  ทีพ่ระองคทรงแสดงดวยพระปญญาอันยิ่ง  ที่พระองคทรงแสดง 
เพ่ือความตรัสรูเฉพาะหนา  ตรัสรูครอบงําโลกิยปญญาท้ังปวง  และ  
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อภิญญาเทสิตธรรมน้ัน  คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท ๔ 
อินทรีย ๕ พละ ๕ โพชฌงค ๗  มรรคมีองคอวัยวะ ๘ ประการ   
เปนอริยะไปจากขาศึก  เปนมรรคาอยางประเสริฐ  ธรรมเหลาน้ี 
ยอมเปนไป  ณ  ฝกฝายแหงความตรัสรูที่เปนโลกุตรญาณ  จึงมีนามตาม 
อันวัตถโวหาร  ชื่อวาโพธิปกขิยธรรม  ๓๗ ประการ. และอภิญญา- 
เทสิตธรรมเหลาน้ี  พระองคทรงสั่งสอนใหภิกษุทั้งหลายพึงเลาเรียนใหดี 
ใหสําเร็จประโยชน  ใหแคลงคลองโดยอุเทศนิเทส  ปฏินิเทศวารใหจัด 
เจนชํานาญแลว  พึงสองเสพเจริญกระทําใหมากในสันดาน  ก็จะพึงให 
พรหมจรรยต้ังอยูไดนาน  เปนไปเพ่ือสุขและประโยชนแกเทพดามนุษย 
ทั้งหลาย.  และโพธิปกขิยอภิญญาเทสิตธรรมเหลาน้ี ลวนเปนมรรคา 
เขมวิถีทางพระนิพพาน  เมื่อพุทธสาวกมาสองเสพเจริญกระทําใหมาก 
ในสันดานแลว  แมจะไมบรรลโุลกุตราริยมรรคผล  เปนแตเพียงโลกิย- 
ธรรมเบื้องตํ่า  ภูมิกามาพจรก็ดี  ก็เปนเขมวิถีทางแหงความระงับให 
ราคะ  โทสะ  โมหะ  สงบลง  แมดวยตทังคปหาน  เปนเหตุจะให 
ศรัทธาและความเส่ือมใสในพระรัตนตรัยเจริญข้ึนมากถายเดียว  ไมเปน 
สังกิเลสิกธรรมชักไปขางเศราหมองเลย  และธรรมมีสติปฏฐาน  ๔ เปน 
ตนนั้น  จะไดเปนวิสัยแกโสตและใจท่ีจะเจริญ  กเ็พราะอาศัยสุคตวินัย 
ไมมีเพราะโอวาทในสมัยลัทธิอ่ืน ๆ เลย ควรท่ีบณัฑิตจะเส่ือมใสนัก  ตอ 
พระธรรมวินัยแหงพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน.         
        เอว  พหุล  สาวเก  วิเนติ  พระองคยอมฝกสาวกดวยเรื่องนี้มาก 
กวา  รูป  อนจฺิจ  รูปไมเที่ยง  เวทนา  อนิจฺจา เวทนา  ความเสวยอารมณ  
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ไมเที่ยง  สฺา  อนิจฺฉา  ความจําไดจําไวไมเที่ยง  สงฺขารา  อนิจฺจา   
สังขารธรรมท่ีปรุงใจทั้งหลายไมเท่ียง  วิ ฺาณ  อนิจฺจ วิญญาณที่รู 
วิเศษซึ่งอารมณไมเที่ยง  รูป  อนตฺตา รูปใชอาตมะตัวตน  ใชแกนสาร 
ไมเปนไปในอํานาจบังคับบัญชาของผูใด  ไมมีใครเปนใหญปองกัน 
เวทนา  อนตฺตา  เวทนา  ความเสวยอารมณ  ใชอาตมะตัวตน  สฺา 
อนตฺตา  ความจําไดจําไว  ใชอาตมะตัวตน  สงฺขารา  อนตฺตา  สังขาร 
ธรรมที่ปรุงใจท้ังหลาย  ใชอาตมะตัวตน  วิฺาณ  อนตฺตา  ใจซ่ึง 
รูวิเศษซึ่งอารมณ  ใชอาตมะตัวตน  สพฺเพ  สงฺขารา  อนิจฺจา  สังขาร 
ธรรมที่ปจจัยประชุมแตง  ปจจัยปรุงข้ึนทั้งหลายท่ีเปนอุปาทินน  อุปทาน 
เขายึดมั่นมีใจครองก็ดี  เปนอนุปาทินนไมมีใจครองก็ดี  ทั้งปวงลวน 
ไมเที่ยง  ยอมมีความเกิดข้ึนและเสื่อมไปเปนธรรมดา ยอมเกิดข้ึนดวย 
เสื่อมฉิบหายไปดวย  ยอมเปนอยางอ่ืนไปดวย  สพฺเพ  ธมฺมา  อนตฺตา 
ธรรมทั้งหลายท่ีเปนสังขตปจจัยประชุมแตง  และเปนอสังขตะใชธรรม 
 ีที่ปจจัยประชุมแตงก็ดี  ทั้งปวงลวนเปนอนัตตาสิ้น  ใชอาตมะตัวตน 
ใชแกนสาร  ไมเปนไปในอํานาจบังคับบัญชาของผูใด ไมมีผูใดเปนเจา 
ของเปนใหญครอบครองปองกัน.  เอว  ภาคา  คําส่ังสอนที่มีสวนอยางนี้ 
แสดงใหเห็นโดยสามัญญลักษณะ  ยอมเปนไปมากในสาวกท้ังหลาย. 
เพราะเหตุวา  ปญญาที่กําหนดนามรูปโดยลักษณะท้ัง ๓ นี้  เปนคุณ 
เบื้องบนของพรหมจรรย.  สัตวทั้งหลายจะบริสุทธิ์  หมดจดวิเศษไป 
จากอาสวะกองกิเลสลามกบาปธรรมท้ังปวงได  ก็ดวยปญญา  ปญญา 
เปนเครื่องบริสุทธิ์. และปญญาท่ีหยั่งรูโดยลกัษณะท้ัง ๓ นี้  เปน  
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ธรรมฐิติญาณรูซึ่งความต้ังอยูแหงธรรม  ปุพฺเพ  โข  ธมฺมฏ ิติาณ   
ปจฺฉา  นิพฺพาน  าณ  ธรรมฐิติาณ  ปญญาท่ีรอบรูในลักษณะ ๓ 
ซึ่งเปนความต้ังอยูแหงธรรม  บังเกิดข้ึนกอนเบื้องตน  ญาณท่ีหยั่ง 
รูในพระนิพพานเกิดข้ึน  ณ  ภายหลัง  และธรรมฐิติญาณนั้น  เปนยถา- 
ภูตญาณทัสสนะ  ปญญารูเห็นตามเปนจริงอยางไร  เปนเครื่องถอนซึ่ง 
คาหะความยึดไว  ความถือม่ันทั้ง ๓ ประการ เมื่อเห็นลงวา  เนต  มม 
สิ่งน้ันนั่นใชของ ๆ เรา ดังน้ี  ถอนตัณหาคาหะความถือม่ันดวยตัณหา 
เสีย.  เมื่อเห็นลงวา  เนโสหมสฺมิ  สภาพนั่น  ไมเปนตัวเรา  ไมเปนเรา 
ดังน้ี  ถอนมานคาหะ  ความถือม่ันดวยมานะเสีย. เมื่อเห็นลงวา  ฯ 
เมโส  อตฺตา  สภาพนั้น  ใชอาตมะตัวตนแกนสารของเรา  ดังนี้  ถอน 
ทิฏฐิคาหะ  ความถือม่ัน  ดวยทิฏฐิเสีย.  วิปสสนาปญญายถาภูตญาณ- 
ทัสสนะ  ยอมถอนเสียซึ่งคาหะ  ความยึด  ความถือม่ันดวยตัณหามานะ 
ทิฏฐิใหนอยใหเบาบางเสื่อมถอยลง  ดวยประการดังน้ี.  ก็แลตัณหามานะ 
ทิฏฐิทั้ง ๓ นัน้  เปนปปญจธรรมใหสัตวเนิ่นชา  เมื่อสัตวยังมาสําคัญ 
ถือม่ันอยูดวยตัณหาวา  เอต  มม  นั่นของ  ๆ เรา  ดวยมานะวา 
เอโสหมสฺมิ  สภาพนั่นเปนตัวเรา   ดวยทิฏฐิวา   เอโส  เม  อตฺตา 
สภาพนั่นเปนอาตมะตัวตนแกนสานของเรา  ดังนี้อยูแลว ความบริสุทธิ์ 
แหงทัสสนะ ปญญาอันเห็นจริงเห็นแทก็มิไดมีมาเม่ือไมเห็นตามเปนจริง 
อยางไรไดแลว  ก็ไมพนไมหลุดไปจากทุกขทั้งปวงได  ตัณหา มานะ 
ทิฏฐิ ทั้ง ๓ ทําสัตวใหเนิ่นชา  ดวยประการฉะน้ี.    เมื่อบุคคลมาพิจารณา 
เห็นดวยวิปสสนายถาภูตญาณทัสสนะแลว  ก็นาํเสียซึ่งคาหะ  ความ  
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ยึดความถือม่ันดวยตัณหามานะทิฏฐินั้น ใหปราศจากไปจากสันดาน  
จิตก็นอมไปในพระนิพพานเปนอารมณ  หวังตอนิสรณะความออกไป 
จากโลกเปนเบ้ืองหนา  เอว  ปสฺส  เมื่อบุคคลผูมีปญญามาเห็นดวย 
ธรรมฐิติญาณยถาภูตญาณทัสสนะอยางน้ี  จึงเกิดนิพพิทา  ความเหนื่อย   
หนายมีกําลังกลา  นิพฺพินทฺ  วิรชฺชติ  เม่ือมาเหน่ือยหนายดวยนิพพิทา- 
ญาณแลว  บคุคลผูนั้น  กวิ็ราชปราศยอมไป  คือใหวิราคะอริยมรรค 
เครื่องสยายกิเลสอันยอมจิตใหปราศไปเกิดข้ึนในสันดาน  วิราคา  วิมุจฺจติ 
เพราะอาศัยวิราคะอริยมรรคเปนสมุจเฉทปหานเกิดข้ึนแลว   บคุคล 
เหลาน้ันก็วิมุตติหลุดพนพิเศษจากอาสวะทั้งหลาย คือ ใหวิมุตติอริยผล 
เปนปฏิปสสัทธิปหานเกิดข้ึนจนผูนั้นรูแนวา  จิตพนพิเศษแลว ดังน้ี. 
แลวเกิดปจจเวกขณญาณหย่ังรูโดยประจักษวา  สิ้นชาตอยูจบพรหมจรรย 
แลว กิจท่ีจําจะตองทํา  ไมตองพากเพียรอีกตอไปแลว๑  ดังนี้.  และ 
 ินิพพิทาวิราคะและวิมุตติ  และวิมุตติญาณทัสสนะจะเกิดข้ึนโดยลําดับ 
ก็เพราะอาศัยธรรมฐิติญาณยถาภูตญาณทัสสนะเปนมูลมา.  เพ่ือจะให 
บรรลโุลกุตรคุณ  ปฏิเวธาภิสมัยเปนอกุปธรรมดังน้ี  สมเด็จพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  จึงทรงส่ังสอนสาวกใหพิจารณาโดยพระไตรลักษณนั้นมาก 
กวาโอวาทอ่ืน  ดวยประการฉะน้ี.   ปปฺจาภิรตา  ปชา  หมูสัตวมา 
อภิรมยสําราญยินดีในปปจธรรมสวนท่ีจะชักใหเนิ่นชา  จึงอุตสาหะ 
ขวนขวายบําเพ็ญปญญาท่ีจะพิจารณาสังขารโดยลักษณะท้ัง ๓ นั้น  ดวย 
กําลังปปญจธรรม  คือตัณหามานะทิฏฐินั้นหากมาครอบงํา  จึงมาติด 
 
๑.  ฉบับเปนอยางนี้.  
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อาศัยซึ่งภวทิฏฐิและวิภวทิฏฐิทั้ง ๒ ประการ แมคณาจารยสั่งสอน   
หมูคณะปฏิญญาวา  ตนกลาวปฏิญญากําหนดรูอุปทานขันธทั้งปวง 
แลว  กย็อมบัญญัติสั่งสอนในกามุปาทานปริญญา  ทิฏุปาทานปริญญา 
สีลัพพตุปาทานปริญญา  อยูใน ๓ อยางเทาน้ี  ซึ่งผูหน่ึงผูใดจะมาบัญญัติ 
สั่งสอน  อัตตวาทุปาทานปริญญา  ใหสละมละเสียซึ่งอัตตวาทุปาทาน 
การถือเอามั่นซึ่งอัตตวาท  กลาววาอาตมะตัวตนน้ันไมมี.  และอัตตาวาทุ- 
ปาทานเปนขาศึกแกอนัตตสัญญาอนัตตานุปสสนา  เมื่อมาเห็นสังขาร 
แตโดยสักวาไมเที่ยงและเปนทุกขเทานั้น  ไมเห็นตามจริงโดยเปนอนัตตา 
แลวจะลวงพนทิฏฐิคาหะ  ความยึดความถือม่ันดวยทิฏฐิเสียใหสิ้นไป 
ไดอยางไรเลา  โทษอันนี้ก็ติดตอลามมาแตตนเดิม  คือ  ตัณหามานะ 
ทิฏฐิปปญจธรรมน้ัน.  นปิฺปปฺจ  ตถาคตา  องคพระตถาคตเจาทั้งหลาย 
ไมมีปปญจธรรมกิเลสทีช่กัใหเนิ่นชา.  ปปญจธรรม  คือ  ตัณหามานะ 
ทิฏฐินั้น  พระองคตัดถอนเสียใหขาดแลวดวยดี  ดวยพระอรหัตตมรรค- 
ญาณโดยสมัยภูวิสัย  เพราะเหตุพระองคไดเกิดพระญาณจักษุตรัสรู 
พรอมเปนอภิสมัยซึ่งธรรมธาตุธรรมฐิติ คือ  ลักษณะ  ๓ ประการน้ัน 
แจงประจักษไดกอนกวาสัตวทั้งหลาย  จึงทรงแสดงเปดเผยจําแนกกระทํา 
ใหต้ืน  ใหเทพดามนุษยไดตรัสรูตามในลักษณะท้ัง ๓ นั้น.  อน่ึง  พระ 
ตถาคตอรหันตสัมมาพุทธเจา  ยอมบัญญัติซึ่งปริญญาความกําหนดรู 
ซึ่งกามุปาทาน  ทฏิุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน  ทั้งปวง 
สั่งสอนใหสละมละเสียซึ่งอุปทานท้ัง ๔ ประการ  พระองคจึงทรงสั่ง 
สอนสาวกดวยโอวาทใหพิจารณาสังขารโดยลักษณะ ๓ นั้น  เปนพาหุลา-  
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นุสาสนี  คําส่ังสอนมากกวาโอวาทอ่ืน  ดวยประการอ่ืน.   
        และธรรมท่ีพระองคทรงแสดงนั้น  เปนสาวกขาตธรรม  พระองค 
ผูตรัสรูไดกลาวแลวดวยดี  เปนไปเพ่ือจะนํา  ราคะ  โทสะ  โมหะ 
เหลากิเลสลามกธรรมเสียใหพินาศใหเส่ือมสูญ  เปนมรรคาวิถีฝาย 
อปจยคามีจะใหผูปฏิบัติถงึอมฤตนิพพาน  ปราศของสั่งสม  คือ  กิเลส. 
วิราคาย  ธมฺโม  เทสิโต  โน  สราคาย  ธรรมน้ัน  พระองคทรงแสดง 
เพ่ือจะวิราชปราศยอม  จะสยายกิเลสเครื่องยอมสันดานใหปราศไป 
ไมไดทรงแสดงเพ่ือจะใหระคนอยูดวยความกําหนัดยินดี.  วิสโยคาย 
ธมฺโม  เทสิโต  โน  สสโยคาย  ธรรมน้ัน  พระองคทรงแสดงเพ่ือจะ 
มิใหประกอบไว  แสดงเพ่ือจะใหสิ้นสังโยคกิเลสเครื่องประกอบสัตว 
ไมไดทรงแสดงเพ่ือจะใหพัวพันรึงรัดไวดวยกิเลสเครื่องประกอบ.  อนุ- 
ปาทานาย  ธมฺโม  เทสิโต  โน  สอุปาทานาย  ธรรมน้ัน  พระองคทรง 
แสดงเพ่ือจะมิใหถือม่ันดวยอุปาทานอันใดอันหน่ึง  ไมไดทรงแสดง 
เพ่ือประกอบสัตวดวยอุปทานการถือม่ัน  อุปทาน  การถือม่ันเปน ๔ คือ 
กามุปาทาน  ทิฏุปาทาน  สีลัพพตุปาทาน  อัตตวาทุปาทาน.  อุปาทาน 
ทั้ง ๔ นี้  เกิดมีเพราะตัณหาเปนปจจัย  และธรรมน้ัน  พระองคทรง 
แสดงเพ่ือจะไมใหถือม่ันดวยอุปาทานทั้ง ๔ เหลาน้ี  ไมไดทรงแสดงเพ่ือ 
จะใหพัวพนอยูดวยอุปาทานอันในอันหน่ึงเลย.  ราควิราคาย  พระองค 
ทรงแสดงเพ่ือจะคลายเสียซึ่งราคะ  มิใหยอมจิตอยูได  มทนิมมฺทนาย 
เพ่ือจะใหความเมาสรางเส่ือมหายคลายออกไป  ปปาสวินยาย  เพ่ือ 
จะนําเสียใหฉิบหายซ่ึงตัณหาดังกระหายน้ํา  อาลยสมุคฺฆาฏาย  เพ่ือ  
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จะถอนข้ึนพรอมซ่ึงอาลัยฉันทะสิเนหะรักใครในอารมณตาง ๆ วฏฏ-   
ปจฺเฉทาย  เพ่ือจะเขาไปตัดเสียซึ่งวัฏฏะของหมุน  คือ  กรรมและกิเลส 
และวิบากใหขาด  มิใหคุมกันกอกองทุกขได  ตณฺหกฺขยาย  เพ่ือจะส้ินไป 
แหงตัณหาเครื่องดิ้นรนแหงใจสัตว  วิราคาย  เพ่ือจะวิราชปราศจาก 
กิเลสอันยอมจิต  นิโรธาย  เพ่ือจะดับสนิท  ดับไมเหลือแหงกิเลสและ 
กองทุกข  นิพฺพานาย  ธมฺโม  เทสิโต  ธรรมพระผูมีพระภาคเจาทรง 
แสดงเพ่ือนิพพาน  ดับไมเหลือแหงเพลิงกิเลสมีราคะเปนตน  และ 
กองทุกขมีชาติเปนตน  จะใหตัณหาอันรึงรอยดวยภพนอยภพใหญดับ 
สูญส้ินเปนนิรินธนพินาศ.  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง 
ประโยชนฝายความระงับสงบจะใหดับแหงกิเลสและภพดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        อภิฺาย  โข   โส  ภควา  ธมฺม  เทเสติ สมเด็จพระผูทรงพระ 
ภาคนั้น ยอมทรงแสดงซึ่งธรรมหวังจะใหสัตวตรัสรูดวยปญญาอันยิ่ง 
รูจริงเห็นจริงในธรรมท่ีควรรู  โน  อนภิฺาย  ใชจะทรงแสดงธรรม 
ซอนอาจริยมุฏฐิ  เพ่ือมิใหสัตวตรัสรูดวยปญญาอันยิ่งหามิได  พระองค 
ตรัสแสดงส้ินเชิง  ไมมีภายนอก  ไมมีภายในซ่ึงลี้ลับจะตองปดบังไว 
แสดงแกสาวกบางองคมิไดทั่วไป  เปนสรรพสาธารณ  หรือจะพึงแสดง 
ไดตอเมื่ออวสานกาลท่ีสุดไมมีเลย  สนิทาน  ธมฺม  เทเสติ  อนึ่ง  พระองค 
ทรงแสดงธรรมประกอบดวยเหตุ  ควรท่ีผูฟงจะตรองตามใหเห็นจริงได 
โน  อนิทาน  พระองคจะไดแสดงธรรมไมมีนิทาน  เปนกระบวน 
กะเกณฑสาวกใหเชื่อหามิได  เมื่อพระองคแสดงเพ่ือจะใหละเสียซึ่งธรรม  
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เหลาใด  ๆ  ธรรมเหลาน้ัน   ๆ  ผูฟงอาจตริตรองใหเห็นวามีโทษจริง   
ควรจะละและจะพึงละไดจริง   เมื่อทรงแสดงธรรมเพ่ือจะใหเจริญธรรม 
เหลาใด  ๆ ธรรมเหลาน้ัน  ๆ  ผูฟงอาจตริตรองใหเห็นวามีคุณจริง 
ควรจะเจริญจะพึงใหเจริญข้ึนไดจริง  ไดเหตุนิทานที่ควรแกปญญา. 
สปฺปาฏิหาริย  ธมฺม  เทเสติ  อนึ่ง  พระองคทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาริย- 
คุณแหงธรรมที่สามารถจะนําเสียซึ่งปฏิปกษ  ใหเกิดมีแกผูปฏิบัติ โน 
อปฺปาฏิหาริย  ใชจะแสดงธรรมไมมีปาฏิหาริย ผูปฏิบัติกระทําตามไมได 
ผลจริงหามิได.  ตสฺส  เอว  ธมฺม  เทสยโต  เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาค 
ทรงแสดงธรรมมีวิธี  ๓ โดยนิยมดังนี้   โอวาทานุสาสนี  คําส่ังสอน  ควร 
ที่สาวกจะพึงทําตาม  อนึ่ง  ควรท่ีบัณฑิตทั้งหลายจะพึงยินดีเลื่อมใสวา 
สมฺมาสมฺพุทฺโธ  ภควา  สวฺากฺขาโต  ภคตา  ธมฺโม  สุปฏิปนฺโน ภควโต 
สาวกสงฺโฆ  ดังนี้. 
        เอว  ธมมฺ  เทเสติ  สมเด็จพระผูทรงพระภาค  ทรงแสดงธรรม 
สั่งสอนเวไนยสัตวเทพดามนุษย  โดยอาการวิธีเพ่ือประโยชนคุณ  คือ 
วิมุตติ  อนุตรผล  ใหสัตวพนสังสารทุกขทั้งปวง  ดวยประการฉะน้ี. 
                          อาการท่ีทรงบัญญัติวินัย 
        วินย  ปฺเปนฺโต  ปน  ฝายเมื่อทรงบัญญัติแตงต้ังซ่ึงวินัย 
ก็ทรงบัญญัติซึ่งวินัยบัญญัตินั้น  เพ่ือจะเปนที่รองแหงอธิกุศล  ใหบุคคล 
ผูไดรับขอบัญญัติ  ไดบําเพ็ญสัมมาปฏิบัติทางพระนิพพานโดยงาย  หาง 
ไกลจากอกุศลธุลีตาง ๆ ควรเปนผาสุกในศาสนาพรหมจรรย  เพ่ือ 
มรรคพรหมจรรย.  และขอวินัยบัญญติัทั้งปวงน้ัน  เปนไปแตในหมู 
บรรพชิตสหธรรมิกสาวก  คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  สิกขมานา  สามเณร  
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สามเณรี  ไมทั่วไปในคฤหัสถบริษัทมณฑล.  
        จะกลาวบรรพชาอุปสมบทซึ่งใหสําเร็จความเปนสหธรรมิกนั้นกอน 
จับเดิมต้ังแตแรกอภิสัมโพธิกาลมา. เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาได 
สําเร็จพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  เปนอัคคอุดมวิสุทธิขันธสันดาน 
พรอมดวยพระพุทธคุณธรรมดาท้ังปวงแลว  ทรงประกอบสัตตุปการกิจ 
ตามพระสยัมภูสัมมาสัมพุทธวิสัย เสด็จไปโปรดเบญจวัคคีย  ณ  ปา  
อิสิปตนมฤคทายวัน  ตรัสเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเปนประถม- 
เทศนา ใหพระโกณฑัญญะซึ่งเปนประธาน  เกิดธรรมจักษุบรรลโุสดา- 
ปตติผลญาณแลว  ทานจึงทูลของบรรพชาอุปสมบทในสํานักแหงพระผูมี- 
พระภาคเจา  พระองคก็ทรงอุปสมบทพระอัญญาโกณฑัญญะน้ันใหเปน 
อุปสัมบัน  ดวยเอหิภิกขุอุปสัมปทา  แลวทรงส่ังสอนพระภัททิยะ  วัปปะ 
มหานามะ  อัสสชิ  ทั้ง ๔ องคใหดํารงในพระโสดาปตติผล  แลวทานทูล 
ขอบรรพชาอุปสมบท  โดยนัยหนหลงั  แลวตรัสเทศนาอนัตตลักขณสูตร 
ใหทานท้ัง ๕ องคบรรลุพระอรหัตผล  เกิดอเสขอริยบุคคลคือพระ 
อรหันตข้ึนในโลก  ๖  องคทั้งพระโลกนาถ.  แตนั้นพระองคทรงสั่งสอน 
ยศกุลบุตร   กับสหาย ๕๔  คน ใหสําเร็จพระอรหัตผล  ต้ังอยูใน 
เอหิภิกขุอุปสมบทแลว  สงเธอท้ังหลายใหจาริกไปในทิศเพ่ือจะแสดง 
ธรรม  ประกาศพรหมจรรยสั่งสอนเวไนยสัตวในประเทศน้ัน ๆ ใน 
ชนบทนั้น ๆ  ฝายพระผูเปนเจาท้ังหลายน้ันแยกกันไปมรรคาหน่ึง 
องคเดียว ๆ เท่ียวแสดงธรรมประกาศพรหมจรรยใหกุลบุตรทั้งหลาย 
ในประเทศน้ัน ๆ  ไดศรัทธาในรัตนตรัย   นอมฉันทะอัธยาศัยใน  
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บรรพชาอุปสมบท.  พระผูเปนเจาท้ังหลายนั้น  ไมสามารถจะให   
บรรพชาอุปสมบทดวยตนได  จึงพากุลบุตรผูปรารถนาบรรพชา 
อุปสมบทเหลาน้ันมา หวังจะทูลถวายใหพระโลกนาถประทานบรรพชา 
อุปสมบท  ทัง้ภิกษุผูอาจารยและกุลบตุรทั้งหลายน้ัน  ไดความลําบาก 
ดวยทางกันดารเปนตน  พระองคทรงปรารภเหตุนั้น  จึงไดทรงอนุญาตให 
ภิกษุทั้งหลายบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร  ดวยสรณคนพจนทั้ง ๓ กับทั้ง 
วิธีคือใหโกนผมและหนวดกอนแลว  ใหนุงหมผายอมฝาด  แลวกระทํา 
ผาหมเฉียงบาขางหน่ึง  แลวใหไหวเทาแหงภิกษุทั้งหลาย  และใหนั่ง 
ยองประฌมมือ  แลวสอนใหรับสรณคมน  ต้ังตนแต  พุทฺธ  สรณ  คจฺฉามิ 
จนนถึง  ตติยมฺป  สงฺฆ สรณ   คจฺฉามิ  เทาน้ี  ใหถกูถวนประการ 
กุลบุตรนั้นกเ็ปนอุปสัมบันสําเร็จดวยสรณคมนุปสัมปทา.  อิจฺว  โดย 
กาลนิยมเพียงเทาน้ีมีพิธีอุปสัมปทาเปน  ๒ คือ  เอหิภิกขุอุปสัมปทาและ 
สรณคมนุปสัมปทาดวยประการฉะนี้  อุปสมบทดวยสรณคมนสําเร็จดวย 
สาวกทําอยางเดียว  ฝายเอหิภิกขุอุปสมบท  สําเร็จดวยพระศาสดาสัมมา- 
สัมพุทธเจาอยางเดียวดังแสดงข้ึนซึ่งคันถปาฏิโมกขและโอวาทปาฏิโมกข 
ฉะน้ัน  เมื่อภิกษุพุทธบริษัทไพบูลข้ึนแลว พระองคทรงปรารภอากัปปา- 
จารพิบัตินั้น ๆ แหงภิกษุใหมบางจําพวก จึงไดทรงอนุญาตใหถือ 
นิสัยเน่ืองดวยอุปชฌายและอาจารย  และทรงบัญญัติอุปชฌายวัตร 
อาจริยวัตรเปนเปนตน   เจริญข้ึนตามอุปปตติเหตุนั้น ๆ ขันธวินัยบัญญัติมข้ึีน 
กอนดวยประการดังน้ี.  ครั้นจําเนียรกาลลวงไป  เมื่อพระสารีบุตรพระ 
โมคคัลลานะอัคคสาวกพรอมสมบูรณแลว  ครั้งหนึ่งพระองคเสด็จอยู  
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ณ  เวฬุวนาราม  มีพราหมณคนหน่ึงนามซ่ึงราธะ มีศรัทธาอุตสาหะจะ  
ใครอุปสมบท  ภิกษุทั้งหลายไมสงเคราะหอุปสมบทให  พราหมณนั้น  
เกิดทุกขโทมนัสจนมีกายผายผอมพิกล  สมเด็จพระทศพลทอดพระเนตร 
เห็นตรัสถามทราบความวา  ไมมีภิกษุองคใดรับสงเคราะหฉะน้ันแลว 
จึงดํารัสใหประชุมภิกษุสงฆ  ตรัสถามวาผูใดระลึกอธิการคุณของราธ- 
พราหมณไดบาง  พระสารีบุตรกราบทูลวาขาพระองคระลึกได  เมื่อ 
ขาพระองคเขาไปบิณฑบาต  ณ  เมืองราชคฤห  พราหมณผูนี้ใหคนให 
ภิกษาหารประมาณทัพพีหน่ึง.  พระองคตรัสวา ถากระน้ันสารีบุตรจงให 
พราหมณนี้อุปสมบทเถิด.  พระสารีบตุรกราบทูลถามวา ขาพระองค 
จะใหพราหมณนี้อุปสมบทอยางไรเลา,  พระองคทรงปรารภเหตุนั้น  จึง 
ใหประชุมภิกษุสงฆแลว  ตรัสหามเลิกสรณคมนุสัมปทานน้ันเสีย  ทรง 
อนุญาตอุปสมบทดวยญัตติจตุตถกัมมวาจา กับทั้งวิธีมีใหถืออุปชฌาย 
กอนเปนตน  แลวปรารภเหตุนั้น  ๆ  ทรงบัญญัติอุปสมบทวิธีใหเจริญข้ึน 
จนถึงใหอนุศาสนกรณียากรณียะเปนท่ีสุด  เปนวินัยนิยมในการอุปสมบท 
ภิกษุ.  ครั้นภายหลังเมื่อพระองคเสด็จพุทธดําเนินยังเมืองกบิลพัสดุ  พระ 
มารดาพระราหุ  สงพระราหุลกุมาร  ใหไปทูลของทรัพยมรดก  พระ 
องคพาพระราหุลกุมารไปยังนิโครธารามแลว  ตรัสแกพระสารีบุตรวา 
ถากระน้ันทานจงใหราหุลกุมารบรรพชาเถิด.  พระสารีบุตรเถรเจากราบ 
ทูลถามวา  ขาพระองคจะใหราหุลกุมารบรรพชาอยางไรเลา.  สมเด็จพระ 
ผูทรงพระภาคอาศัยเหตุนั้น จึงใหประชุมภิกษุสงฆแลวทรงอนุญาตให 
ภิกษุใหกุลบุตรบรรพชาเปนสามเณร  ดวยสรณคมนทั้ง ๓ กับทัง้วิธี  
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มีใหปลงผมและหนวดกอนเปนตน. แตนั้นจึงมีวิเศษในบรรพชิดมณฑล   
เปน ๒  คือภิกษุและสามเณรดวยประการฉะน้ี.  ครั้นภายหลังครั้งหนึ่ง 
พระองคเสด็จอยูกุฏาคารสาลาปามหาวันเมืองไพศาลี  ไดทรงอนุญาต 
อุปสมบทเปนนางภิกษุณี  แกพระนางมหาปชาบดีโคตมีดวยรับครุธรรม 
๘ ประการ  อุปสมบทนางสากิยานี  ๕๐๐   ใหเสด็จดวยภิกษุสงฆ 
ฝายเดียว ประดิษฐานภิกษุณีพุทธบริษัทข้ึนแลว  ภายหลังทรงอนญุาต 
อุปสมบทแหงภิกษุณี  ดวยญัตติจตุตถกัมมวาจาฝายภิกษุสงฆ  และ 
ญัตติจตุตถกัมมวาจาฝายภิกษุสงฆเปน  ๘ กรามวาจา  ชื่ออัฏฐวาจิกุป- 
สมบท  และใหภิกษุณีใหสตรีบรรพชาเปนสามเณรีดวยสรณคมนทั้ง ๓ 
ดังบรรพชาสามเณรฉะน้ัน  แลวทรงอนุญาตใหภิกษุณีสงฆใหสิกขา 
สมมติแกนางสามเณรี  ประพฤติใหบริบูรณ  ๒  ปกอน  จึงอุปสมบท 
เปนนางภิกษุณีได  นางสามเณรีสิกขมานา  ๑ สามเณร  ๑  สามเณรี ๑ 
เปนสหธรรมิกบรรพชิต  ๕ จําพวก  ดวยประการฉะน้ี. 
        พระองคไดทรงปรารภภิกษุบางภิกษุณีบาง  จึงไดทรงบัญญัติ 
วินัยพุทธอาณา  ต้ังเขตแดนใหประพฤติตามและมิใหลวงละเมิดดวย 
บัญญัติเปนสิกขาบทบาง  เปนขันธบัญญัติบาง  และสิกขาบทเฉพาะ 
แกภิกษุฝายเดียวบาง  เฉพาะแกนางภิกษุณีฝายเดียวบาง  เปนสาธารณ- 
บัญญัติทั่วท้ังภิกษุภิกษุณีบาง  ถึงขันธกบัญญัติก็เหมือนฉะนั้น. สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคทรงบัญญัติซึ่งวินัยแกสหธรรมิกบรรพชิตพุทธสาวกดวย 
ประการฉะน้ี.  และพระองคทรงบัญญัติสิกขาบทแกสาวกท้ังหลายอาศัย 
อํานาจแหงประโยชน  ๑๐ อยาง  สงฺฆสุฏ ุตาย  เพ่ือวาดีแลวชอบแลว 
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ดังน้ีแหงสงฆ  คือจะใหสงฆรับวาดีแลวชอบแลวดังน้ี  ๑  สงฺฆผาสุตาย   
เพ่ือจะใหมีความสําราญแกสงฆ ๑  ทุมมฺงกูน  ปุคฺคลาน  นิคฺคหาย  เพ่ือ 
จะขมซึ่งบุคคลไมมีศีลท้ังหลายอันเปนคนเกอยาก  ๑  เปสลาน  ภิกฺขูน 
ผาสุวิหาราย  เพ่ือจะอยูสบายแกงภิกษุทั้งหลายมีศีลเปนที่รัก  ๑  ทิฏ- 
ธมฺมิกาน อาสวาน  สวราย  เพ่ือจะปดเสียซึ่งอาสวะท้ังหลายอันเปนไป 
ในปจจุบันกาลเห็นประจักษ ๑  สมฺปรายิกาน  อาสวาน  ปฏิฆาตาย  เพ่ือ 
จะกําจัดเสียซึ่งอาสวะท้ังหลาย อันจะเกิดมี  ณ  ภพเบ้ืองหนา  ๑  อปฺป- 
สนฺนาน  วา ปสาทาน  เพ่ือความเลื่อมใสแหงชนทั้งหลายท่ียังไมเลื่อมใส 
คือใหชนทั้งหลายท่ียังไมเลื่อมใสจะใหเลื่อมใสบาง ๑  ปสนฺนาน  วา  ภิยโฺย 
ภาวาย  เพ่ือความเกิดยิ่งแหงชนทั้งหลายผูเลื่อมใสแลว  คือจะใหชนท่ี 
เลื่อมใสแลวเสื่อมใสยิ่ง  ๆ ข้ึน  ๑  สทธฺมฺมฏ ิติยา  เพ่ือความต้ังอยูแหง 
สัทธรรม  ๑  วินยานุคฺคหาย  เพ่ือจะอนุเคราะหซึ่งวินัย ๑  เปนอํานาจ 
แหงพระโยชน  ๑๐ ประการฉะน้ี  และพระองคทรงบัญญัติ  ขันธก- 
บัญญัตินั้นอาศัยอํานาจแหงประโยชน ๑๐ อยางนี้  ตามสมควร.  เอว 
วินย  ปฺเปติ  พระองคทรงบัญญัติซึ่งวินัย  ดวยเปนสิกขาบทและ 
ขันธกบัญญติั  ดวยประการฉะน้ี. 
                         ประโยชนที่มุงหมายแหงพระธรรมวินัย 
        โส  จ  ธมฺมวินโย  ก็แลธรรมท่ีทรงแสดง  และวินัยที่ทรงบัญญัติ 
แตงต้ังน้ัน  เพ่ือรสคือผลท่ีสุดคือวิมุตติอยางเดียวเทาน้ัน.  เปรยีบเหมือน 
มหาสมุทรสาครทะเลใหญ  จะกวางขวางเทาใดก็มีรสเสมอกัน  เปน 
อยางเดียวคือ  มีรสเค็มเสมอกัน  เปนความอัศจรรยแหงมหาสมุทรฉันใด 
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แมถึงพระธรรมวินัยซึ่งเปนนัยสาครน้ี  จะวิจิตรโดยธรรมประเภทและ   
บัญญัติวิเศษประการใด  ก็มีวิมุตติความพนวิเศษจากสรรพกิเลสลามก 
ธรรมเปนรสเปนผลท่ีสุดฉันนั้น. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาคทรงแสดงธรรม  บญัญัติแตงต้ังซึ่งวินัยให 
สัทธรรม  ๓  ประการ  คือ  ปริยัติ  ปฏิบัติ  ปฏิเวธ  เปนไปในพุทธ- 
บริษัทสาวกมณฑล  ทั้งเทพดา  มนุษย  สตร ี บรุษุ  คฤหัสถบรรพชิต 
ตามสมควร. และสัทธรรม ๓ ประการน้ัน   พุทธพจนคําพระพุทธเจา 
เปลาออกเปนอุทานตรัสเทศนาสั่งสอน  และบัญญัติเปนสิกขาบทพุทธ- 
อาณาก็ดี  จัดโดยองคเปน ๙ อยาง  สุตตะ  ๑  เคยยะ  ๑  เวยยากรณะ ๑ 
คาถา  ๑  อุทาน ๑  อิติวุตตกะ ๑  ชาตกะ ๑  อัพภูตธัมมะ  ๑  เวทัลละ ๑ 
นี้ชื่อวาปริยัติธรรม.  และปริยัติธรรมน้ันแสดงขอปฏิบัติคือศีลสมาธิ- 
ปญญาใด  ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปญญาน้ันชื่อปฏปิตติธรรม. เมื่อบุคคล 
มาปฏิบัติตามศีลสมาธิปญญาน้ัน  ไดบรรลกุระทําใหแจงแทงตลอดธรรม 
พิเศษคือพระอริยมรรคอริยผลนิพพานใด  มรรคผลนิพพานน้ัน ชื่อวา 
ปฏิเวธธรรม.  สมเด็จพระผูมีพระภาคใหสัทธรรม ๓ ประการน้ีเปนไป 
ในมนุษยพุทธบริษัททั้ง ๔ คือ  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา 
จนบริษัททั้ง ๔ นั้นทรงคุณธรรมดํารงในเอทัคคสถาน  ตามอภิสมัย 
พิเศษสมบัติฉะน้ี. 
                          บริษัท  ๔ ผูต้ังอยูในเอตทัคคสถาน 
        ฝายภิกษุบริษัท  พระสารีบุตรอัครสาวกทานทรงปญญาอันพิเศษ 
ใหอนุตรธรรมจักรที่พระตถาคตเจาใหเปนไปแลว  ใหเปนไปตามไดโดย 
ชอบ  ดังปรนิายกรัตนแหงบรมจักรพรรดิฉะน้ัน  ทานเปนผูเลิศกวา  
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ภิกษุที่มีปญญามาก.  พระมหาโมคคัลลานะอัครสาวกท่ี ๒  เลิศกวาภิกษุ   
ทั้งหลายท่ีมีอิทธิ.  พระอัญญาโกณฑญัญะ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่รู 
ราตรีนาน.  พระมหากัสสปะ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีทรงธุดงคคุณ. 
พระอนุรุทธะ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่เกิด  ณ  ตระกูลสูง.  พระลกุณฑก- 
ภัททิยะ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีเสียงเพราะ.  พระปณโฑลภารทวารชะ 
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูบันลือสีหนาทท้ังปวง.  เพราะปุณณมันตานีบุตร 
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีเปนธรรมกถึก.  พระมหากัจจายนะ เลิศกวา 
ภิกษุทั้งหลายผูแจกเน้ือความแหงคํายอออกโดยพิสดารได.  พระจุล- 
ปนถกเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายอันนิรมิตไดซึ่งมโนมยกาย  และเลิศ 
กวาภิกษุทั้งหลายผูแจกเนื้อความแหงคํายอออกโดยพิสดารได.  พระจุลล- 
เถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูฉลาดในปญญาวิวัฏ  การพลิกปญญา.  พระ 
สุภูติเถระ  เลศิกวาภิกษุทั้งหลายผูอยูดวยอรณวิหาร  และเลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูเปนทักขิเณยยะ  ควรรับทกัขิณาทานเคร่ืองเจริญสุขสมบัติ. 
พระขทิรวนิยเรวตเถระ  อันอยูในปาไมกระถินกว็า  ไมตะเคียนก็วา  เลิศ 
กวาภิกษุทั้งหลายผูอยูปา.  พระกังขาเรวตเถระ   เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผู 
เพงดวยฌาน.  พระโสณโกฬิวิสเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีความ 
เพียรปรารภแลว.  พระโสณกุฏิกัณณเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีมีวาจา 
อันเพราะ.  พระสีวลีเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูมีลาภมาก.  พระ 
วักกลิเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูนอมลงดวยศรัทธา.  พระราหุล 
เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย  ผูใครซึ่งสิกขา.  พระรัฏฐปาลเถระ  เลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูบวชดวยศรัทธา. พระกุณฑธานเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
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ผูถือเอาซ่ึงสลากเปนประถม.  พระวังคีสเถระ   เลศิกวาภิกษุทั้งหลาย  
ผูมีปฏิภาณ.  พระอุปเสนวังคันตบุตร  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูนํามาซึ่ง 
ความเลื่อมใสโดยรอบ.  พระทัพพมัลลบุตร  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผู 
แตงต้ังปูลาดเสนาสนะ.  พระปลินทวัจฉเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
ผูเปนที่รักเจริญจิตของเทพดา.  พระพาหิยทารุจีริยะ  เลิศกวาทานท่ีเปน 
ขิปปาภิญญาบุคคลตรัสรูพลัน.  พระกมุารกัสสปเถระ  เลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูกลาวธรรมกถาวิจิตร.  พระมหาโกฏฐิตเถระ  เลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูถึงซ่ึงปฏิสัมภิทา.  พระอานนทเถระ เลิศกวาภิกษุทั้งหลายอ่ืน 
โดยคุณพิเศษถึง ๕ สถาน  คือ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่เปนพหุสูต 
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีมีคติ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายที่มีสติ  เลิกกวาภิกษุ 
ทั้งหลายท่ีมีธิติปญญาจําทรง  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย  ที่เปนอุปฏฐาก 
พระอุรุเวลกัสสปเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีมีบริษัทใหญบริวารมาก. 
พระกาฬุทายิเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย   ผูใหตระกูลเลื่อมใส.  พระ 
พากุลเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายท่ีมีอาพาธโรคพิบัตินอย.  พระโสภิต- 
เถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูระลึกไดซึ่งปุพเพนิวาส.  พระอุปาลิเถระ 
เลิศกวาภิกษุทั้งหลายผูทรงไวซึ่งวินัย.  พระนันทกเถระ  เลิศกวาภิกษุ 
ทั้งหลายผูใหโอวาทนางภิกษุณี.  พระนันทเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
ผูมีความเกื้อกูลในปฏิภาณ.  พระโมฆราชเถระ  เลิศกวาภิกษุทั้งหลาย 
ผูทรงจีวรเศราหมอง.  ในภิกษุบริษัทที่ทานผูทรงคุณพิเศษน้ัน  ๆ  ซึ่ง 
พระศาสดาทรงสรรเสรญิในเอตทัตตสถานโดยนิยมดังน้ี. 
        ในฝายภิกษุณีบริษัทเลา  พระนางมหาปชาบดีโคตมี ซึ่งไดรับ  
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ครุธัมมปฏิคคหณุปสมบทกอนเปนประถมกวาภิกษุณีทั้งหลาย  เลิศกวา   
ภิกษุณีทั้งหลายบรรดาที่รูราตรี  คือเปนนางภิกษุณีกอนกวานางภิกษุณี 
ทั้งปวง.  นางเขมาเถรี  เปนอัครสาวิกา เลิศกวานางสาวิกาภิกษุณี 
ทั้งหลายผูมีปญญามาก.  นางอุบลวัณณาเถรี  อัครสาวิกาท่ี ๒ เลิศกวา 
สาวิกาภิกษุทั้งหลายท่ีมีฤทธิ์. นางปฏาจาราเถรี  เลิศกวาสาวิกาภิกษุณี 
ทั้งหลายอันทรงไวซึ่งวินัย,  นางธัมมทินนาเถรี  เลิศกวาสาวิกาภิกษุณี 
ทั้งหลายบรรดาที่เปนธรรมกถึก.   นางนันทาเถรี  เลิศกวาสาวิกา 
ภิกษุณีทั้งหลายผูเพงดวยฌานสมาบัติ.  นางโสณาเถรี  เลิศกวาสาวิกา 
ภิกษุณีทั้งหลายผูมีความเพียรปรารภแลว.  นางสกุณเถรี  เลิศกวา 
สาวิกาภิกษุณีทั้งหลายที่บรรลุทิพยจักษุญาณ. นางภัททากุณฑลเกสีเถร ี
เลิศกวาสาวิกาภิกษุณีทั้งหลายที่เปนขิปปาภิญญามีความตรัสรูพลัน. นาง 
ภัททกาปลานีเถรี  เลิศกวาสาวิกาภิกษุณีทั้งหลายท่ีระลึกไดซึ่งปุพเพ- 
นิวาส.  นางภัททากัจจานาเถรี  เลิศกวาสาวิกาภิกษุณีทั้งหลายที่ถึง 
ซึ่งอภิญญาอันใหญแลว.  นางกิสาโคตมีเถรี  เลิศกวาสาวิกาภิกษุณี 
ทั้งหลายผูทรงไวซึ่งจีวรอันเศราหมอง.  นางสิงคาลมาตาถรี เลศิกวา 
สาวิกาภิกษุณีทั้งหลายที่นอมลงแลวดวยศรัทธา. นางภิกษุณีพุทธบริษัท 
ทรงคุณสมบัติดํารงในเอตทัคคสถาน  ดวยประการฉะน้ี. 
        ในฝายอุบาสกพุทธบริษัทคฤหัสถสาวกเลา  พาณิชทั้ง ๒ คือ 
ตปุสสะ ๑  ภัลลิกะ ๑  อันไดสรณะเปนเทฺววาจิกอุบาสก  เมื่อเสด็จอยู 
ณ ควงไมราชายตนพฤกษนั้น  เลิศกวาพุทธสาวกอุบาสกทีถึงสรณะกอน. 
สุทัตตคฤหบดีอนาถบิณฑิกเศรษฐีโสดาบัน  เลิศกวาอุบาสกผูทายก  
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ทั้งหลาย. จิตตคฤหบดีอนาคามีอริยสาวกอยูเมืองมัจฉิกาสัณฑนคร  เลิศ   
กวาอุบาสกท้ังหลายท่ีเปนธรรมกถึก  หัตถอาฬวกอนาคามีอริยสาวก 
เปนอุบาสกเลิศกวาอุบาสกท้ังหลาย  อันสงเคราะหบริษัทดวยสังคหวัตถุ 
๔.  ทาวมหานามสักกะผูพระสกทาคามีอริยสาวก  เลิศกวาอุบาสก 
ทั้งหลายผูใหซึ่งปจจัยลาภอันประณีต.  อุคคคฤหบดีอนาคามีอริยสาวก 
อยู ณ เมืองไพศาลี  เลิศกวามนาปทายอุบาสกอันใหสิ่งของอันใหเจริญ 
จิต. อุคคตคฤหบดี  อนาคามีอริยสาวก   อยู ณ บานหัตถีคาม  เลิศกวา 
สังฆุปฏฐากอุบาสก  ผูบํารุงปฏิบัติซึ่งสงฆ.  ปุรพันธเศรษฐีบุตรโสดาบัน 
อริยสาวก  เลิศกวาอุบาสกผูเสื่อมใสหยั่งลงมั่น.   ชีวกโกมารภัจ เลิศ 
กวาอุบาสกท่ีเลื่อมใสในบุคคล.  นังกลุบิดาคฤหบดีโสดาบัน  เลิศกวา 
อุบาสกท้ังหลายผูมีความคุนเคยในพระพุทธเจา.  อุบาสกพุทธบริษัท 
คฤหัสถสาวกมีคุณสมบัติดํารงในเอตทัคคสถาน  ดวยประการฉะน้ี. 
        ในฝายอุบาสิกาสาวิกาพุทธบริษัทเลา  นาวสุชาดาเสนิยธิดาโสดา- 
บันอริยสาวิกาไดถึงสรณะกอน  เลศิกวาอุบาสิกาทั้งหลายผูถึงสรณะกอน. 
นาวิสาขามิคารมาตาโสดาบัน  เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลายที่เปนทายิกา. 
บริจาคทาน. นางขุชชุตตราโสดาบันริยสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลาย 
ที่เปนธรรมกถึก.  นางสามาวดีโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกา 
ทั้งหลายผูอยูดวยเมตตาวิหาร. นางอุตรานันทมาตาโสดาบันอริยสาวิกา 
เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลายผูเพงดวยฌานสมาบัติ.  นางสุปปวาสาโกลิยธิตา 
โสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลายผูใหซึ่งปจจัยลาภอันประ- 
ณีต. นางสุปปยาอุบาสิกาโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกท้ังหลายผู  
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ปฏิบัติภิกษุไข.  นางกาติยานีโสดาบันอริยาสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลาย   
ผูไดเลื่อมใสหยั่งลงมั่น.  นางคฤหปตานีนังกุลมาตาโสดาบันอริยาสาวิกา 
เลิศกวาอุบาสิกทั้งหลายผูมีความคุนเคยในพระพุทธเจา. นางกาฬี 
อุบาสิกากุลฆริกาโสดาบันอริยสาวิกา  เลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลายผูได 
เลื่อมใสแลวดวยไดยินตาม.  อุบาสิกาพุทธบริษัทคฤหัสถสาวิกา มีคุณ 
สมบัติดํารงอยูในเอตทัคคสถาน  ดวยประการฉะน้ี. 
        เอว  จตสฺสนฺน  ปริสาน  ยถารห  วิเสสาธิคเมน  สงฺฆ  สมมฺา 
ปฏิปาเทสิ. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงสั่งสอนใหบริษัททั้ง ๔ ภิกษุ  ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา  บรรลโุลกุตรคุณตามสมควร  ใหสงฆปฏิบัติชอบ 
ดวยเปนอริยบุคคลท้ังหลาย ๔ โสดาบนั  สกิทาคามี  อนาคามี  อรหันต 
คุณธรรมพิเศษตาง ๆ เพราะไดดําเนินตามอารยาษฏางคิกมรรคมัชฌิมา 
ปฏิปทาสงเคราะหในศีล  สมาธิ  ปญญา  สิกขา ๓ ประการโดยนิยมดังน้ี.๑ 

        พระองคเสด็จจาริกไปในคามนิคมชนบทราชธานีนั้น ๆ นับแต 
อภิสัมโพธิลวงไป  ๔๔ พรรษาเปนกําหนด  ดวยประการฉะน้ี.๒ 

 
๑.  ฉบับเดิมจบเพียงนี้ตอนหนึ่ง  และมีตออีกตอนหนึ่งความเดยีวกัน  แตเปนภาษามคธมากเกินกวา 
ตามท่ีใชเทศนาตามวัด  เขาใจวาแตงข้ึนใหมเพราะเหตุอ่ืน  มีเทศนาถวายเปนตน. 
๒.  ไดตดัความหลังท่ีซํ้าออกเสีย  พรอมท้ังคํามคธท่ีเกิน  ใชในท่ีนี้  เปนแตเก็บความขางปลายท่ี 
แปลกออกไป  มาเรียงเช่ือมกนัไว. 
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                    มหาปรินิพพานสูตร  กัณฑที่ ๙  
                                     ภาคตน  
        กลาวความจําเดิมแตสมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จจําพรรษา 
ณ บานเวฬุวคามแขวงเมืองเวสาลี  เมื่อพรรษาที่ ๔๕.  พระองคทรง 
พระประชวร  แตกลับหายดวยกําลังอิทธิบาทภาวนา.  วันหน่ึงพระองค 
เสด็จประทับกลางวัน  ณ  ปาวาลเจดีย  ตรัสปริยายเพ่ือจะใหพระอานนท 
ไดชองทูลอาราธนา  เพ่ือเสด็จอยูโปรดสัตวต้ังกัป.  มารเขาดลใจ  พระ 
อานนทไมไดสติในที่จะรูเทา.  พอพระอานนทออกไปแลว  มาร 
ไดชองไปทูลอาราธนาใหนิพพาน  อางถึงความหลังท่ีพระองคต้ังพระ 
หฤทัยวาจะยังไมนิพพานกอน  กวาจะประกาศพระศาสนาใหแพรหลาย 
บัดนี้ก็ถึงคราวแลว.  พระองคตรัสปฏิญญาวาอีก  ๓ เดือนจักนิพพาน. 
แตนั้นทรงปลงพระชนมายุสังขารแลว  เสด็จจากเมืองเวสาลี  จาริกไป 
โดยลําดับ  ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ  ในอภิญญาเทสิตธรรมบาง 
ในสังเวคกถาและอัปปมาทธรรมบาง  ในไตรสิกขาบาง  ในมหาปเทส 
วางแบบไวสําหรับตัดสินพระธรรมวินัยบาง ณ ตําบลน้ัน ๆ. จนถึงวัน 
หนาจะนิพพาน  พระองคเสด็จถึงเมืองปาวา.  จึงนายจุนทะชางทองเชิญ 
เสด็จไปเสวย  ทางทําภัตกิจดวยมังสะสุกรออน.  แตนั้นก็ทรงพระ  
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ประชวรลงพระโลหิต  ทรงอดกลั้นทุกขเวทนา  เสด็จจาริกตอมาหยุดฟก   
ตามอภิรมยพระพุทธอัธยาศัยเปนคราว ๆ ทรงรับคูผาสิงคิวรรณของ 
ปุกกุสมัลลบตุร  และตรัสแสดงอานิสงสปจฉิมบิณฑบาตทาน  เพ่ือจะ 
กันความวิปปฏิสารของนายจุนะ  ตามระยะทางเสด็จพระพุทธดําเนิน.  
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                        อนุตฺตร  อภิสมฺโพธึ                  สมฺพุชฺฌิตฺวา  ตถาคโต  
                ธมฺมจกฺก   ปวตฺเตตฺวา                      โลเก  อปฺปฏิวตฺติย  
                เวเนยฺเย  สมฺปโพเธตฺวา                    ปฺจวคฺคิยอาทโย 
                ภกิฺขู  ภิกฺขุนีโยเจว                            อปุาสเก  จุปาสิกา 
                สทฺธมฺเม  ปติฏาเปตฺวา                   จตสฺโส  ปริสา  อมิา 
                อทิฺธ  ผีต  พาหุชฺ                        พฺรหฺมจริยมฺปกาสิย 
                โพธิโต   จตฺตาฬีส                            วสฺสานิ  วีติสารย 
                ปฺจตาฬีสเม   วสฺเส                        วสฺส  เวฬุวคามเก 
                อปุคฺฉิ  มาชโิน                               วิหาสิ  อกุโตภโยติ. 
        สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ  เปนวิสุทธขันธสันดานอุดมแลว  ไดใหธรรมจักรอันประเสริฐซึ่ง 
ผูอ่ืนจะใหเปนไปตอบไมได  เปนไปแลว  ทรงประกอบอุปการกิจส่ังสอน 
เวไนยสัตวมีเบญจวัคคียเปนตน  ใหตรัสรูจตุราริยสัจดวยปฏิเวธาภิสมัย 
ทรงประดิษฐานบริษัททั้ง ๔ ภิกษุ  ภิกษุณี อุบาสก  อุบาสิกา  ใหดํารง 
อยูในพระสัทธรรมโลกตุราริยมรรคผลตามอุปนิสัยสามารถ พระองค 
ทรงประกาศพรหมจรรย  ใหสมบูรณแพรหลายเปนประโยชนแกประชุม 
ชน  คือเทพดามนุษยเปนอันมาก  เสด็จพุทธดําเนินสัญจรส่ังสอน 
เวไนยสัตว  ในคามนิคมชนบทราชธานีนั้น ๆ  มีเมืองราชคฤหในมคธ- 
รัฐเปนตน  ประดิษฐานพุทธสาวกมณฑลใหเปนไป  นับกาลกําหนดแต 
อภิสัมโพธิสมัยลวงไปได  ๔๔ พรรษา  ครั้น ณ พรรษกาลท่ี ๔๕ เสด็จ 
จําพรรษาธิษฐาน  ณ  บานเวฬุวคามโดยพระพุทธอัธยาศัย.  
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                                 ทรงปลงอายุสังขาร   
        ตทา  ห ิ ครั้งน้ันพระองคเสด็จจากอัมพปาลีวัน  ซึ่งนางอัมพปาลี 
คณิกาถวายเปนสังฆารามแลว  จาริกไปกับดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปน 
อันมาก  ถึงบานเวฬุวคาม  เปนสถานในเขตเมืองไพศาลีนคร  ครั้นจวน 
ใกลวัสสูปนายิกาสมัยตามวินยานุญาตนิยมแลว  สมเด็จพระบรมโลกนาถ 
ผูลวงวิสัยที่ผูอ่ืนจะชวยรักษาพระองคผูชํานะมารแลว  ไมมีความกลัว 
แตที่ใดที่หน่ึง  จึงตรัสเรียกพระภิกษุสงฆ  ทรงอนุญาตใหจําพรรษา 
ตามอัธยาศัยวา  เอถ  ตุมฺเห  ภิกฺขเว  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  มาเถดิ 
ทานท้ังหลายจงจําพรรษา  ณ จังหวัดเมืองไพศาลีตามมิตรสหายแหง 
ตน ๆ เถิด  อหมฺปน  อิเธว  เวฬุวคามเก  วสฺส  อุปคจฺฉามิ  ก็แตเราผู 
พระตถาคต  จะจําพรรษาอธิษฐานการอยูฝน  ณ  บานเวฬุวคามตําบลนอย 
นี้แลว.  อุปคฺฉิ  ทรงพระอนุญาตใหภิกษุทั้งหลายจําพรรษาตามผาสุก 
แหงตน ๆ ฉะน้ันแลว  สวนพระองคทรงจําพรรษาอยู ณ บานเวฬุวคาม 
นั้น.  ครั้นภายในพรรษากาล  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงพระ 
ประชวรขราพาธกลา  เกิดทุกขเวทนาใกลมรณชนมพินาศ.  ก็แตสมเด็จ 
พระสุคตเจา ดํารงพระสติสัมปชัญญะ  อันทุกขเวทนากลาน้ัน  ไมเบียด- 
เบียนใหอาดูรเดือดรอนระสํ่าระสายได  ทรงอดกลั้นซึ่งทุกขเวทนา  ดวย 
อธิวาสนขันติคุณ  ทรงเห็นวายังมิควรท่ีจะปรินิพพานกอน  จึงประฌามขับ 
ไลบําบัดอาพาธพยาธิทุกขนั้นเสียใหระงับสงบไปดวยความเพียรอิทธิบาท 
ภาวนา.  ครั้นดํารงพระกายเปนปกติระงับขราพาธน้ันแลว  วันหนึ่ง 
เสด็จทรงน่ังพุทธอาสนซึ่งปูลาด  ณ รมเงาแหงวิหาร  พระอานนทเถระ  
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เขาเฝาถวายอภิวาทนมัสการแลว  กราบทูลวา  ทิฏา  ภนฺเต  ภควโต ผาสุ  
ขาพระองค  ไดเห็นความผาสุแหงพระผูมีพระภาคเจาแลว  ความที่ทน  
ทานอดกลั้นแหงพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคไดเห็นแลว. กแ็ต 
อาศัยที่พระผูมีพระภาคทรงพระประชวรนั้น  กายขาพระองคประหน่ึงจะ 
งอมระงมไป  แมทิศานุทิศก็มืดมนไมปรากฏแกขาพระองค  แมธรรม 
ทั้งหลาย  ก็ไมสวางแจมแจงแกจิต  เพราะมาวิตกรําพึงคิดถึงความไขที่ 
ทรงพระประชวรนั้น  แตมายินดีอยูนอยหน่ึงวา  พระผูมีพระภาคยังไม 
ปรารภภิกษุสงฆ  แลวตรัสพุทธพจนอันใดอันหน่ึงเพียงใดแลว ก็ยังจะไม 
ปรินิพพานกอน  ขาพระองคมีความยินดีเปนขอไวใจอยูนอยหนึ่งฉะน้ี 
กึ  ปนานนฺท  ภิกฺขุสงฺโฆ  มยิ ปจฺจาสึสติ  ดูกอนอานนท  ภิกษุสงฆยังมา 
หวังเฉพาะซ่ึงอะไรในเราผูตถาคตเลา  เทสิโต  อานนฺท  มยา  ธมฺโม  อนนฺ- 
ตร  อพาหิร  กตฺวา  ดูกอนอานนท  ธรรมเราผูพระตถาคตไดแสดง 
แลวทําไมใหมีภายในไมใหมีภายนอก  นตฺถานนฺท  ตถาคตสฺส  ธมฺเมสุ 
อาจริยมุฏ ิ  ดูกอนอานนทฺ  กํามืออาจารย  คือ  จะซอนความในธรรม 
ทั้งหลายไมมีแกพระตถาคตเจา ๆ ซึ่งเปนศาสดาของเทพดามนุษย มีจิต 
บริสุทธพนจากตัณหานิสัยทิฏฐินิสัยดวยประการทั้งปวงแลว  ซึ่งขอลี้ลับ 
จะตองปกปดซอนบังไวแสดงไดแกสาวกบางเหลา  มิไดทั่วไปเปนสรรพ- 
สาธารณหรือจะพึงแสดงใหสาวกทราบตออวสานกาลท่ีสุดไมมีเลย.  ยสสฺ 
นูน  อานนฺท  เอวมสฺส  ดกูอนอานนท ผูใดยังมีฉันทะอาลัยอยูวา จัก 
รักษาภิกษุสงฆ  หรือวาภิกษุสงฆมีตัวเราเปนที่เฉพาะเปนที่อางดังน้ี 
โส  นูน  ผูนัน้หรือแล  จะพึงปรารภภิกษุสงฆ  แลวกลาวคําอันใดอันหน่ึง 
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ซึ่งแสดงหวงสิเนหะอาลัย.  อันฉันทะปริวิตกคํานึงเชนนั้นไมมีแกพระ   
คถาคตเจาเลย. สก  อานนฺท ตถาคโต  ดูกอนอานนท  พระตถาคตเจาจัก 
ปรารภภิกษุสงฆแลวกลาวคําอันหน่ึงน้ันแลคราวหน่ึง อห  โข  ปนานนฺท 
ดูกอนอานนท  เราผูพระตถาคตแล  บัดนี้ชราเจริญวัย  มีความเปนคน 
ใหญไปดวยรางกายสิ้นกาลนาน  มีวัยอันตามมาถึงแลว  ชนมายุกาลแหง 
เราผูตถาคตถึง  ๘๐ เปนไปอยู  ณ บัดนี้.  กายแหงพระตถาคตเจายอม 
เปนไปประหนึ่งเกวียนชํารุด  ที่ซอมแซมดวยไมไผใชสัมภาระเกวียน 
ฉะน้ัน.  ยสฺม ึ อานนฺท  สมเย  ดูกอนอานนท  สมัยใดพระตถาคตเจา 
เขาไปถึงซ่ึงเจโตสมาธิความต้ังเสมอแหงจิตไมมีนิมิต  เพราะไมทําในใจ 
ซึ่งนิมิตท้ังหลายทั้งปวง  เพราะดับแหงเวทนาบางเหลาแลวแลอยู.  เมื่อ 
ใดพระตถาคตเจาเขาอนิมิตตเจโตสมาธิ  หยุดยั้งอยูดวยอนิมิตตสมาธิแลว 
ผาสุตโร  อานนฺท ตสฺมึ  สมเย  ดูกอนอานนท  กายแหงพระตถาคตเจา 
ยอมมีผาสุกสบายในสมัยนั้น.  ตสฺมาติหานนฺท   ดูกอนอานนท 
เพราะเหตุอนิมิตตสมาธิวิหาร  เพราะเหตุใหกายมีความผาสุกนั้น  อตฺต- 
ทีปา  วิหรถ  ทานท้ังหลายจงมีตนเปนเกาะที่พ่ึง  ใชบุคคลมีสิ่งอ่ืน 
เปนที่พ่ึง  ธมฺมทีปา  คือจงมีธรรมเปนเกาะเปนที่พ่ึง  อยูทุกอิริยาบถเถิด 
ทสฺเสตฺวา  ตรัสดังน้ีแลว  ทรงแสดงซ่ึงขอวามีตนมีธรรมเปนที่พ่ึงนั้น 
ดวยสามารถประกอบในสติปฏฐานท้ัง ๔ สั่งสอนภิกษุสงฆในเอกายน- 
มรรค  คือสติปฏฐานภาวนา  และปกณิณกเทศนาตามสมควรแกอุปปตติ 
นั้น ๆ เสด็จสําราญพระอิริยาบถบําเพ็ญพุทธกิจ  ณ บานเวฬุคาม  จน 
กาลลวงไปถึงเดือนท่ี ๓  แหงฤดูเหมันต  ซึ่งอรรถกถาจารยหากําหนด  
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วา  มาฆบุรณมีสมัยเปนวันปลงอายุสังขาร  ณ ปาวาลเจติยสถานดังนี้   
นั้น  ในพระบาลีก็มิไดมีนิยมกาลวาเปนฤดูเดือนปกษดิถีอันใด กลาว 
ไดแตโดยอธิการรันตรนิทัสนาวิจเฉทไวยากรณฉะนี้วา  อถโข  ภควา 
ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เม่ือปุพพัณหสมัย  สวนเบือ้งตน 
วันเวลาเชา  ทรงถือเอาบาตรและจีวรแลว  เสด็จโครบิณฑบาต  ณ เวสาล ี
แลว  ครั้งปจฉาภัตกลับจากบิณฑบาต  ดํารัสสั่งใหพระอานนทถือเอาผา 
นิสีทนพัสตรสําหรับรองน่ัง  เสด็จไปยังปาวาลเจดียเพ่ือสําราญอยู  ณ กลาง 
วัน  พระอานนทเถรเจาลาดนิสีทนะถวาย  ณ  รมพฤกษาแหงหนึ่ง  พระ 
องคเสด็จน่ังแลว  พระอานนทเถระเขาไปถวายบังคม ณ ที่ควร.  สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาประสงคจะใหพระอานนทกราบทูลอาราธนา  เพ่ือจะ 
ดํารงอยูชั่วอายุกัปหน่ึง  หรือเกินกัปนั้น  พระองคทํานิมิตอันหยาบ  แสดง 
อานุภาพแหงอิทธิบาทภาวนาวาสามารถจะใหทานผูไดเจริญ  ดํารงอยูอายุ 
กัปหน่ึงหรือเกินกวาอายุกัป  ไดตรัสโอภาสปริยายนิมิตอันหยาบดังน้ัน 
ถึง ๓ หน  มารเขาดลใจพระอานนทเสีย  จึงไมสามารถจะรูความ 
แลวไดสติอาราธนาฉะน้ัน  พระสุคตเจาจึงทรงขับพระอานนทเสียจากที่ 
นั้น  พระอานนทถวายบังคมทําประทักษิณแลวไปนั่ง ณ รมไมแหงหน่ึง 
ไมไกลนักแตพระโลกนาถ  ครั้นพระอานนทหลีกไปไมชา  มารเขา 
ไปเฝาแลว ยกเนื้อความแตปางหลังครั้งแรกไดตรัสรูอภิสัมโพธิญาณ 
ประทับ  ณ  ควงไมอชปาลนิโครธน้ัน  ไดตรัสวาบริษัททั้ง ๔ เหลา  ภิกษุ 
ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกา  ยังไมฉลาดชัดเจนอาจแสดงธรรมมีปาฏิหาริย 
ย่ํายีปรับปวาทโดยสหธรรม  และพรหมจรรยยังไมแพรหลายบริบูรณเปน  
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ประโยชนแกประชุมชนเปนอันมาก  ประกาศดวยดีในเทพดามนุษยเพียง   
ไรแลว  ยังจักไมปรินิพพานกอนดังนี้  บัดนี้ปริสสมบัติและพรหมจรรยก ็
สมบูรณดังพุทธประสงคทุกประการแลว  ปรินิพฺพาตุทานิ ภนฺเต  ภควา 
ขอพระผูมีพระภาคจงปรินิพพานเถิด  บัดนี้เปนกาลที่จะปรินิพพาน 
แหงพระผูมีพระภาคแลว.  เอว วุตฺเต  เมื่อมารกลาวดังน้ีแลว  พระผูมี 
พระภาคจึงตรัสวา  อปฺโปสฺสุกฺโก  ตฺว  ปาปม โหหิ  ดูกอนมารผูมีบาป 
ทานจงขวนขวายนอยเถิด  น  จิร  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพาน  ภวิสฺสติ 
ความปรินิพพานแหงพระตถาคตเจาจักมีในไมชา  อิโต  ติณฺณ  มาสาน 
อจฺจเยน  ตถาคโต  ปรินพฺิพายิสฺสติ โดยกาลท่ีลวงไปแลวแหง ๓ เดือนแต 
นี้พระตถาคตเจาจักรปรินิพพาน.  อถ  โข  ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระ 
ภาค  มีพระสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขาร  ณ ปาวาลเจดีย  กเ็กิดอัศจรรย 
แผนดินไหวใหญ  และขนชันสยดสยองพิลึกนาสพึงกลัว  ทั้งกลองทิพย 
ก็บันลือลั่นในอากาศ. สมเด็จพระบรมโลกนาถทราบความน้ันแลว 
เปลาอุทานน้ีในเวลาน้ันวา 
        ตุลมตุลฺจ   สมฺภว                            ภวสงฺขารมวสฺสชิ  มนุิ 
        อชฺฌตฺตรโต  สมาหโิต                        อภินฺท ิ กวจมิวตฺตสมฺภว 
ดังน้ี  มีความวา  ผูรู  คือ  พระสมัยภูพุทธเจาไดสละลงปลงเสียแลวซ่ึง 
โลกิยกรรม  เครื่องตกแตงภพเปนสัมภวะเครื่องเกิด  ที่จะพึงชั่งไดคือ 
เปนกามาวาจากรรม  อันจะพึงชั่งมิได  คือมหรคตกรรม  พระพุทธเจาน้ัน 
เปนผูยินดีแลว  ณ ภายใน  ต้ังม่ันดวยอุปาจารสมาธิและอัปปยาสมาธิแลว 
พระองคไดทําลายเสียแลวซ่ึงอัตตสัมภพ  คือกิเลสที่เกิดแลวในตนให  
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พินาศไป.  ประหน่ึงโยธาใหญในสงครามอันทําลายเสียแลวซ่ึงเกราะ   
ฉะน้ัน อถโข  อายสฺมโต  อานนฺทสฺส  เอตทโหสิ  ครั้งน้ัน  พระอานนท 
เกิดปริวิตกพิศวงเพราะอัศจรรยเกิดมีนั้น  จึงออกจากรมพฤกษาเขาไปสูที่ 
เฝาถวายบังคมน่ัง ณ ที่ควรแลว  ทูลถามถึงเหตุซึ่งใหเกิดอัศจรรยมีแผน 
ดินไหวใหญเปนตนนั้น. สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเหตุ ๘ ประการท่ีจะ 
ใหเกิดแผนดินไหวใหญ  คือ  ลมกําเรบิ ๑ ทานผูมีฤทธ์ิบันดาล ๑ พระ 
โพธิสัตวจุติจากดุสิตลงมาสูพระครรภ  ๑  พระโพธิสัตวประสูติ  ๑ พระ 
ตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ๑  พระตถาคตเจาใหพระ 
อนุตรธรรมจักรเปนไป ๑  พระตถาคตเจาปลงอายุสังขาร ๑  พระตถาคต 
เจาปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ ๑ เหตุทั้ง ๘  นี ้ เปนปจจัย 
จะใหแผนดินไหวใหญละอยาง ๆ แลว พระองคตรัสซึ่งบริษัท ๘ จําพวก 
คือ  กษัตริย ๑  พราหมณ ๑  คฤหบดี  ๑  สมณะ  ๑  หมูเทพดาจาตุ- 
มหาราชิกา ๑  หมูเทวดาดาวดึงส  ๑  หมูมาร  ๑ หมูพรหม  ๑ ซึ่งพระ- 
องคเคยเขาไปใกลแลว  สั่งสนทนาแสดงธรรมีกถาสั่งสอน.  แลวตรัส 
อภิภายตนะ  ๘ ประการ  และวิโมกข  ๘ ประการ  แลวทรงนําเนื้อ 
ความแตปางหลัง  ครั้งแรกไดตรัสอภิสัมโพธิ  เสด็จอยู ณ  ควงไมอชปาล- 
นิโครธไดตรัสไวแกมารฉันใดนั้น  มาตรัสแกพระอานนทแลว  แสดงวา 
พระองคไดปลงอายุสังขารแลว  แผนดินไหวใหญเพราะเหตุนั้น  ดังนี้. 
พระอานนทจึงกราบทูลวา  ติฏตุ ภนฺเต  ภควา  กปฺป  ติฏตุ  สุคโต 
กปฺป  ขอพระผูมีพระภาค  จงต้ังอยูกัปหน่ึงเถิด ขอพระสุคต  จงต้ังอยู 
กัปหน่ึงเถิด  พหุชนหิตาย  พหุชนสุขาย  เพ่ือประโยชนเกื้อกูลแกชน 
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เปนอันมาก เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก  โลกานุกมฺปาย  เพ่ือจะไหว   
ตาม  คือ  อนุเคราะหซึ่งสัตวโลก  อตฺถาย  หิตาย  สุขาย  เทวมนุสฺสาน 
เพ่ือประโยชนที่สัตวประสงค  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแก 
เทพดามนุษยทั้งหลาย.   พระผูมีพระภาคตรัสหามวา อลทานิ  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  อยาเลย ทานอยาไววิงวอนพระตถาคตเจา  บัดนี้มิใช 
กาลเพ่ือจะวิงวอนพระตถาคตเจาเสียแลว. พระอานนทก็กราบทูลวิงอวน 
ถึง ๒ ครั้ง ๓  ครั้ง พระองคจึงตรัสถามวา  สทฺทหสิ  ตฺว อานนฺท 
ตถาคตสฺส  โพธึ  ดูกอนอานนท  ทานเชื่อซ่ึงปญญาตรัสรูแหงพระตถาคต 
เจาหรือ. เอว ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเชื่อ.  อถ 
กิฺจรหิ  ตฺว อานฺนท  ดูกอนอานนท  ถาทานเชื่อฉะนั้นแลว  ไฉนมาบีบ 
ค้ันแคนไคพระตถาคตเจาถึง ๓  ครั้งเลา.  สมฺมุขา  เมต  ภนฺเต  ภควา 
สุต  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ขาพระองคไดฟง  ไดรับมาเฉพาะพระ 
พักตรแหงพระผูมีพระภาคเจาวา  อิทธิบาทท้ัง ๔ ประการ  ทานผูใด 
ผูหน่ึงไดเจริญทําใหมากชํานาญแคลวคลองแลว  ถาทานผูนั้นจํานงใจจะ 
ดํารงอยูนานดวยรูปกายแลว  ก็พึงต้ังอยูไดกัป  ๑ บาง  เหลือกวากัป  ๑ 
บาง.  อิทธิบาทท้ัง ๔  นัน้พระตถาคตเจาไดเจริญแคลวงคลองชํานาญแลว 
ถาพระตถาคตเจามาปรารถนาจะต้ังอยูดวยสรีระประพันธนั้นไซร ก็จะ 
ดํารงอยูสิ้นอายุกัปหน่ึงหรือเกินกวาอายุกัปนั้นได  ดังนี้  เพราะเหตุนั้น 
ขาพระองค  จึงไดกราบทูลวิงวอนอาราธนาถึง  ๓ ครั้งเปนกําหนดฉะน้ี. 
พระผูมีพระภาคตรัสถามพระอานนทอีกเลาวา  สทฺทหสิ  ตฺว  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  ทานเชื่ออยูหรือซ่ึงอานุภาพแหงอิทธิบาทภาวนานั้น 
 
    



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 170 

เอว  ภนฺเต  ขาแตพระองคผูเจริญ  ขาพระองคเชื่อ.  ตสฺมาติหานนฺท   
ดูกอนอานนท  เพราะฉะน้ัน  ขอซ่ึงเมื่อพระตถาคตเจาทํานิมิตโอภาส 
อันหยาบ  และอานนทไมสามารถจะรู  ไมไดวิงวอนพระตถาคตเจาแต 
กอน ๆ ซึ่งยังเปนกาลอยูนั้น  ก็เปนความผิดของอานนทผูเดียว  ถาใน 
คราวนั้น  ๆ  หากอานนทจะพึงวิงสอนพระตถาคตเจาไซร  พระตถาคต 
เจาจะพึงหามเสีย ๒ ครั้ง  ครั้นวาระที่ ๓ พระตถาคตเจาก็จะรับคําวิง 
วอนอาราธนานั้น  เพราะเหตุนั้น  ซึ่งอานนทไมวิงวอนเสียแตยังเปน 
กาลอยูนั้น  เปนความผิดของอานนทผูเดียว.  ครั้นพระองคตรัสดังน้ี 
แลว  และนิมิตโอภาสอันหยาบเห็นปานน้ัน พระองคไดทําแลวแกพระ 
อานนทแตกาลกอนในสถานเทาใด  สิ้นวาระเทาใด  พระองคก็ทรง 
ประมวลสถานท้ังปวงน้ันนับได ๑๖  ตําบล  มาแสดงแกพระอานนท 
โดยพิสดาร  และสถานทั้ง ๑๖ ตําบลน้ัน  เมืองราชคฤห  ๑๐  ตําบล 
เมืองเวสาลี  ๖  ตําบล.  ๑๐  ตําบลเมืองราชคฤหนั้น  ภูเขาคิชฌกูฏเปนที่ ๑ 
โคตมนิโครธเปนที่ ๒ โจรัปปปาตะ  เหวที่ทิ้งโจรเปนที่ ๓  ถ้ําสัตตปณณ- 
คูหาขางภูเขาเวภารบรรพตเปนที่  ๔ กาฬสิลาขางภูเขาอิสิคิลิบรรพตเปน 
คํารบ ๕ เง้ือมชื่อวาสัปปโสณฑิกา  ณ  สีตวันเปนคํารบ ๖  ตโปทาราม 
เปนที่ ๗  เวฬุวันเปนที่  ๘  ชีวกัมพวันเปนที่ ๙  มทัทกุจฉิมิคทายวัน 
เปนที่ ๑๐.  สถาน ๑๐ ตําบลน้ีอยูเมืองราชคฤห. และสถาน ๖ ตําบลเมือง 
เวสาลี  นั้น  อุเทนเจดียเปนที่  ๑  โคตกเจดียเปนที่  ๒   สัตตัมพเจดีย 
เปนที่ ๓ พหุปุตตเจดียเปนที่ ๔ สารันทเจดีย๑  เปนคํารบ ๕ ปาวาล- 
 
๑.  บาลีพระไตรปฎก  เลม ๑๑ หนา  ๑๓๘ เปนสารันททเจดีย. 
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เจดียนี้เปนคํารบ  ๖  รวมเปน ๑๖  สถานดวยประการฉะน้ี.  ในวาระ   
ทั้ง ๑๖  ครั้งน้ัน เปนกาลอยูที่จะวิงวอนพระตถาคตเจา  อานนทก็มิไดรู 
มิไดวิงวอน  ถาใน  ๑๖ วาระน้ัน  อานนทไดวิงวอนแตในสถานใด 
สถานหน่ึงนั้นไซร  พระตถาคตเจาจะพึงหามเสีย ๒ ครั้ง  ครั้งท่ี ๓ 
ก็จะรับอาราธนา.  นี้เหตุใน  ๑๖  ตําบลน้ัน  อานนทไมสามารถจะ 
รูไมไดวิงวอน  เหตุนั้น  ขอน้ันก็เปนความผิดของอานนทผูเดียว.  นน ุ
เอว  อานนฺท  มยา ปฏิกจฺเจว อกฺขาต ดูกอนอานนท  เราผูตถาคตได 
บอกแลวดังน้ีแตเดิมหาไมหรือวา  สพฺเพเหว  ปเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาโว 
อฺถาภาโว บรรดาสัตวสังขารเปนท่ีรักเจริญใจทั้งปวงเทียว ยอม 
เปนตาง ๆ  พลัดพรากเปนอยางอ่ืนไป  ไมคงทนถาวรอยูไดตามใจ 
ประสงค  ต  กุเตตฺถ  ลพฺภา  อันสิ่งที่เที่ยงซึ่งสัตวประสงคอยูนักนั้น 
สัตวทั้งหลายจะพึงไดในสังขารนี้แตไหนเลา  ยนฺต  ชาต  ภูต  สงฺขต 
ต  ปโลกธมมฺ  สิ่งใดเกิดมาเปนมา  อันปจจัยประชุมทํา  ปจจัยตกแตง 
มีความฉิบหายไปเปนธรรม  ต  วต มา  ปลชฺุชีติ  ซึ่งจักร่ํารอง 
ปรารถนาทะยายไปวา ขอส่ิงน้ันอยาฉิบหายเลย  ดงัน้ีนี่  เนต  าน 
วิชฺชติ  ฐานะท่ีจะใหไดดังใจประสงคนั้นไมมี.  ย  โข  ปนเต  อานฺนท 
ดูกอนอานนท  ก็สิ่งใดและพระตถาคตเจาไดบริจาคแลว  คายแลว  ปลอย 
เสียแลว   มละเสียแลว  สละคืนเสียแลว  อายุสังขารอันใดพระตถาคต 
เจาสละลงปลงเสียแลว  วาจาพระตถาคตเจาไดภาษิตโดยสวนเดียวเปน 
คําขาดแลววา  น  จร  ตถาคตสฺส  ปรินิพฺพาน  ภวิสฺสติ  ความ 
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ปรินิพพานแหงพระตถาคตเจาจักไมมีชา  อิโต  ติณฺณ มาสาน  อจฺจเยน  
ตถาคโต  ปรนิิพฺพายิสฺสติ  โดยกาลท่ีลวงแลวแหง  ๓ เดือนแตนี้ไป  
พระตถาคตเจาจักปรินิพพาน  ดังนี้.  ตฺจ  ตถาคโต  ชีวิตเหตุ  ปจฺจา- 
คมิสฺสตีติ  เนต  าน  วิชชฺติ ซึ่งพระตถาคตเจาจักคืนกลับมายังส่ิงน้ัน 
เพราะเหตุแหงชีวิต ดังน้ี  ฐานะท่ีต้ังดังน้ีไมมี  ดวยพุทธภาษิตน้ีก็แสดง 
ความวาพระตถาคตเจาบมิไดตรัสพระวาจาเปน ๒.  ขอน้ีก็แสดง 
เปนพุทธภาษิต  พระพุทธเจาไดตรัสจริงแลว  ซึ่งจะมิไดเปนดังน้ัน 
ไมมี  สิ่งใดที่พระตถาคตตรัสวาเปนโวทานิยะ  ที่ต้ังแหงความ 
บริสุทธิ์ผองแผว  สิ่งนั้นก็คงเปนฉันน้ันจริง  สิ่งที่พระองคตรัสวาเปน 
สังกิเลสิกะ  ฝกฝายแหงความเศราหมองก็เปนอยางนั้นจริง  ขอปฏิบัติ 
ที่พระองคตรัสวาเปนมรรคาวิถีปฏิปทาแหงนิพพาน  หรือแหงสุคติภพ 
หรืออบายภูมิก็ดี  ขอปฏบิัตินั้นก็เปนปฏิปทามรรคาวิถีดังน้ันจริง  ควรท่ี 
ปราชญผูมีวิจารณปรีชาจะคํานึงตาม  แลวไดความเชื่อและเสื่อมใสใน 
พระสยัมภูพุทธเจาน้ันโดยย่ิง  ดวยประการฉะน้ี. 
                            ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
        เมื่อพระผูมีพระภาคตรัสแกพระอานนทฉะนี้แลว  จึงเสด็จพุทธ- 
ดําเนินยังกูฏาคารศาลาปามหาวัน  ดํารัสสั่งพระอานนทใหหาภิกษุ 
ทั้งหลายบรรดาที่อาศัยเมืองเวสาลีอยู  มาประชุม ณ  อุปฏฐานศาลา 
โรงฉัน    โรงเปนที่บํารุงพรอมแลว     พระองคก็เสด็จพุทธดําเนินไป 
เสด็จนั่ง ณ พุทธอาสน  แลวจึงตรัสประทานโอวาทสอนภิกษุสงฆดวย 
อภิญญาเทสิตธรรมวา  ตสฺมาติห  ภิกฺขเว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  เหตุใด 
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ทานท้ังหลายมีความปรารถนานัก  จะใหเราผูตถาคตดํารงอยูนานดวย  
อิทธิบาทภาวนา  เพ่ือประโยชนและความสุขแกชนเปนอันมาก  เหตุดัง 
นั้น  ธรรมท้ังหลายเหลาใด  เราผูพระตถาคตไดเทศนาแสดงไวดวย 
ปญญาอันยิ่ง  แสดงไวเพ่ือจะตรัสรูเฉพาะหนาลวงโลกิยญาณบรรล ุ 
โลกุตราภิสมัย  ธรรมท้ังหลายเหลาน้ันทานท้ังหลายผูสาวกพุทธบริษัท 
พึงเรียนใหดีสําเร็จประโยชนโดยเอ้ือเฟอเคารพตามความจริง  และพึง 
สองเสพเจริญทําใหมากในสันดาน  อันนั้นก็จะพึงใหพรหมจรรยควรแก 
กาลยาวต้ังอยูไดนานไมเสื่อมสูญ  อันนั้นก็จะพึงเปนไปเพ่ือประโยชน 
และความสุขแกชนเปนอันมาก  เพ่ือจะอนุเคราะหซึ่งสัตวโลก  เพ่ือส่ิงท่ี 
สัตวประสงค  เพ่ือประโยชนเกื้อกูล  เพ่ือความสุขแกเทพดาและมนุษย 
ทั้งหลาย  เสยฺยถีท ธรรมท้ังหลายท่ีเราผูตถาคตแสดงดวยปญญายิ่งนั้น 
เหลาใดเลา  คือ สติปฏฐาน ๔ สัมมัปปธาน  ๔  อิทธิบาท  ๔ อินทรีย  ๕ 
พละ ๕ โพชฌงค  ๗  มรรคมีองคอวัยวะ  ๘ ประการเหลาน้ีชื่ออภิญญา- 
เทสิตธรรม  ทานท้ังหลายพึงเรียนใหดีแลวสองเสพ  เจริญทําใหมากใน 
สันดานเถิด  พระตถาคตพุทธเจาจะดํารงอยูเพ่ือประโยชนใด  ประโยชน 
นั้นจักสําเร็จไดแกประชุมชนเปนอันมาก  ทั้งเทพดาและมนุษยทั้งหลาย 
อถโข  ภควา  ลําดับนั้นสมเด็จพระผูมีพระภาคทรงส่ังสอนในสังเวคกถา 
และอัปปมาทธรรม  จึงตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายวา  หนฺททานิ  ภิกฺขเว 
อามนฺตยามิ โว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตามเถิดบัดนี้เราเรียกทานทั้งหลาย 
ใหรู  วยธมฺมา สังขารา  สังขารธรรมท่ีปจจัยประชุมแตงท้ังหลาย  มีความ 
เสื่อมเปนธรรมดา  อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ  ทานทั้งหลายจงใหความ  
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ไมประมาทถึงพรอมบริบูรณในสันดานเถิด.  ทานทั้งหลายจงใหประโยชน  
ตนประโยชนผูอ่ืนถึงพรอมบริบูรณดวยไมประมาทเถิด.  ทานท้ังหลาย 
ใหสิกขาทั้ง ๓ คือ  อธิศีล  อธิจิต  อธปิญญา  ถึงพรอมบริบูรณดวย 
ไมประมาทเถิด. ความท่ีแหงพระตถาคตเจาจะปรินิพพาน  จักมีไมชา  
โดยกาลท่ีลวง ๓ เดือน  แตนี้ไป  พระตถาคตเจาจะปรินิพพาน.  อิทม- 
โวจ  ภควา  สมเด็จพระผูทรงพระภาคผูทรงพระกรุณาแจกคุณพิเศษแก 
หมูสัตว  ไดตรัสพุทธพจนโดยไวยากรณบทจบแลว  อิท  วตฺวาน 
สุคโต  พระองคผูสุคตมีพระวาจาไพเราะ  ครั้นตรัสคําไวยากรณอันนี้ 
แลว  อถาปร  เอตทโวจ  สตฺถา  พระองคเปนศาสดาส่ังสอนเวไนยสัตว 
ทราบวาผูศึกษาตามจะจําทรงความไวโดยงาย  ดวยวจนประพันธที่ผูก 
เปนฉันทคาถา  นิยมอักขระและบท  เหมือนสิโลกพจน  คําขับในโลกได 
ตรัสแลวซ่ึงคาถานิพนธแสดงความน้ันอ่ืนอีก  ในลําดับไวยากรณภาษิต 
นั้นวา  ทหราป  จ  เย  วุฑฺฒา  เย  พาลา  เย จ  ปณฺฑิตา  เปนตน  ม ี
ความวา  ชนทั้งหลายเหลาใดท่ีเปนคนหนุมเปนตนแกเจริญวัย  เหลาใด 
ที่เปนพาล  เหลาใดท่ีเปนบัณฑิต  อฑฺฒา  เจว  ทลทิฺทา  จ  ทั้งคนม่ังค่ัง 
และคนยากไรก็ดี  สพฺเพ  มจฺจุปรายนา  ชนทั้งปวงน้ันลวนมีความตายเปน 
ไปในเบื้องหนา  ยถาป  กมฺุภการสฺส  กต  มตฺติกภาชน  ภาชนะดิน 
ที่นายชางหมอกระทําแลว  ขุทฺทกฺจ  มหนฺตฺจ  ยมฺปกกฺ  ยฺจ อามก 
ทั้งเล็กทั้งใหญทั้งสุกทั้งเผาแลวและดิบยังมิไดเผาก็ดี  สพฺพ   เภทปริยนฺต 
บรรดาภาชนะดินทั้งปวงไมวาขนาดไหน  ลวนมีความแตกทําลายเปนที่ 
สุด  ฉันใด  เอว  มจฺจานชีวิต  ชีวิตของสัตวทั้งหลายผูมีอันจะพึงตาย  
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เปนธรรมดา  ก็มีความแตกทําลายประลัยพินาศเปนที่สุด  ฉันนั้น.  อถา-   
ปร  เอตทโวจ  สตฺถา  พระองคผูศาสดาไดตรัสแลวซ่ึงคาถาพันธนี้อ่ืนอีก 
ในลําดับนั้น  ปริปปกโฺก  วโย  มยฺห  วัยแหงเราผูพระตถาคตแกรอบแลว 
ปริตฺต  มม  ชีวิต  ชีวิตแหงเราผูพระตถาคตนอยแลว  ปหาย  โว  คมิสฺสามิ 
เราผูพระตถาคตจักมละเสียซึ่งทานท้ังหลายไป  กต  เม  สรณมตฺตโน 
ที่พ่ึงอันเราผูพระตถาคตไวทําแกตนแลว.  อปฺปมตฺตา  สติมนฺโต  สุสีลา 
โหถ  ภิกฺขโว  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทานทั้งหลายจงเปนผูไมประมาท 
มีสติมีศีลเปนอันดีเถิด  สุสมาหิตสงฺกปฺปา  สจิตฺตมนุรกฺขถ  จงมีความ 
ดําริต้ังไวเสมอดวยดี  ดวยดําริในอันจะออกจากกาม และใหพนพยาบาท 
และวิหิงสา  จงตามรักษาซ่ึงจิตตนดวยเครื่องรักษาชอบ  คือสติปฏ- 
ฐาน ๔ โย  อสฺมึ  ธมฺมวินเย  อปฺปมตฺโต  วิหริสฺสติ  บุคคลผูใดจัก 
เปนผูไมประมาทอยู ณ ธรรมวินัยนี้  คือจักกระทําความไมประมาทเปน 
วิหารธรรมเครื่องอยูแหงตน  ปหาย  ชาติสสาร  ทกฺุขสฺสนฺต  กริสฺสติ 
บุคคลผูนั้นมักจักมละเสียซึ่งชาติสงสาร  ความทองเท่ียวไปดวยความเกิด 
จักทําท่ีสุดแหงทุกขได  บุคคลผูไมประมาทนั้น  จักทําท่ีสุดแหงทุกขมละ 
ชาติสงสารเสียได.  สมเด็จพระสุคตบรมโลกนาถประกอบสาวพุทธ- 
บริษัทในความสังเวชและความไมประมาท  ดวยประการฉะน้ี.๑ 

        อถ  โข  ภควา  ปุพฺพณฺหสมย  นิวาเสตฺวา  ปตฺตจีวรมาทาน  เวสาลึ 
ปณฺฑาย  ปาวิสิ. เวสาลิย  ปณฺฑาย  จรตฺิวา  ปจฺฉาภตฺต  ปณฺฑปาตปฏิกฺ- 
กนฺโต   นาคาวโลกิต  เวสาลึ  อปโลเกตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท 
 
๑.  ภาคตนนี้  ถาจะแบงเทศน  ปนตอนกณัฑท่ีนี้.  
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อามนฺเตสิ.  อิท  ปจฺฉิมก  อานนฺก  ตถาคตสฺส  เวสาลิย  ทสฺสน  ภวิสฺสติ  
อายามานนฺท  เยน  ภณฺฑุคาโม  เตนุปสงฺกมิสฺสามาติ. 
        ครั้งน้ัน  เวลาเชา  บพุพัณหสมัย  เปนภิกษาจารกาล  สมเด็จพระผู 
มีพระภาคทรงนุงหมแลว  ถือเอาบาตรและจีวรแลว  เสด็จเขาไปยังเมือง 
เวสาลีเพ่ือบิณฑาหาร.  ครั้นปจฉาภัต พระองคกลับจากบิณฑบาตแลว 
ทอดพระเนตรเมืองเวสาลีเปนนาคาวโลก  เสด็จกลับเยื้องพระกายมาท้ัง 
พระองคเปนมหาปุริสอาการ  ตรัสเรียกพระอานนทวา  อิท  ปจฺฉิมก 
อานฺนท  ดูกอนอานนท  ความที่พระตถาคตเจาเห็นเมืองไพสาลีครั้งน้ี 
จักเปนปจฉิมทัสสนะ  เห็นเปนที่สุดเปนคราวภายหลังแลว  อายามานนฺท 
ดูกอนอานนท  เรามาไปพรอมกัน  จะไปบานภัณฑุคาม. สมเด็จพระผู 
มีพระภาคพรอมดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปนอันมาก  เสด็จพุทธดําเนิน 
บรรลถุึงบานภัณฑุคามแลว  เสด็จประทับอยู ณ บานภัณฑุคาม  ตรัส 
เทศนาแสดงศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  เปนอริยธรรม  ๔ ประการวา 
จตุนฺน  ภิกฺขเว  ธมฺมาน  อนนุโพธา  อปฺปฏิเวธา  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
เพราะอาศัยความไมตามตรัสรู  ไมแทงตลอดซ่ึงธรรม  ๔  ประการคือ 
ศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  ที่เปนอริยธรรม  สวนประเสริฐไปจากขาศึกนี้ 
แลเปนเหตุ  เราผูพระศาสดาและทานทั้งหลายผูสาวกจึงไดทองเที่ยวดวย 
ภพดําเนินคติสิ้นกาลนานนักอยางน้ี. โมหะ  ความหลงความมืดที่ปกปด 
ไมใหเกิดปญญาตรัสรูธรรมท้ัง ๔ นี้  เปนเหตุนําใหเสวยสังสารทุกขอัน 
วิจิตรเปนอเนกประการ. ตยิท  ภิกฺขเว  อริยสลี  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย 
บัดนี้  ศลี  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  ซึ่งเปนอริยธรรมสวนประเสริฐไปจาก  
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ขาศึกนั้น  เราผูพระศาสดาและทานทั้งหลายผูสาวกไดตามตรัสรูแลว   
ไดแทงตลอดแลว  อุจฺฉินฺนา  ภวตณฺหา  ตัณหาอันเปนเหตุจะใหเกิด 
ในภพ  เราผูพระศาสดาและทานทั้งหลายผูสาวกไดตัดข้ึนเสียแลว  ขีณา 
ภวเนตฺติ  ตัณหาที่เปนเครื่องนําไปภพดังเชือกผูกอยูในเทาแหงกาสิ้น 
แลว ไมสามารถจะทําภพอันใดอันหน่ึงได  นตฺถิทานิ  ปุนพฺภโว  บัดนี ้
ความเกิดแหงเราผูพระศาสดาก็ดี  แหงทานท้ังหลายผูสาวก  อันได 
ตรัสรูจบซ่ึงศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ  นั้นแลวกด็ี  บมิไดมี.  เมื่อเราผู 
พระศาสดาและทานท้ังหลายผูสาวกผูตรัสรูศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ 
สวนประเสริฐนั้น  ๆ  จบส้ินแลว  ความเกิดอีกดวยเปนขันธ  ๕  หรือ  ๑ 
หรือ ๔ อยางใดอยางหน่ึง  บมิไดมี.  อิทมโวจ  ภควา  สมเด็จพระผูมี 
พระภาคตรัสเทศนาโดยไวยากรณดังนี้แลว  ซ้ําดวยนิคมคาถาวา  สีล 
สมาธิ  ปฺา  จ  วิมุตฺติ  จ  อนุตฺตรา  ศีล ๑  สมาธิ  ๑ ปญญา  ๑  วิมุตติ๑ 
ซึ่งเปนสวนประเสริฐ  ไมมีศีล  สมาธิ  ปญญา  วิมุตติ อ่ืนจะยิ่งกวา 
อนุพุทฺธ  อิเม  ธมฺมา  โคตเมน  ยสสฺสินา  ธรรมเหลาน้ี  ๔  ประการ  
พระโคคมเจาตรัสรูแลว  อิติ  พุทฺโธ  อภิฺาย  ธมฺมมกฺขาสิ  ภิกฺขูน 
พระพุทธเจาผูศาสดามารูยิ่งดวยประการดังน้ีแลว  ไดกลาวธรรมส่ังสอน 
แกภิกษุทั้งหลายใหไดปญญาตรัสรูตาม  ทุกฺขสฺสนฺตกโร  สตฺถา  พระ 
ศาสดาผูทําท่ีสุดแหงทุกขได  จกฺขุมา  ปรินิพฺพุโต  พระองคผูมีจักษุ  คือ 
อนาวรณปรีชาญาณ  พระองคมาดับรอบแลว  ดวยใหกิเลสอาสวะ 
ทั้งปวงดับเสียจากพระสันดานโดยไมเหลือ  เปนผูเปนอยูเปนนิจกาล. 
ตตฺรป  สุท  ภควา  ก็แลเมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จอยู  ณ บานภัณฑุ-  
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คามน้ัน  พระองคทําธรรมีกถาแสดงไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา  
สั่งสอนภิกษุทั้งหลายมากกวาธรรมีกถาอื่น  แลวแสดงอานิสงสวา  สีล-  
ปริภาวิโต  สมาธิ  ศีลเปนท่ีต้ังอันใหญแหงความคุณพิเศษเบ้ืองตน  ประหน่ึง 
แผนดินเปนท่ีอาศัยทํากิจการที่จะพึงทําดวยเรี่ยวแรงฉะนั้น  ศีลเมื่อ 
บริบูรณดวยดีอบรมสมาธิแลว สมาธิก็มีผลอานิสงสใหญยิ่ง  เมื่อสมาธิ 
ไดอบรมปญญาเลา  ปญญาก็มีผลใหญหลวง  เมื่อปญญาอบรมจิต 
แลว จิตก็วิมุตหลุดถอนพนพิเศษจากอาสวะทั้งหลายที่ดองสันดาน คือ 
กามาสวะ  ภวาสวะ  อวิชชาสวะ  ใหสรรพอาสวะท้ังปวงปราศไปเปน 
นิรินธนพินาศ. สมเด็จพระผูมีพระภาค  เมื่ออยู  ณ บานภัณฑุคามนั้น 
ตรัสประทานโอวาทดวยไตรสิกขานี้มากกวาธรรมีกถาอื่น ๆ เพราะเหตุ 
วาสิกขาทั้ง ๓ เปนปฏิปทาทางแหงวิมุตติ ๆ เปนแกนแหงพระธรรมวินัย 
สาวกจะบรรลุวิมุตตินั้นได  ก็ดวยทําใหบริบูรณในไตรสิกขานั้น. 
        อถ  โข  ภควา  ภณฺฑุคาเม  ยถาภิรนฺต  วิหรตฺิวา  ครั้งน้ัน สมเด็จ 
พระผูมีพระภาค  เสด็จทําสัตตุปการกิจ  ประทับ ณ  บานภัณฑุคามตาม 
พุทธอัธยาศัยแลว  ก็เสด็จพุทธดําเนินยังบานหัตถีคามและบานอัมพ- 
คาม  และชัมพุคาม  ลวงไปตามลําดับ เสด็จจากบานชัมพุคามไปยัง 
โภคนคร  เสด็จประทับอยู  ณ  อานันทเจดียในเขตโรคนครน้ัน  ตรัส 
เทศนามหาประเทศ ๔  ฝายพระสูตรสอนภิกษุบริษัทเพ่ือเปนเครื่อง 
กําหนดรูซึ่งภาษิตน้ัน ๆ   วาเปนธรรมเปนวินัย  เปนสัตถุศาสนา  และมิใช 
ธรรมมิใชวินัย  มิใชสัตถุศาสนา. ความในสุตตันติกมหาประเทศทั้ง ๔ 
นั้นวา  ถาจะมีภิกษุอ่ืนมาอางพระศาสดาผูทรงพระภาคก็ดี อางสงฆอาง  
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คณะอางบุคคลก็ดี  แลวแสดงวา  นี้เปนธรรมน้ีเปนวินัย  เปนสัตถุศาสนา  
ดังน้ีแกผูใดแลว เธอผูไดฟงนั้นอยาเพ่ิงรีบยินดีรับภาษิตของผูมาอางนั้น 
แลวอยาพึงหามภาษิตน้ันกอน  ใหพึงเรียนบทพยัญชนะใหแนนอนแลว 
พึงใหหยั่งลงในสูตร  พึงใหเห็นดวยดี  เทียบในวินัย. ถาภาษิตน้ันไม   
หยั่งลงในสูตร  ไมเทียบใหเห็นชอบในวินัยแลวไซร พึงเขาใจวา ไมใชคํา 
ของพระผูมีพระภาค  เธอผูถือเอาผิด  จํามาเคลื่อนคลาดแนแลว  ดังนี้. 
ตอเมื่อใดมาหยั่งลงในสูตรและเขาเทียบในวินัย  ก็หยั่งลงในสูตร  เทียบ 
ใหเห็นชอบในวินัยได  ไมผิดไมเคลื่อนคลาด  เมื่อน้ันพึงลงความสันนิษ- 
ฐานวา  นี้คําของพระผูมีพระภาคแนนแลว  เธอผูนี้ไดถือเอาดวยดี  ไม 
วิปริต  ดังนี้.  อันมีความยอในมหาประเทศท่ีอางใหญ  ๔ อยางฝายพระสูตร 
ตตฺร  สุท  ภควา  และเม่ือสมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จอยู ณ อานันท- 
เจดียนั้น  ก็ไดตรัสธรรมมีกถาแสดงไตรสิกขาโดยนัยหนหลัง  เปนพาหุลล- 
กถามากกวาธรรมีกถาอื่น  ตามสมควรแกเวไนยสัตวและกาลสมัย. 
                        นายจุนทะถวายเปนปจฉิมบิณฑบาต 
        โภคนคเร  ยถาภิรนฺต  วิหริตฺวา  เมื่อพระองคเสด็จอยู  ณ  โภคนคร 
สําราญพระพุทธอัธยาศัย กาลเดือนวันก็ลวงไป ๆ ใกลถึงกําหนดซ่ึง 
นิยมไวเมื่อปลงอายุสังขารวา ลวงแตนี้ไป  ๓  เดือนน้ัน  สมเด็จพระ- 
โลกนาถ พรอมดวยภิกษุสงฆพุทธบริวารเปนอันมากเสด็จพุทธดําเนินถึง 
เมืองปาวานคร  เสด็จประทับอยู ณ อัมพวัน ปาไมมะมวงแหงนายจุนทะ 
ผูบุตรแหงนายชางทอง.  อสฺโสสิ  โข  ฝายนายจุนทกัมมารบุตร  ไดยิน 
ขาวพระผูมีพระภาคเจา  เสด็จถึงเมืองปาวาแลว  บัดนี้เสด็จอยู  ณ ปาไม 
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มะมวงแหงเราดังนี้.  จึงนายจุนนทกัมมารบุตรนั้น  ไปยังท่ีเฝาถวายอภิวาท  
บังคมพระโลกนาถแลว   นั่ง   ณ   ที่ควร.    สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ตรัสธรรมีกถาใหนายจุนทกัมมารบุตร  เห็นในทางกรรมและวิบาก  ให 
ถือเอาม่ันซึ่งกุศลจริยา  ใหกลาหาญรื่นเริงในธรรมจริยาสัมมาฏิบัติแลว  
นายจุนทกัมมารบุตร  จึงกราบทูลเชญิเสด็จเพ่ือจะรับภัตตาหาร  ณ วัน 
พรุงน้ีวา  อธิวาเสตุ  เม  ภนฺเต  ภควา  สฺวาตนาย  ภตฺต  สทฺธึ  ภิกฺขุสงฺเฆน 
ขอพระผูมีพระภาคเจากับภิกษุสงฆ  จงใหภัตตาหารแหงขาพระองค 
อยูทับ  คือ  รับนิมนต  เพ่ือบริโภคและกุศลปติปราโมทยเครื่องตอกันจะ 
มี ณ  วันพรุงน้ี  ขอพระผูมีพระภาคกับภิกษุสงฆจงทรงรับซึ่งภัตตภิกษา- 
หารของขาพระองค  เพ่ือเครื่องตอ ณ  วันพรุงน้ี. อธิวาเสสิ  สมเด็จพระผู 
มีพระภาคเจาทรงรับนิมนตดวยความเปนผูนิ่งอยู  ตามอนาคาริยมุนีวิสัย 
นายจุนทกัมมารบุตรทราบวาทรงรับแลวลุกจากอาสน  ถวายอภิวาท 
บังคมทําประทักษิณแลวหลีกไป. 
        แลวันทีน่ายจุนทกัมมารบุตรเชิญเสด็จพระโลกนาถนั้น  เปนวัน 
หนาแหงวันท่ีเสด็จดับขันธปรินิพพาน  วันรุงข้ึนที่นายจุนทะไดถวาย 
ภัตตหารปจฉิมบิณฑบาตทานน้ัน  เปนวันพระองคดับขันธปรินิพพาน 
ซึ่งพระอรรถกถาจริยเจาหากนยิมไววา   เปนมหามงคลสมัยวิสาขปุรณมีดิถี 
เพ็ญพระจันทรเสวยวิสาขนักษัตร  ใหบัณฑิตพึงสันนิษฐานในอภิลักขิต- 
สมัยกาล ดวยประการฉะน้ี. 
        ดําเนินเนื้อความในบาลีวา  อถ  โข  จุนฺโท  กมฺมารปุตฺโต  ครั้งน้ัน 
นายจุนทกัมมารบุตร  โดยลวงราตรีนั้นแลว  ใหตกแตงขาทนียะของ  
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ควรเค้ียว และโภชนียะของควรบริโภคอันประณีตและมังสะสุกรออนเปน   
อันมาก  ณ นิเวศนเคหสถานของตนเสร็จแลวจึงใหบุรุษไปกราบทูลภัตต- 
กาล  แดสมเด็จพระผูทรงพระภาควา  กาโล  ภนฺเต  ขาแตพระผูมี 
พระภาค  บัดนี้เปนกาลควรท่ีเสด็จพุทธดําเนิน  นิฏ ิต  ภตฺต  ภัตตาหาร 
เสร็จแล  ดังนี้. ลําดับนั้นเวลาเชาสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
บาตรจีวรตามสมณวัตรพรอมดวยภิกษุสงฆพุทธบริษัทเปนอันมาก  เสด็จ 
จากอัมพวันถึงเคหสถานแหงนายจุนทกัมมารบุตร  เสด็จนั่ง ณ พุทธอาสน 
แลว  พระองคผูทรงพระอนาวรณญาณ ตรัสเรียกนายจุนทกัมมารบุตรวา 
ยนฺเต  จุนฺท  สูกรมทฺทว  ปฏิยุตฺต ดูกอนจุนทะ  มังสะสุกรออนอันใด 
ทานไดตกแตงไวแลว  เปนไทยธรรมบิณฑบาตทาน  เตน  ม ปริวิส  ทาน 
จงอังคาสซ่ึงเราผูพระตถาคตดวยมังสะสุกรออนน้ัน.  เบื้องวาขาทนียะ 
โภชนียะส่ิงอื่นอันใด  ทานไดตกแตงไวแลว  เปนวัตถุแหงบิณฑบาตทาน 
ทานจงอังคาสภิกษุสงฆดวยขัชชโภชาหารสิ่งน้ันเถิด.  ปฏิสฺสุตฺวา  นาย 
จุนทะรับสุคตาณัตติพจนพุทธบัญชาแลว  ก็ถวายมังสะสุกรออนในพระผู 
มีพระภาคพระองคเดียว อังคาสภิกษุสงฆดวยขัชชาโภชหารอื่น ๆ โดย 
นัยนั้น.  ครัน้เสร็จภัตกิจแลว  พระโลกนาถตรัสเรียกนายจุนทะใหนํา 
เอามังสะสุกรออนท่ีเหลืออยูนั้นเอาไปฝงเสียในบอ  เพราะเหตุผูอ่ืนนอก 
จากพระตถาคตเจาแลวไมควรจะบริโภคแลวใหยอมไปได.  นายจุนท- 
กัมมารบุตรก็อังคาสภิกษุสงฆมีพระพุทธเจาเปนประธาน  ดวยขัชช- 
โภชหารอันประณีต  ครัน้เสด็จภัตกิจแลว  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาก็ 
ทรงแสดงธรรมีกถาใหนายจุนทกัมมารบุตร  ชื่นชมในบุญกุศลจริยาแลว  
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เสด็จพุทธดําเนินไปกับภิกษุสงฆพุทธบริวาร.  
                                  ทรงพระประชวร  
        เมื่อพระผูมีพระภาคบริโภคภัตตาหารของนายจุนทะแลว  ก็เกิด 
อาพาธกลา  ทรงพระประชวรลงพระโลหิต  เกิดเวทนากลานักใกลตอ 
มรณทุกข  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา ก็มีพระสติสัมปชัญญะไมทรงลําบาก 
ทรงอดกลั้นซึ่งทุกขเวทนานั้นดวยอธิวาสขันติ.  อายสฺมนฺต  อานนฺท 
อามนฺเตสิ  ครั้งน้ัน พระโลกนาถดํารัสเรียกพระอานนทวา  อายามานนฺท 
ดูกอนอานนท  เรามาไปพรอมกันจักไปเมืองกุสินารา  พระอานนทรับ 
พุทธาณัตติพจนแลว  บอแกภิกษุสงฆใหทราบท่ัวกันเสร็จแลว สมเด็จ 
พระผูมีพระภาคเจาก็เสด็จโดยมรรคาลัย  ซึ่งจะสัญจรไปยังกุสินารานคร. 
        ครั้นเสด็จพุทธดําเนิน  ณ  ทามกลางมรรคา  ทรงลําบากพระกายนัก 
เสด็จแวะลงจากหนทาง  เขาประทับรมพฤกษาตําบลหน่ึง  แลวดํารัส 
สั่งพระอานนทวา  อิงฺฆ  เม  ตฺว  อานฺนท  จตุคุณ  สงฺฆาฏึ  ป ฺาเปหิ 
ดูกอนอานนท  เร็วเถิด  ทานจงปูผาสังฆาฏิ พับใหเปน  ๔ ชั้นแกเราผู 
พระตถาคต  เราผูพระตถาคตลําบากกายเหน็ดเหน่ือยแลวจักนั่งพักระงับ 
ความลําบากกาย  พระอานนทปูผาสังฆาฏิถวาย พระองคเสด็จนั่งแลว 
ตรัสเรียกพระอานนทวา  อิงฺฆ  ตฺว  อานฺนท  ปานีย  อาหร  ดูกอน 
อานนท  ทานจงนํามาซึ่งน้ําฉัน  แกเราผูพระตถาคต ปปาสิโตสฺมิ 
อานนฺท  ปวิสฺสามิ ดูกอนอานนท  เราผูพระตถาคต  ปปาสิโตสฺมิ 
ระงับความระหายใหสงบ  พระอานนทจึงกราบทูลวา  อิทานิ.  ภนฺเต 
เกวียนประมาณ  ๕๐๐ เลม  ลง ณ  แมน้ําลวงไปบัดนี้   น้ํา ณ แมน้ําน้ี  
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อันจักรเกวียนตัดแลว  กน็้ําขุนนักไมควรเปนน้ําฉัน  อย  ภนฺเต ขาแต   
พระผูมีพระภาค  แมน้ํากกุธานที ๑ นี้  มีน้ําใสนํ้าจืดน้ําเย็น  มีทาอันงาม 
ควรรื่นรมย  อยูไมไกลนัก เชิญเสด็จพระผูมีพระภาคดําเนินไป ณ แมน้ํา 
กกุธานทีนั้นเถิด  จักไดเสวยและสรงชําระพระกายใหเย็นเปนสุขสําราญ. 
พระโลกนาถก็ตรัสสั่งฉะน้ันถึง  ๓ ครั้ง  พระอานนทกราบทูลทัดทาน 
๒ ครั้ง  ครั้นวาระท่ี ๓  พระเถรเจามิไดกราบทูลทัดทานประการใด 
ดวยพระเถรเจา  มีสติระลึกรูวา อันพระตถาคตพุทธเจาท้ังหลายซึ่งจะ 
ดํารงคงพระวาจาดวยใชเหตุนั้นไมมี  ปตฺต  คเหตฺวา  พระอานนทรับ 
สุตตาณัตติพจนแลวถือเอาบาตรเขาไปยังแมน้ําน้ัน.  ครั้งน้ัน ดวยอํานาจ 
พุทธฤทธานุภาพบุญวิบากสมบัติหากมาบันดาลใหเปนไป  เปนอจินไตย 
ควรพิศวงนัก  เมื่อพระอานนทเถรเจา  ถือเอาบาตรเขาใกลหวังจะตัก 
อุทกวารีมาถวาย แมน้ํานั้นขุนดวยจักรเกวียนอยูอยางเดิม  ก็ใสสะอาด 
ไมขุนมัวควรเปนมหัศจรรย. พระอานนทเถรเจาไดเห็นฉะน้ันก็เกิด 
ปริวิตกวา  อจฺฉริย  อจฺฉริย  วต  โภ  ความท่ีพระพุทธเจามีฤทธิ์และ 
อานุภาพใหญหลวงเปนอัศจรรย.  ไมเคยมีมามีข้ึนได  แมน้ํานี้ขุนนัก  เมื่อ 
เราเขาไปใกลเพ่ือจะตัก  ก็ใสไมขุนมัว  ปตฺเตน  ปานียมาทาย  พระเถร- 
เจาตักน้ําฉันดวยบาตรแลว  บันเทิงจิตเขาไปเฝาพระโลกนาถกราบทูล 
ขออัศจรรยนั้นแลว  นํานํ้าฉันเขาไปถวาย พระองคเสวยตามพุทธ- 
ประสงคแลว  เสด็จประทับ  ณ  รมพฤกษานั้นง 
        เตน  โข  ปน สมเยน  ณ  สมัยนัน้  บุตรแหงมัลลกษัตริยราชหน่ึง 
 
๑.  ฉบับกุกกุธานที  แตบาลีเปน  กกุธานที  ดังนี้. 
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ชื่อปุกกุสะ  เปนสาวกของอาฬารดาบส  กาลามโคตร ออกจากเมือง    
กุสินาราจะไปยังปาวานคร  เดินมาถึงประเทศน้ัน  ไดเห็นสมเด็จพระผูมี 
พระภาคเจาเสด็จน่ัง ณ รมพฤกษา  จึงเขาไปเฝา  ถวายอภิวาทบังคมแลว 
นั่ง ณ ที่ควร  ฟงธรรมเทศนาก็เสื่อมใส๑  นอมคูผาสิงคิวรรณเขาไปถวาย 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  กราบทูลวา อิท  เม  ภนฺเต  สิงฺคิวรณฺณ 
ยุคมฏ  ขาแตพระผูมีพระภาค  ผาเน้ือเกลี้ยงสีทองสิงคีของขาพระองค 
คูนี้  ธารณีย  เปนคูผาพิเศษอันขาพระองคจะพึงทรงไวนุงหมแต ณ 
ระหวาง ๆ เปนคราว ๆ เปนของประณีตสงวนไว  ต  เม  ภควา ปฏิคฺ- 
คณฺหาตุ  อนุกมฺป  อุปาทาย  ขอสมเด็จพระผูมีพระภาค  จงอาศัยความ 
อนุเคราะห  ทรงรับคูผาสิงคิวรรณนั้นของขาพระองคเถิด.  พระผูมี 
พระภาคเจาจึงตรัสวา ถากระน้ันทานจงปกปดเราผูพระคถาคตดวยผา 
สิงคิวรรณผืนหน่ึง  จงปกปดอานนทดวยผาสิงคิวรรณผืนหน่ึงเถิด  ทาน 
จงใหเราผูพระตถาคตนุงหมผืนหน่ึง  ผืนหน่ึงใหอานนทนุงหมเถิด  ปุกกุส- 
มัลลบุตรกถ็วายเปนพุทธบริโภคแตผืนหน่ึง  ผืนหน่ึงถวายพระอานนท 
ตามพุทธประสงคฉะน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ทรงแสดงธรรมีกถา 
 
๑. ในท่ีนี้  ของเดิมกลาวความถึง  ปุกกุสมัลลบุตรทูลสรรเสริญสันตวิหาร  คือการอยูสงบ 
ของอาฬารดาบสผูอาจารย  มีเกวยีน  ๕๐๐ ผานไปในท่ีใกล  ก็หาไดยินไม  สมเด็จพระผูมี 
พระภาคเจาทรงแสดงสันติวิหารของพระองค  มีอสนีบาตตกลงในท่ีใกล พระองคกห็าไดยินไม 
ปุกกุสทูลสรรเสริญวา  พระองคประเสริฐกวาอาฬารดาบสในสันตวหิารนั้น  แลวใหบุรุษใหนําผา 
สิงคิวรรณมาแลว  จึงนําเขาไปถวายพระโลกนาถ  ความนีต้ัดเสียชานานแลว  จึงลงตามแบบท่ีตัด 
แลวในช้ันหลัง. 
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ใหปุกกุสมัลลบุตรรื่นเริงในกุศลธรรมจริยาตามสมควร  ปุกกสุมัลลบุตร  
ถวายอภิวาทบังคมประทักษิณแลวหลีกไป  อถ  โข  อายสฺมา  
อานนฺโท  เมื่อปุกกุสมัลลบุตรหลีกไปไมชา  พระเถรเจาอานนท  นอมคูผา 
สิงคิวรรณนั้น  เขาไปถึงพระกายแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พระองค 
ทรงนุงผืนหนึ่ง  ทรงหมผืนหน่ึง.  หตจฺจิก วิย  ขายติ  คูผาสิงคิวรรณ 
นั้น เมื่อพระอานนทนอมเขาไปถึงพระกายถวายใหพระองคทรงนุงหม 
แลว  ก็ปรากฏประหน่ึงวาถานปราศจากเปลวฉะนั้น แทจริง ถานท่ีปราศ- 
จากเปลวยอมโชติชวงชชัวาลโดยทีสุ่ด  ฉันใด  คูผาสิงคิวรรณนั้น  เม่ือ 
พระอานนทนอมเขาไปถึงพระกายแลว  พรรณแหงผิวพระกายแหงพระ 
ผูมีพระภาคเจาบริสุทธผุดผาดผองใส.  พระอานนทเถรเจา  กราบทูล 
สรรเสริญพรรณแหงฉวีแหงพระตถาคตเจาบริสุทธนักเปนอัศจรรย.  พระ 
องคจึงตรัสวา  เอวเมต  อานนฺท  ดูกอนอานนท  พรรณแหงผิวแหง 
พระตถาคตเจายอมบริสุทธผองใสจริงดังอานนทสรรเสริญ  กายแหงพระ   
ตถาคตเจายอมบริสุทธ  พรรณผิวผุดผองยิ่งนักใน  ๒ กาล  คือเวลาราตรี 
ที่จะตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  และเวลาราตรีที่จะปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  ใน ๒ กาลน้ี  กายแหงพระตถาคตเจายอม 
เปนกายบริสุทธยิ่งนัก  พรรณแหงผิวผองใสโดยพิเศษ  อชฺช  โข  ปนา- 
นนฺท  ดูกอนอานนทในยามท่ีสุดแหงราตรี ณ วันนี้แล ความปรินิพพาน 
แหงพระตถาคตเจาจักมี  ณ ระหวางแหงไมรังทั้งคู  ณ สาลวันแหงมัลล- 
กษัตริยทั้งหลายเปนที่แวะเวียนไป ณ เมืองกุสินารา  อายามานนฺท  ดูกอน 
อานนท  เรามาพรอมกันไปยังแมน้ํากกุธานที. พระอานนทรับพุทธาณัติ 
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แลวบอกภิกษุสงฆใหทราบ.   
        อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  พรอมดวย 
ภิกษุสงฆพุทธบริวารเปนอันมาก  เสด็จพุทธดําเนินไปถึงแมน้ํากกุธานที 
แลว  เสด็จลงสรงเสวยสําราญพระพุทธอัธยาศัย  เสด็จข้ึนจากแมน้ํา 
กกุธานทีแลว เสด็จไปประทับยังอัมพวัน  ตรัสเรยีกพระจุนนกเถระ  ให 
ปูลาดผาสังฆาฏิใหเปน ๔ ชั้นถวาย  พระองคสําเร็จสีหไสยาโดยขางเบื้อง 
ขวาต้ังพระบาทใหเหลื่อมกัน  มีสติสัมปชัญญะทําในพระหฤทัยซึ่งอุฏฐาน- 
สัญญาความสําคัญในที่จะลุกข้ึน. พระจุนทกเถรเจา  นั่งเฝาอยูเฉพาะ 
พระพักตร  ณ  ที่เสด็จสําเร็จสีหไสยาน้ัน. 
        อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ผูถึงแลวซ่ึง 
พิเศษในฐานาฐานญาณ  จึงตรัสเรียกพระอานนทวา  สิยา  โข ปนานนฺท 
ดูกอนอานนท ขอน้ีจะพึงมีบาง  ใคร ๆ ผูหน่ึงจะทําวิปฏิสารความ 
เดือดรอนใหเกิดข้ึนแกนายจุทนทกัมมารบุตรวา  ตสฺส  เต  อาวุโส  จุนฺท 
อลาภา  ตสฺส  เต  ทลฺุลทฺธ  ดูกอนนายจุนทะ  ไมเปนลาภมากของทาน 
นั้นแลว  ทานน้ันไดไมดีแลว  พระตถาคตเจาไดบริโภคซึ่งบิณฑบาตท่ี 
สุดของทานผูใดเลา  แลวเสด็จปรินิพพานดังนี้.  จุนฺทสฺส  โข  อานนฺท 
กมฺมารปุตฺตสฺส  ดูกอนอานนท  ความวิปฏิสารเดือดรอยของนายจุนท- 
กัมมารบุตรนั้น  ทานท้ังหลายพึงนําคืนระงับเสียใหสงบดังนี้วา  ตสฺส  เต 
อาวุโส  จุนฺท  ลาภา  ตสฺส  เต  สลุทฺธ  ดูกอนนายจุนทะ  เปนลาภมากของ 
ทานน้ันแลว  ทานนั้นไดดีแลว  ยสฺส  เต  ตถาคโต  ปจฺฉิม  ปณฺฑปาต 
ปริภฺุชิตวา  ปรินิพฺพุโต  พระตถาคตเจา  ไดบริโภคซึ่งบิณฑบาตท่ีสุด  
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ของทานผูใดแลว  พระองคมาปรินิพพานแลว  ซึ่งทานไดถวายบิณฑบาต  
เปนปจฉิมทานแดพระตถาคตเจาน้ี  เปนลาภอันใหญหลวง  ทานน้ันได 
ดีแลว  สมฺมขุา  เมต  อาวุโส  จุนฺท  ภควโต  สุต  สมฺมขา  ปฏคฺิคหิต 
ดูกอนนายจุนทะผูมีอายุ ขอน้ีเราไดฟงมา  ไดรับมาแลว  ณ  ที่เฉพาะ 
พระพักตรแหงสมเด็จพระผูทรงพระภาควา  เทฺวเม  ปณฺฑปาตา  สม- 
สมผลา  สมสมวิปากา  บิณฑบาต ๒ อยางนี้มีผลเสมอ ๆ กัน  มี 
วิบากเสมอ ๆ  กัน  มีผลวิบากเทากัน  อติวิย  อฺเหิ  ปณฺฑปาเตหิ 
มหปฺผลตรา  จ  มหานิสสตรา  จ  มีผลใหญโดยวิเศษดวย   มีอานิสงส  
ใหญโดยวิเศษดวย  ยิ่งนักกวาบิณฑบาตท้ังหลายอ่ืน   พระตถาคตเจาบริ- 
โภคบิณฑบาตอันใดแลว  มาตรัสรูพรอมเฉพาะซ่ึงอนุตรสัมมาสัมโพธิ- 
ญาณ  อันนีบ้ิณฑบาต  ๑  พระตถาคตเจาบริโภคซึ่งบิณฑบาตอันใดแลว 
มาปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุ  อันนี้บิณฑบาต ๑  บิณฑบาต 
ทั้ง ๒ นี้มีผลมีวิบากเทา ๆ กัน  มีผลอานิสงสใหญโดยวิเศษกวาบิณฑ- 
บาตท้ังหลายอ่ืนยิ่งนัก.  อายุสวตฺตนิก  กรรมท่ีใหอายุ  และวรรณะ  และ 
สุข  และยศ  และสวรรค  และความเปนอธิบดี  เปนไป   อันนายจุนทะ 
ผูมีอายุไดสั่งสมกอสรางแลว  จุนฺทสฺส  อานนฺท  กมมฺารปุตตสฺส  เอว 
วิปฺปฏิสาโร  ปฏิวิเนตพฺโพ  ดูกอนอานนท  ความวิปฏิสารเดือดรอน 
ของนายจุนทกัมมารบุตร  ทานทั้งหลายพึงนําคืนบําบัดเสียใหสงบระงับ 
ดวยตถาคตภาษิต ดังน้ีเถิด.  อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผู 
มีพระภาคเจารูแจงความน้ันแลว  เปลงออกซึ่งอุทานนี้  ณ  เวลาน้ันวา 
ททโต  ปฺุ  ปวฑฺฌติ  บุญแหงบุคคลผูใหบริจาคทาน  ยอมเจริญนัก  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 188 

สยมโต  เวร  น  จียติ  เวรแหงบุคคลผูสํารวมศีล  อันบุคคลน้ันไมชัก   
ใหยืดยาวไปได  กุสโล  ชหาติ  ปาปก  บุคคลผูฉลาดบริบูรณแลวดวย 
ญาณมีความเปนอธิบดีดวยอริยมรรค  ยอมมละเสียซึ่งกรรมท่ีเปนบาป 
เปนอกุศลอันลามก  ราคโทสโมหกฺขยา  นิพฺพุโต  ทานผูฉลาดแลวน้ัน 
ดับแลวดวยกิเลสนิพพาน  เพราะส้ินแหงราคะ  โทสะ  โมหะ อันเปน 
กิเลสภายใน.  อิติ  สมฺปสสฺมาโน  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
พิจารณาเห็นซ่ึงทักขิณาทาน  เครื่องเจริญสุขสมบัติของนายจุนทกัมมาร- 
บุตร และทักขิไณยสมบัติแหงพระองค  จึงเปลงออกซ่ึงอุทาน  ดวย 
ประการฉะน้ี.  
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                         มหาปรินิพพานสูตร  กัณฑที่  ๙  
                                         ภาคหลัง  
        กลาวความจําเดิมแตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เสด็จถึงนครกุสิ- 
นาราประทมอนุฏฐานไสยา  มิไดคิดจะเสด็จลุกข้ึนอีก ณ ระหวางไมรังคู 
ณ  สาลวันของมัลลกษัตริย  ตรัสสั่งพระอานนท  ใหเขาไปแจงขาวปรินิพ- 
พานแกพวกมัลลกษัตริย ๆ พากันออกมาเฝาเปนครั้งท่ีสุดแลว.  สุภัทท- 
ปริพาชกมาจะขอเฝา.  พระอานนทเห็นทรงลําบากพระวรกายนักแลวก ็
หามไว สุภัททะก็ออนวอนจะขอเฝาใหจงได.  พระบรมศาสดาไดทรง 
ทราบ  ก็ประทานโอกาสใหสุภัททะเขาเฝา  และเทศนาโปรดใหเกิด 
ศรัทธาเส่ือมใส  แสดงตนเปนอุบาสกแลวทูลขอบรรพชาอุปสมบท  ตรัส 
สั่งพระอานนทใหรับเปนธุระ  สุภัททะบวชแลวไมชาก็ไดสําเร็จพระ 
อรหัตเปนสาวกทันเสด็จสุดทาย.  พระองคประทานโอวาทและตรัสสั่งการ 
แกพระอานนทบาง  แกพระภิกษุสงฆบาง  เสร็จแลวก็มิไดตรัสอีก  ทรงทํา 
ปรินิพพานบริกรรมแลว  และเสด็จขันธปรินิพพาน ณ ปจฉิมยาม 
แหงราตรีวิศาขบุรณมีมงคลสมัย.  
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        อถ  โข  ภควา  มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธ ึ เยน  หริฺวติยา   
นทิยา  ปาริมนฺตีร  เยน  กสุินารา  อุปวตฺตน  มลฺลาน  สาลวน  เตนุปสงฺกมิ 
อุปสงฺกมิตฺวา  อายสฺมนฺต  อานนฺท  อามนฺเตสิ.  อิงฺฆ  เม  ตฺว  อานนฺท 
อนฺตเรน  ยมกสาลาน  อุตฺตรสีสก  มฺจก  ปฺเปหิ  กลินฺโตสมฺิ 
อานนฺท  นิปชฺชิสฺสามีติ. 
                เสด็จถึงเมืองกุสินารา  ประทมอนุฏฐานไสยา 
        ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาพรอมดวยภิกษุสงฆเปนอันมาก 
เสด็จพระพุทธดําเนินไปยังฝงโนนแหงแมน้ําหิรัญญวดี  ถึงเมืองกุสินารา 
แลว บรรลถุงึอุปวัตตนสาลวันมงคลสถานแลว  ตรัสเรียกพระอานนท 
วา  อิงฺฆ  เม  ตฺว  อานนฺท  ดูกอนอานนท  ทานจงแตงต้ังปูลาดซ่ึงเตียงให 
มีเบื้องศีรษะ  ณ  ทิศอุดร  ณ  ระหวางแหงไมรังทั้งคู  กิลนโฺตมิ  เรา 
พระตถาคตเปนผูเหน็ดเหนื่อยลําบากกายแลว  นปิชฺชิสฺสามิ  จักนอน 
เปนอิริยาบถระงับความลําบาก.  ปฏิสสฺุตฺวา  พระอานนทเถรเจารับพุทธา- 
ณัติโดยเคารพแลว  ก็แตงต้ังปูลาดซึ่งเตียงพระแทนปรินิพพานไสยา 
ณ ระหวางแหงสาลพฤกษทั้งคู  ผันที่สูงเบ้ืองพระเศียร  ณ ทิศอุดร. 
ทกฺขิเณน  ปสฺเสน  สีหเสยฺย  กปฺเปส ิ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรง 
สําเร็จซ่ึงสีหไสยาโดยขางเบื้องขวา  ต้ังพระบาทเหล่ือมดวยพระบาท  มี 
สติสัมชัญญะ  แตมิไดมีอุฏฐานสัญญามนสิการ  เพราะเหตุเปนไสยา- 
อวสาน  เรียกวาอนุฏฐานไสยา.  
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 ทรงปรารภสักการบูชา  ทรงประกอบพุทธบริษัทในสัมมาปฏิบัติ   
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สมัยนั้น  ตนรังทั้งคูก็เผล็ดดอกในอันใช 
ฤดูกาล  เบิกบานโดยรอบพฤกษมณฑล  ต้ังแตมูลรากเบื้องตนตลอด 
ยอด  ก็ดาดาษดวยดอกเปนอันเดียว  ลวนเบิกบานควรเปนอัศจรรย. 
และดอกสาลพฤกษทั้งหลายน้ัน  หลนลงยังพระสรีระเพ่ือจะบูชาพระ 
ตถาคตเจา.  ทั้งดอกมณฑารพเปนของทิพยมีในเมืองสวรรค  และ 
จุรณแหงจันทนสุคนธชาติของทิพย  ก็ตกลงอากาศยังสรีระแหงพระ 
ตถาคตเจา  ทั้งดนตรีทิพยเทพเจาก็บันลือประโคมในอากาศ  ทั้งสังคีต 
เสียงขับของทิพยก็เปนไปในอากาศ  เปนมหานฤนาทโกลาหล  เพ่ือจะ 
บูชาสมเด็จพระตถาคตทศพลในอวสานกาล.  อถ  โข  ภควา  ลาํดับนั้น 
สมเด็จพระผูมีพระภาคผูวิเศษในทิพยจักษุโสตญาณ  ตรัสเรียกพระ 
อานนท  ทรงแสดงทิพยาบูชาสักการะพิเศษแกพระอานนทแลว  จะทรง 
แสดงซ่ึงความท่ีพระตถาคตเจา  ไมเปนอันบริษัทสักการบูชาดวยอามิส 
แมมากเพียงเทาน้ัน  จึงตรัสแกพระอานนทวา  น  จ  อานนฺท  เอตฺตาวตา 
ดูกอนอานนท  พระตถาคตเจาไมเปนอันบริษัท  สักการะนบนอบนับถือ 
บูชาคํานับ  ดวยสักการะพิเศษเพียงเทาน้ี  โย  โข  อานนฺท  ดูกอนอานนท 
ภิกษุ  หรือ  ภิกษุณี  อุบาสก  อุบาสิกาก็ดี ผูใดแล  มาเปนผูปฏิบัติซึ่ง 
ธรรมไปตามสมควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  ประพฤติซึ่งธรรมะไปตาม 
ควรแกโลกุตรธรรมไซร  โส  ตถาคต  สกฺกโรติ  ผูนั้นมาสักการะเคาระ 
นอบนบนับถือซ่ึงพระตถาคตเจาดวยบูชาอยางยิ่ง.  ตสฺมาติหานนฺท 
ดูกอนอานนท  เพราะเหตุนั้น  ในการท่ีสักการบูชาพระตถาคตเจาน้ี  
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ทานท้ังหลายผูสาวกพึงสําเหนียกตนวา  ธมฺมานุธมฺมปฏิปนนฺา  วิหริสฺสาม   
สามีจิปฏิปนฺนา  อนุธมฺมจาริโน  เราทั้งหลายจักเปนผูปฏิบัติไปตาม 
ควรแกธรรม  ปฏิบัติชอบยิ่ง  ปฏิบัติธรรมสมควรแกโลกุตรธรรม  ดังนี ้
เอวฺหิ  โว  อานนฺท  สิกขิฺตพฺพ  ดูกอนอานนท  ทานท้ังหลายพึง 
ศึกษาสําเหนียกอยางนี้เถิด  เอว  นโิยเชสิ  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ผูเปนธรรมิสราธิบดี  ทรงประกอบสาวกพุทธบริษัทในธรรมานุธรรม- 
ปฏิบัติ  ซึ่งพระองคประสงคและสามารถจะใหศาสนาสถาพรดํารงอยู 
ดวยประการฉะน้ี. 
                        ทรงแสดงความเปนไปแหงเทวดา 
        เตน  โข  ปน  สมเยน  สมัยนั้น  พระผูเปนเจาอุปวาณะผูมีอายุ 
ยืนถวายอยูงานพัด  ณ  ทีเ่ฉพาะพระพักตรพระผูมีพระภาค  พระองคมา 
ขับพระผูเปนเจาอุปวาณะผูมีอายุนั้นเสียวา  อเปหิ  ภิกฺขุ  ดูกอนภิกษุ 
ทานจงหลีกไป  ทานอยาไดยืน ณ เบื้องหนาแหงเราผูพระตถาคต. 
ครั้งน้ันพระอานนทเกิดปริวิตกวา  พระอุปวาณะผูมีอายุองคนี้  เปน 
ผูอุปฏฐากอยูใกลเคียงสมเด็จพระผูทรงพระภาคเจามานานแลว  ครั้น ณ 
กาลท่ีสุด  พระผูมีพระภาคเจามาทรงอปสาทะรุกรายใหหลีกไป  ไมให 
ยืน ณ  ที่เฉพาะพระพักตรเลา  เหตุปจจัยไฉนหนอ.  พระอานนทคิด 
แลวจึงกราบทูลถาม  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจาทรงแสดงเหตุวา 
เยภุยฺเยน  อานนฺท  ดูกอนอานนท  เทพดาทั้งหลายในหม่ืนโลกธาตุมา 
ประชุมแลวโดยมาก  เพ่ือจะเห็นพระตถาคตเจา  ยาว อานนฺท  ดูกอน 
อานนท  เมืองกุสินาราสาลวันแหงมัลลกษัตริยทั้งหลาย  เปนทีแ่วะเวียน  
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ไปเพียงเทาใด  โดยรอบ ๑๒ โยชนเปนกําหนด  ในท่ีเพียงเทานั้น   
ประเทศน้ันสักเทาท่ีจดลงแหงปลายขนทราย  ซึ่งเทวดาทั้งหลายผูมีศักดา 
ใหญไมถูกตองมิไดมี  ยอมยัดเยียดเบียดเสียดกันแนนดวยเทวดาทั้งหลาย 
ผูมีศักดาใหญทั่วมณฑลสถาน  รอบสาลวโนทยาน  ๑๒ โยชน.  เทวดา 
อานนฺท  อุชฌฺายนฺติ  ดูกอนอานนท  เทพดาทั้งหลายยกโทษอยูวา 
เราทั้งหลายไดมาแลวแตที่ไกลหวังจะเห็นพระตถาคตเจา  กทาจิ  กรหจิ 
ตถาคต พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธทั้งหลาย  ยอมบังเกิดข้ึนใน 
โลก ณ กาลบางครั้งบางคาบ  อชฺเชว  รตฺติยา  ปจฺฉิเม  ยาเม  ความ 
ปรินิพพานแหงพระตถาคตเจา  จักมี ณ ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แน 
อยฺจ  มเหสกฺโข  ภิกฺขุ  ก็แตภิกษุศักดาใหญองคนี้ มายืนกั้นอยู 
ณ เบื้องหนาแหงพระผูมีพระภาค  น มย  ลภาม  เราทั้งหลายไมได 
เพ่ือจะเห็นซึ่งพระตถาคตเจาในกาลเปนที่สุดภายหลัง  ณ  บัดนี้  เทพดา 
ทั้งหลายมายกโทษอยูอยางนี้  เราผูพระตถาคตแจกอนุตตริยคุณแกเทพดา 
มนุษยเวไนยนิกร  จึงอปสาทะรุกรายขันอุปวาณภิกษุเสียจากที่เบื้องหนา 
ดวยประการฉะน้ี.  พระอานนทเถรเจากราบทูลถามประวัติแหงเทพดาวา 
กถมฺภูตา  ปน  ภนฺเต  เทวตา  ขาแตพระผูมีพระภาค ก็เทพดาทั้งหลาย 
เปนอยางไร  ทําในจิตไฉนเลา.  สนฺตานนฺท  เทวตา  ดูกอนอานนท 
มีอยูเหลาเทพดาท้ังหลาย  มีความสําคัญวิปลาศในอากาศวาเปนปฐพี 
บางเหลาชาวภูมิสถาน สําคัญในแผนดินดังน้ี๑  แลวตางองค 
ก็สยามผม  ยกแขนท้ังสองกลิ้งเกลือกไปมา  ประหน่ึงมีเทาอันขาด  คร่ํา 
 
๑.  บาลีเดิมก็เปนเชนนี้  นาจะเหน็วาคําพลาด  ควรจะเปน "วาอากาศ"  จะไดกลับกับความ 
ขางตน.  
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ครวญถึงพระตถาคตฉะน้ีวา  อติชิปฺป  ภควา  ปรนิิพฺพายิสฺสติ  พระผู   
มีพระภาคทรงพระกรุณาแจกคุณพิเศษแกหมูสัตว  ตามควรแกอุปนิสัย 
จักปรินิพพานเร็วนัก อติขิปฺป  สุคโต  ปรินิพพายิสฺสติ  พระสคุตสยัมภู 
พุทธเจา  ผูเสด็จไปแลวดีดวยกายวาจาจิตครบไตรทวาร  จักปรินิพพาน 
เร็วนัก อติขิบฺป  จกฺขุ  โลเก  อนฺตรธายิสฺสติ  ดวงจักษุจักอันตรธาน 
หายเสียในโลกเร็วนัก  ดงัน้ี. ยา  ปน  ตา  เทวตา  แตฝายเทวดาท้ังหลาย 
เหลาใดท่ีมีราคะอันปราศแลว คือเปนอนาคามีและอรหันต  สตา 
สมฺปชานา  เทพดาเหลาน้ันก็มีสติสัมปชัญญะ  อดกล้ันโดยธรรมสังเวชวา 
อนิจฺจา  สงฺขารา  สังขารธรรมท่ีปจจัยประชุมแตงท้ังหลายไมเที่ยง  ต 
กุเตตฺถ  ลพฺภา สิ่งท่ีเที่ยงซึ่งสัตวประสงคนักนั้น  สัตวทั้งหลายจะพึง 
ไดในสังขารนี้แตไหนเลา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงประวัติ 
แหงเทพเจาซึ่งมาประชุม ณ ครั้งน้ัน แกพระอานนท  ดวยประการฉะน้ี. 
                      ทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล 
        ครั้นพระอานนทเถรเจากราบทูลวา  ปุพฺเพ  ภนฺเต  ทิสาสุ  วสฺส 
วุตฺถา  ภิกฺขู  ในกาลกอน  ภิกษุทั้งหลายท่ีจําพรรษาอยูในทิศตาง ๆ สิ้น 
ไตรมาสตามวินัยนิยมแลว  ยอมมาเฝาพระตถาคตเจาโดยอาจิณณวัตร 
ขาพระองคทั้งหลายไดเพื่อจะเห็นและเขาไปใกลซึ่งภิกษุทั้งหลาย  อันให 
เจริญจิต. ก็ดวยลวงไปแหงพระผูมีพระภาคเจาแลว  ขาพระองคทั้งหลาย 
จักไมไดเห็น  จักไมไดเขานั่งใกลสากัจฉา  กับภิกษุทั้งหลายท่ีใหเจริญจิต 
เหมือนเมื่อพระองคยังดํารงพระชนมอยูนั้นแลว.  เอว  วุตฺเต  เมื่อพระ 
อานนทกราบทูลดังน้ีแลว  พระโลกนาถทรงแสดงสถาน  ๔ ตําบลเปน 
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ที่ควรจะดู  ควรจะเห็น  ควรใหเกิดสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรัทธา คือ   
สถานที่พระตถาคตเจาบังเกิดแลว คือ  ประสูติจากพระครรภตําบล ๑ 
สถานที่พระตถาคตเจาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตําบล ๑ สถาน 
ที่พระตถาคตเจาใหพระอนุตรธรรมเปนไปตําบล ๑  สถานที่พระ 
ตถาคตเจาเสด็จปรินิพพานแลว  ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตําบล ๑ 
สถานทั้ง  ๔ ตําบลน้ีเปนท่ีควรจะเห็นควรจะดู  และควรใหเกิดความ 
สังเวช  ของกุลบุตรผูศรทัธา  อาคมิสฺสนฺติ  โข  อานนฺท  ภิกษุ ภิกษุณี 
อุบาสก  อุบาสิกา  ผูมีศรัทธา  จักมายังสถาน ๔ ตําบลน้ัน ดวยมีความเชื่อ 
วาพระตถาคตเจาบังเกิดแลว ณ ที่นี ้ พระองคตรัสรูพระอนุตรสัมมา- 
สัมโพธิญาณแลว ณ  ที่นี้  พระองคไดใหพระอนุตรธรรมจักรเปนไปแลว 
ณ  ที่นี้  พระองคเสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว  ณ  ที่นี.้ 
เย  หิ เกจิ  อานนฺท  ดูกอนอานนท  ชนทั้งหลายเหลาใดเหลาหนึ่งเท่ียวไป 
ยังเจติจาริกอยู  จักเปนคนเลื่อมใสทํากาลกิริยาลง  สุคตึ  สคฺค  โลก 
อุปปชฺชิสฺสนฺติ  ชนเหลาน้ันจักไปถึงซ่ึงสุคติโลกสวรรค.  สมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคเจาทรงแสดงสถาน ๔ ตําบลวา เปนที่ควรเห็น  ควรดู 
ควรใหเกิดสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา  ดวยประการฉะน้ี. 
        อิธ  ตฺวา  สทฺธสฺส  กุลปุตฺตสฺสาติ  ปาลิย  วุตฺตวจน อารพฺภ 
ตทนุรูปาธิปฺปาเยน  อตฺโถ  ปปฺเจตพฺโพ.๑ 

 
๑.  นี้เปนคําของทานผูแตงและนักเทศก แปลวา  อันผูเทศนาควรหยุด  ณ  ท่ีนี้แลวเทาคําท่ีกลาว 
ในบาลีวา  ของกุลบุตรผูมีศรัทธา  ดังนี้นัน้ สําแดงอรรถใหพิสดารดวยอธิบายอันสมแกคํานั้น.  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 196 

              อาการอันภิกษุทั้งหลายจะพึงปฏิบัติในสตรีภาพ   
        ลําดับนั้น  พระอานนทเถรเจา  ทูลถามดวยอันจะพึงปฏิบัติในสตรี- 
ภาพทั้งหลายวา กถ  มย  ภนฺเค  มาตุคาเม  ปฏิปชชฺาม  ขาแตพระผูมี 
พระภาคเจา ขาพระองคทั้งหลายจะปฏิบัติในมาตุคามเปนไฉน  อทสฺสน 
อานฺนท  ดูกอนอานนม  ความไมเห็นไมดูเปนความปฏิบัติในมาตุคาม 
 ืคือวาอยาเห็นอยาดูเสียแลว   เปนความดี  เปนการหางนักแลว 
ทสฺสเน  ภควา สติ ขาแตพระผูมีพระภาค  เมื่อความเห็นความดูความ 
ประสบมีข้ึน  ขาพระองคจะพึงปฏิบัติไฉนเลา  อนาลาโก  อานนฺท 
ดูกอนอานนท  ถาเห็นแลว  ความไมเจรจาเปนปฏิบัติสมควร  อาลปเน 
ปน  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาคเมื่อเจรจาเลา  ขาพระองคจะพึงปฏิบัติ 
ไฉน.  สติ  อานนฺท  อุปฏเปตพฺพา  ดูกอนอานนท  ถาประโยชนที่จะ 
ตองเจรจาดวยสามารถธรรมีกถาเปนตนมีแลว  สติความระลึกอันทาน 
ทั้งหลายพึงต้ังไวใกล  ทานท้ังหลายพึงต้ังสติไว  อยาใหแปรปรวน 
ดวยราคดําฤษณา๑  และอาการกายวาจาที่ละเมิดจากวาจาของสมณะได. 
ทรงสั่งสอนในการภิกษุจะพึงปฏิบัติในสตรีภาพ ดวยประการฉะน้ี. 
                               วิธีปฏิบัติในพระพุทธสรีระ 
        ลําดับนั้น  พระอานนทเถรเจา ทูลถามถึงการจะพึงปฏิบัติในพระ 
สรีระแหงพระโลกุตตมาจารยเจาวา กถ  มย  ภนฺเต  ตถาคตสฺส  สรีเร 
 
๑. นี้เปนศัพทไทยแผลงจากตฤษณาในภาษาสสกฤตไดแกตณัหา.   



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 197 

ปฏิปชชฺาม  ขาแตพระผูมีพระภาค ขาพระองคทั้งหลายจะพึงปฏิบัติใน   
พระสรีระแหงพระตถาคตเจาเปนไฉน.  อพฺยาวฏา  ตุมฺเห  อานนฺท  โหถ 
ตถาคตสฺส  สรีรปูชาย  ดกูอนอานนท  ทานทั้งหลายเหลาภิกษุสหธรรมิก 
บริษัท  จงอยาขวนขวายเพ่ือจะบูชาสรีระแหงพระตถาคตเจาเลย  อิงฺฆ 
ตุมฺเห  อานนฺท  ดูกอนอานนท  เราตักเตือนทานทั้งหลาย ๆ  จงสืบตอ 
อนุโยคพยายามในประโยชนของตรเถิด  สทตฺเถ  อปฺปมตฺตา  ทาน 
ทั้งหลายเปนผูไมประมาทในประโยชนของตน  เปนบุคคลมีความเพียร 
ใหกิเลสและบาปธรรมเรารอน  เปนบุคคลมีตนสงไป  มุงตอที่สุดแหง 
พรหมจรรยอยูทุกอิริยาบถเถิด.  สนฺตานนฺท ดูกอนอานนท  กษัตริย 
พราหมณ  คฤหบดีทั้งหลาย  ผูบัณฑิต  ซึ่งไดเลื่อมใสในพระตถาคตเจามีอยู 
มาก  บัณฑิตคฤหัสถชนมีกษัตริยเปนตนเหลาน้ัน  จักทําซ่ึงสักการบูชาแหง 
พระตถาคตเจา.  เมื่อพระองคตรัสวาการบูชาพระสรีระแหงพระตถาคต- 
เจา  เปนกิจของคฤหัสถมีกษัตริยเปนตน  ดังนี้แลว  ครั้นถึงกาลสมัย 
ของพระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  กษัตริย  พราหมณ  คฤหบดี 
ผูบัณฑิต  จะทําสักการบูชาพระสรีระใหตองตามพุทธาธิบาย  ก็จะพึง 
ไตถามพระอานนทอัตรพหุสุตพุทธอุปฏฐาก  เมื่อเปนดังน้ันจะอางเสียวา 
พระองคหามวาไมใชการของสหธรรมิกบรรพชติ  เราจึงไมทูลถาม  ดังน้ี 
หาสมควรแกบัณฑิตอยูในอํานาจแหงเหตุไม  ควรจะทูลถามไวเปนเนตติ 
ปทัฏฐาน  เมื่อกราบทูลถามแลวหากไมทรงแสดงไซรก็จะไดอางตามเหตุ 
เดิมวาไวทูลถามแลว  พระองคไมทรงปริยาย  ดังนีจ้ะชอบ  จะไม 
เกิดครหาแตผูใดได  เมื่อทูลถามแลวจะทรงแสดงฉันใด  ก็ควรทรง 
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ไวฉันนั้น  เม่ือบัณฑิตมีกษัตริยเปนตนมาไตถามจะไดแสดงพุทธา-   
ธิบาย  ตสฺมา  เหตุ  การณดังน้ัน  พระอานนทเถระผูมีคติอันเลิศจึงกราบ 
ทูลถามวา  กถมฺปน  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาคเจา  ก็บัณฑิตมีกษัตริย 
เปนตน  เมื่อจะบูชานั้น  จะพึงปฏิบัติในพระสรีระแหงพระตถาคตเจา 
อยางไรเลา.  ยถา  โข  อานนฺท  ดูกอนอานนท  ชนทั้งหลายยอม 
ปฏิบัติในสรรีะแหงจักรพรรดิราชเจา  ฉันใด  ผูบชูาจะพึงปฏิบัติในสรีระ 
แหงพระตถาคตเจา  ฉันนั้นเถิด.  กถ  ปน  ภนฺเต ขาแตพระผูมี 
พระภาคเจา   ชนทั้งหลายปฏิบัติในสรรีะของจักรพรรดิราชอยางไรเลา. 
รฺโ  อานนฺท  จกฺกวตฺติสฺส  ดูกอนอานนท ชนทั้งหลายพันซ่ึงสรีระ 
ของจักรพรรดิราชดวยผาใหม  แลวซับดวยสําลี  แลวหอดวยผาใหม 
โดยอุบายน้ีหอดวยผารอยคู  อยสาย  เตลโทณิยา  ปกฺขิปตฺวา  แลว 
เชิญพระสรีระลงประดิษฐาน  ณ รางเหล็กอันเต็มดวยนํ้ามัน  แลว 
ปดครองดวยรางเหล็กอันเปนฝาแลว  ทําจิตกาธาร  ลวนแตดวยไมหอม 
แลว  ทําฌาปนกิจถวายพระเพลิงพระสรีระพระเจาจักรพรรดิราชแลว 
เชิญพระอัฏฐิธาตุบรรจุทําสตูปไว  ณ  ที่ประชุมแหงถนนใหญทั้ง ๔. ชน 
ทั้งหลายยอมปฏิบัติในสรีระแหงพระเจาจักรพรรดิราชแลว  ดวยประการ 
ฉะน้ี  ฉันใด  ผูซึ่งจะบูชาสรีระแหงพระตถาคตเจาพึงปฏิบัติในพระตถาคต 
เจา  ฉันนั้นเถิด. จาตุมฺมหาปเถ  ตถาคตสฺส  ถูโป กาตพฺโพ  พึงทํา 
สตูปแหงพระตถาคตเจา  ลงไว  ณ  ที่เปนที่ประชุมแหงถนนใหญทั้ง ๔ 
เพ่ือเปนที่ไหวและสักการบูชาแหงมนุษยนิกรอันสัญจรมาแต  ๔  ทิศ  ให 
เกิดความเส่ือมใสแหงจิต  สั่งสมอนุสสตานุตตริยกุศลและบชูามัยบุญ- 
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ราศีได.  ตตฺถ  เย  มาล  วา  คนฺธ วา  จุณฺณก  วา  อาโรเปสฺสนฺติ   
ชนทั้งหลายเหลาใด  จักยกข้ึนซึ่งระเบียบดอกไมหรือของหอมสุคันธชาติ 
หรือจุรณก็ดี  ณ  สตูปนั้น  อภิวาเทสฺสนฺติ  วา  หรือจักอภิวาทกราบไหว 
พระสตูปนั้นเปนนิปจจการ  จิตฺต  วา  ปสาเทสฺสนฺติ  หรือจักใหจิตเสื่อม 
ใสในพุทธคุณ  เพราะเห็นพระสตูปนั้นเปนที่ต้ังก็ดี  เตสนฺต  ภวิสฺสติ 
ทีฆรตฺต  หิตาย  สุขาย  อันจักเปนไปเพื่อประโยชน เพ่ือความสุข 
แกชนเหลาน้ันสิ้นกาลนาน. 
                                  ถูปารหบุคคล ๔ 
        เว  ทสฺเสตฺวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสวิธีปฏิบัติในพระ 
สรีระแหงพระตถาคตพุทธเจาและจักรพรรดิราช  แสดงวา  ๒  อัจฉริย- 
มนุษยบุรุษรัตน   เปนถูปารหบุคคลควรแกประดิษฐานสตูปดังน้ีแลว 
จึงทรงแสดงถูปารหบุคคลท้ัง ๔  โดยพิสดาร  คือ  พระตถาคตอรหันต- 
สัมมาสัมพุทธเจา ๑  พระปจเจกสัมพุทธเจา ๑  ตถาคตสาวกอรหันต ๑ 
พระเจาจักรพรรดิราช ๑.  ๔.  บุคคลพิเศษนี้  เปนถูปารหะควรซ่ึงสตูป 
บรรจุอัฏฐิธาตุไวใหเปนที่ไหวสักการบูชาดวยเสื่อมใส  ก็สามารถจะเปน 
ชนกปจจัยนําใหสัตวเกิดในสุคติโลกสวรรค ตามกําลังความเสื่อมใสแหง 
จิตซ่ึงเปนไปในสตูปแหงถูปารหบุคคลท้ัง ๔ นั้น  อิติ  จตฺตาโร  ถูปารเห 
ทสฺเสสิ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงถูปารหบุคคลท้ัง ๔ แก 
พระอานนทเถรเจา  ดวยประการฉะน้ี. 
                           ประทานโอวาทแกพระอานนท 
        อถ  โข  อายสฺมา  อานนฺโท  ครั้งน้ัน  พระอานนทผูมีอายุ  เขา  
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ไปยังวิหารเหนี่ยวซ่ึงกปสีสะ  คือทัพพสัมภาระมีสัณฐานคลายกับศีรษะ   
วานร  คําโบราณปลงความวาสลักเพชรยืนรองไหอยูวา  อหฺจมฺหิ  เสโข 
สกรณีโย  เราก็ยังเปนเสขบุคคล  มีกจิจําตองทํายังไมเสร็จ  พระศาสดา 
องคใดเปนผูอนุเคราะหซึ่งเรา  พระศาสดาองคนั้นแหงเรา  ก็จะปรินิพ- 
พานเสียแลว.  อามนฺเตสิ  ครั้งน้ัน  สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเรียก 
พระภิกษุทั้งหลาย  ถามถงึพระอานนท.  ภิกษุทั้งหลายกราบทูลวา 
เขาไปยังวิหารเหนี่ยวสลักเพชรยืนรองไหอยู  จึงดํารัสสั่งใหพระอานนท 
มายังท่ีเฝา  แลวจึงตรัสวา  อล  อานนฺท  ดูกอนอานนท  อยาเลย 
ทานอยาเศราโศกอยาร่ําไร  เราผูตถาคตไดบอกแลวอยางนี้แตเดิมหาไม 
หรือวา สพฺเพเหว  ปเยหิ  มนาเปหิ  นานาภาโว  วินาภาโว  อฺถาภาโว 
ความเปนตาง ๆ  ความมีเวน  ความเปนอยางอ่ืน  จากสัตวสังขารที่รัก 
ที่เจริญใจทั้งปวงน้ันแลมิไดวางเวน ต กุเตตฺถานนฺท  ลพฺภา  ดกูอน 
อานนทสิ่งที่เที่ยวถาวรซึ่งสัตวประสงคนักน้ัน  สัตวทั้งหลายจะพึงไดใน 
สังขารนี้แตไหน  ยนฺต  ชาต  สิ่งใดเปนของเกิดของมีข้ึนอันปจจัยประชุม 
แตง  มีความฉิบหายเปนธรรมดา  ซึ่งบุคคลผูใดจะปรารถนาวาขอสิ่งน้ัน 
อยางฉิบหายเลยดังน้ี  ฐานะท่ีต้ังน้ันไมมี.  ทีฆรตฺต  โข  เต  อานนฺท 
ตถาคโต  ปจฺจุปฏ ิโต  ดกูอนอานนท  ทานไดอุปฏฐากบํารุงปฏิบัติ 
พระตถาคตเจา  ดวยกายกรรม  วจีกรรม  มโนกรรม  ที่มีเมตตาใหสําเร็จ 
ปะโยชนความสุข  เปนกายวจีมโนกรรม  อันไมเปนสอง  ไมมีประมาณ 
มาส้ินกาลนานแลว  กตปฺุโสิ  อานนฺท  ดูกอนอานนท  ทาน 
เปนบุคคลมีบุญไดทําแลว  ปธานมนุยฺุช  ทานจงประกอบซ่ึงความเพียร 
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เถิด  ขิปฺป  โหหิสิ  อนาสโว  ทานจักเปนผูไมมีอาสวะฉับพลัน  คือจัก    
ไดบรรลุอาสวักขัยเปนอเสขอรหันตโดยเร็ว. สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ผูถึงซ่ึงวิเศษในพระอตีตานาคตังสญาณ  ไดตรัสพยากรณพระอานนท 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                 ตรัสสรรเสริญพระอานนท 
        อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียก 
พระภิกษุทั้งหลาย  ทรงแสดงซ่ึงความท่ีแหงพระอานนทเปนพุทธอุปฏฐาก 
อยางยิ่งวา  เยป เต  ภิกฺขเว  อเหสุ  ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมองคพระ 
อรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลายใด  ที่มีแลวในอดีต  ภิกษุผูอุปฏฐากของ 
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายนั้น  เปนอยางยิ่ง  ประหน่ึงอานนท 
ผูเปนอุปฏฐากแหงเราผูตถาคต  ณ  กาลบัดนี้  เยป  เต  ภิกฺขเว  ภวิสฺสนฺติ 
ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  แมองคพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาท้ังหลายเจาน้ันก็ 
เปนอยางยิ่ง  ประหน่ึงอานนทเปนอุปฏบากแหงเราผูพระตถาคต ณ  กาล 
บัดนี้   ปรฺฑิโต  ภิกฺขเว  อานนฺโท  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย  อานนท  เปน 
บัณฑิต  ดําเนินดวยปญญา  ยอมรูวากาลน้ีเปนกาลที่บริษัทจะเฝาพระ 
ตถาคตเจา  กาลน้ีเปนกาลแหงภิกษุ  กาลน้ีเปนกาลแหงภิกษุณี  กาลน้ีเปน 
กาลแหงอุบาสก  กาลน้ีเปนกาลแหงอุบาสิกา  กาลน้ีเปนกาลของพระราชา 
มหากษัตริย  กาลน้ีเปนกาลของราชมหาอํามาตย  กาลน้ีเปนกาลของ 
เดียรถีย  กาลนี้เปนกาลของสาวกเดียรถีย  ดังน้ี.  อานนทยอมรูซึ่งกาล  
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ที่บริษัททั้ง ๔ และพระราชา   และราชามหาอํามาตย  และเดียรถีย  
และสาวกเดียรถีย  จะเฝาพระตถาคตเจา  ถวนถี่  ทกุประการฉะนี้. 
แตนั้นพระองคทรงแสดงขออัศจรรย  ๔  ประการ  ในพระอานนทโดย  
พิสดาร.  เมื่อใดภิกษุบริษัท  หรือภิกษุณีบริษัท  หรอือุบาสกบริษัท 
หรืออุบาสิกาบริษัท  เขาไปใกลเพื่อจะเห็นพระอานนท  บริษัทนั้นนั่น 
แมแตไดเปนเธอแลวก็มีจิตยินดี  ถาอานนทแสดงธรรมเลา  บรษัิทนั้น 
ก็มีจิตชื่นชมดวยภาษิตของอานนท  ไมอ่ิมไมเบื่อดวยธรรมกถาที่อานนท 
แสดงน้ันเลย  ครั้งน้ัน  ครัน้พระอานนทนิ่งหยุดธรรมกถา  บริษัททั้ง ๔ 
ซึ่งไดสดับนั้น  ก็มีจิตยินดี  และไมอ่ิมไมเบื่อ  ประหนึ่งพระเจาจักร- 
พรรดิราช  อันใหเกิดความชื่นชม  และไมอ่ิมดวยภาษิตแก  กษัตริย 
พราหมณ  คฤหบดี  สมณบริษัทฉะน้ัน. 
                              ตรัสเรือ่งเมืองกุสินารา 
        เอว  วุตฺเต  อายสฺมา  อานนฺโท  ภควนฺต  เอตทโวจ  เมื่อ 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสสรรเสริญพระผูเปนเจาอานนทดวย 
ประการฉะน้ีแลว  พระอานนทผูมีอายุ  จึงกราบทูลอาราธนาจะเชิญ 
เสด็จไปปรินิพพาน ณ พระมหานครอ่ืนวา  มา  ภนเฺต  ภควา  อิมสฺสึ 
ขุทฺทกนครเก  อุชฺชงฺคลตครเก  สาขนครเก  ปรินพฺิพายิ   ขาแตพระผูมี 
พระภาค  ขอพระผูมีพระภาคเจา  อยาเสด็จปรินิพพาน ณ เมืองเล็ก 
เมืองดอนกิ่งเมืองท่ีนี้เลย.  สนฺติ  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  พระ 
นครใหญ ๆ  ทั้งหลายอ่ืนมีอยูหลายตําบล  คือเมืองจําปา  เมืองราช- 
คฤห  เมืองสาวัตถี  เมืองสาเกต  เมืองโกสัมพี  เมืองพาราณสี  ลวน 
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เปนพระนครใหญ  ขอสมเด็จพระผูทรงพระภาคจงเสด็จปรินิพพาน   
ณ มหานครเหลานั้นเถิด  กษัตริยพราหมณคฤหบดีซึ่งเปนมหาศาล  ที ่
เลื่อมใสในพระตถาคตเจา  มีอยูมาก  ณ  มหานครเหลาน้ัน  จักไดทําซ่ึง 
สักการบูชาพระสรีระแหงพระตถาคตเขา  เปนมโหฬารสักการใหญ 
ควรแกพระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งเปนอนาคาริกปุริสรัตนอัจฉริยมนุษย 
ในโลก.  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ตรัสหามพระอานนทวา  มา เหว 
อานนฺท  อวจ  มา  เหว  อานนฺท  อวจ  ดูกอนอานนท  ทานอยาได 
กลาวอยางนี้  ๆ วาเมืองกุสินาราน้ี  เปนเมืองเล็กเมืองดอนเปนกิ่ง 
นครน้ีเลย  ภูตปุพฺพ  อานนฺท  ดูกอนอานนท  แตปางกอนมีพระเจา 
มหาสุทัศนจักรพรรดิราช  ผูเปนอิสราธิบดีในปฐพีมณฑล  มีมหา- 
สมุทรท้ัง ๔ เปนที่สุดรอบขอบขัณฑรัชสีมา  พระองคชํานะพิเศษ 
ซึ่งปจจามิตรโดยธรรมไมมีทัณฑและศัสตรา  พระองคถึงแลวซ่ึงความท่ี 
แหงชนบทต้ังมั่น  อันไพรีมิไดรันทําประทุษรายใหกําเริบได  พระองค 
พรอมแลวดวยรัตนะของใหเกิดยินดี  คือแกว  ๗ ประการ  รฺโ 
อานนฺท  มหาสุทสฺสนสฺส  ดูกอนอานนท  เมืองกุสินาราน้ี  เปนราชธานี 
ชื่อกุสาวดี  เปนที่เสด็จอยูแหงพระเจามหาสุทัศนจักรพรรดิราช  เปน 
พระนครอันไพศาล  โดยยาวดานบูรพาและปจฉิมทิศ  ๑๒  โยชน 
โดยกวางดานอุดรและทักษิณทิศ  ๗  ประโยชน  มีกําหนดยาวกวางโดย 
ประมาณฉะน้ี.  กุสาวตี  อานนฺท  ดูกอนอานนท  เมืองกุสาวดีเปน 
ราชธานีสมบูรณ  มั่งค่ังเบิกบาน  มีชนมาก  มีมนษุยนิกรเกลื่อนกลน 
คับค่ัง  มีภิกษาหารแสวงไดงายโดยสะดวกดี  เปนรมณียสถานที่  
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บันเทิงจิตดังอาลกมันทราชธานีทิพยนครของเทพเจาเหลาจาตุมหาราชิก-   
นิกายฉะนั้น  อวิวิตฺตา  อโหสิ กุสาวดีราชธานีนั้น  กึกกองนฤนาท 
ทั้งกลางวันและกลางคืนไมสงบ  ดวยสําเนียงทั้ง ๑๐ คือ  เสียงคชสาร 
เสียงอัสสพาชี  เสียงรถ  เสียงเภรี  เสียงตะโพน  เสียงพิณ  เสียงขับรอง 
เสียงกังสดาล  เสียงสังข  ทั้งสําเนียงประชุมชนเรียกกันบริโภคอาหาร 
เปนเสียงคํารบ ๑๐.  กุสาวดีราชธานี  ยอมกึกกองสน่ันดวยเสียงทั้ง ๑ 
นี้  มิไดสงบเงียบทั้งกลางวันและกลางคืน. 
                ตรสัสั่งใหแจงขาวปรินิพพานแกพวกมัลลกษัตริย 
        เอว  ทสฺเสตฺวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ทรงแสดงซ่ึงความ 
ที่แหงเมืองกุสินาราเปนราชธานีใหญ  ที่เสด็จอยูแหงพระเจามหาสุทัศน 
จักรพรรดิราช  แตในกาลปางกอน  ใหพระอานนททราบ  ฉะนี้แลว 
ดํารัสสั่งพระอานนทใหเขาไปบอกมัลลกษัตริยใหทราบวา  พระตถาคต 
เจาจักปรินิพพาน ณ ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้  อยาใหมัลลกษัตริยทั้ง- 
หลายมีความเดือนรอน ณ  ภายหลังวา  พระตถาคตเจาไดปรินิพพานแลว 
ณ  คามเขตของเรา  เราทั้งหลายไมไดเห็นพระตถาคตเจา  ในกาลท่ี 
สุดเลา  ดังนี้ได.  ปายาสิ  พระอานนทเถรเจารับสุคตาณัติแลว  ก็ถือ 
บาตรจีวรเขาไปยังเมืองกุสินารา  พอมัลลกษัตริยทั้งหลาย  มาประชุม 
อยู  ณ  สัณฐาคารศาลาดวยกิจอันหน่ึง  พระผูเปนเจาจึงเขาไปยังโรง 
ที่ประชุมนั้น แลวแจงความวา  อชฺช  โข  วาสิฏา  ดูกอนวาสิฏฐะ 
อุดมโคตรท้ังหลาย  ความปรินิพพานแหงพระตถาคตเจา  จักมี  ณ ยาม 
ที่สุดแหงราตรีในวันนี้  อภิกฺกมถ  วาสิฏา  อภิกฺกมถ  วาสิฏา  
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ดูกอนวาสิฏฐะอุดมโคตรท้ังหลาย  ทานท้ังหลายจงรีบออกไปเถิด ๆ   
อยาไดมีความเสียใจเม่ือภายหลังวา  ไมไดเฝาในกาลที่สุดดังนี้เลย. 
อิทมายสฺมโต อานนฺทสฺส  สุตฺวา  เมือ่มัลลกษัตรยิ  กับโอรสและสุณิสา 
และปชาบดี  ไดฟงคํานี้แหพระอานนทผูมีอายุแลว  ก็ทรงพระ 
กําสรดโสกาดูรเสวยทุกขโทมนัส  สยายผม  ยกแขนท้ัง ๒ ข้ึนแลว 
คร่ําครวญลมกลิ้งเกลือกประหน่ึงมีเทาอันขาด  ร่าํไรรําพันถึงพระโลก- 
นาถวา  อธิขิปฺป  ภควา  ปรินิพฺพายิสฺสติ  สมเด็จพระผูทรงพระภาค 
ผูทรงพระกรุณาในหมูสัตว  แจกธรรมวิภาคใหพิสดาร  สอนสาวกให 
บรรลุธรรมพิเศษตามอุปนิสัย  พระองคจักปรินิพพานเสียพลันนัก 
อติขิปฺป  สุคโต  ปรินิพฺพายิสฺสติ  พระสุคตเจาผูเสด็จไปดีแลว 
ดําเนินแตในกิจประกอบดวยประโยชน  พระองคจักปรินิพพานเสีย 
เร็วนัก  อติขิปฺป  จกฺข  โลเก อนฺตรธายิสฺสติ  ดวงจักษุอันตรธาน 
ในโลกน้ีเสียฉับพลันนัก.  มัลลกษัตริยทั้งหลาย  ก็ราํพันร่ํารักสมเด็จ 
พระทศพลเจาดวยประการตาง ๆ  พรอมท้ังโอรส  และสุณสา  และ 
ปชาบดีเสวยทุกขโทมนัสโสกาดูรอยูฉะน้ัน  เสด็จไปถึงสาลวันยังสํานัก 
แหงพระอานนท.  พระผูเปนเจาคิดเห็นวา   ถาจะใหมัลลกษัตริยเรียง 
องคเขาไปถวายบังคมพระผูมีพระภาคไซร  ก็จักไมไดถวายบังคมครบทุก 
องคได  ราตรีก็จักสวางเสียกอน  อยากระน้ันเลย  เราจักดวยโดยปริวัฏ 
แหงตระกูล ๆ  ใหถวายอภิวาทบังคมพระผูมีพระภาค  กราบทูลให 
ทรงทราบวา     มัลลกษัตริยชื่อน้ี ๆ     ทั้งบุตรทั้งภรรยา    ทั้งบริษัท 
ทั้งอํามาตย  ถวายบังคมพระบาทแหงพระผูมีพระภาค  ดวยเศียรเกลา  
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แหงตน ๆ  ดงัน้ีเถิด.  วนฺทาเปสิ  พระผูเปนเจาคิดแลว  ก็จัดโดย   
วงศตระกูลใหถวายบังคมกราบทูลโดยนัยนั้น  ใหมัลกษัตริยไดถวาย 
อภิวาทเสร็จในปฐมยามสวนเบื้องตนแหงราตรี.๑ 

                                   โปรดสุภัททปรพิาชก 
        เตน  โข  ป  สมเยน  จะกลาวเรื่องอ่ืนดวยปจฉิมสักขิสาวก 
พุทธเวไนย. สมัยนั้น  ปรพิาชกหนึ่งชื่อสุภัททะ  อาศัยอยู ณ เมือง 
กุสินารา. สุภัททปริพาชกนั้นไดยินวา  พระสมณโคดมจักปรินิพพาน 
ณ ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แลว. สุภัททปริพาชกคิดเน้ือความตามที่ตน 
ไดยินมาแตปริพาชกที่เปนอาจารยเกา ๆ  กลาวสืบ ๆ มาวา  กทาจิ 
กรหจิ  ตถาคต  โลเก  อุปชฺชนฺติ  อรหนิโต  สมฺมาสมฺพุทฺธา  องค 
พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาทั้งหลาย  ยอมบังเกิดข้ึนในโลก 
ณ  กาลบางคาบบางครั้ง  ดังนี้  ความปรินิพพานแหงพระสมณโคดม 
จักมี ณ ยามท่ีสุดแหงราตรีวันนี้แน  ความสงสัยขอน้ีบังเกิดแลวแกเรา 
ก็มีอยู  เราก็เปนผูมีความเส่ือมใสอยางนี้วา  พระสมณโคดม  เธอ 
สามารถอยูเพ่ือจะแสดงธรรมใหเราละความสงสัยนั้นเสียได. ควรท่ี 
จะรีบออกไปเฝาพระโคดมเจาผูสมณะเสียโดยพลัน  ณ  ราตรีวันนี้  อถโข 
ลําดับนั้น  สภัุททาปริพาชกจึงไปยังสาลวันถึงสํานักพระอานนทแลว เลา 
ความตามท่ีตนปริวิตกน้ันใหพระอานนทฟง แลววิงวอนจะขอเฝาพระ 
ผูมีพระภาค.  พระอานนทเถรเจาจึงทัดทานวา  อล  อาวุโส  สุภทฺท 
ดูกอนสุภัททะผูมีอายุ  อยาเลยทานอยาไดเบียดเบียนพระตถาคตเจาให 
ลําบาก  พระผูมีพระภาคทรงลําบากพระกายอยูแลว.  ทุติมฺป  โข 
 
๑.  ภาค ๒  นี้ ถาจะแบงเทศน  ปนตอนกณัฑท่ีนี้.  
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ตติยมฺป  โข  สุภัททปริพาชก  วิงวอนพระอานนทถึง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง   
พระอานนทก็ทัดทานไวฉะน้ัน  อสฺโสสิ  โข  ภควา  สมเด็จพระผูมี 
พระภาค  ทรงไดยินพระอานนท  เจรจากับสุภัททปริพาชกแลว ดํารัส 
เรียกพระอานนทวา อล  อานนฺท  ดูกอนอานนท  อยาเลย  อานนท 
จงอยาหามสุภัททะ  สุภัททะจงไดเห็นพระตถาคตเจาเถิด  สุภัททะจัก 
ถามปญหาอันใดอันหน่ึงกะเราผูพระตถาคต  ก็จักเปนคนมุงความตรัสรู 
ทั่วถึงแลวแลถามซึ่งปญหาทั้งปวงน้ัน  จักไมเพงความเบียดเบียนให 
พระตถาคตลําบาก  อนึ่ง  เราผูพระคถาคต  อันสุภัททะไดถามแลว 
จักพยากรณเนื้อความอันใดแกสุภัททะน้ัน  สุภัททะจักรูทั่วถึงซ่ึงเนื้อ 
ความน้ันฉับพลับ.  อถ  โข  ลําดับนั้น  พระอานนทเถรเจาจึงเตือน 
สุภัททะวา  คจฺฉาวุโส  สุภทฺท  ดูกอนสุภัททะ ทานจงไปยังท่ีเฝาเถิด 
พระผูมีพระภาคเจาทําโอกาสประทานชองแกทานใหเขาเฝาแลว.  จึง 
สุภัททปริพาชกเขาไปเฝา  ทําสัมโมทนียกถาปฏิสนัถารนั่ง ณ ที่ควร 
แลว  ทลูถามถึงติตถกรคณาจารยครูทั้ง ๖ คน คือ ปูรณกัสสป  มักขลิ- 
โคสาล  อชิตเกสกัมพล ปกุทธกัจจายนะ  สัญชยเวลัฏฐบุตร  นคิรนถ- 
นาฏบุตร  ซึง่ครอบครองหมูคณะ  ชนเปนอันมากหากสมมติวาเปน 
คนดีคนประเสริฐนั้น  ไดตรัสรูดวยปญญายิ่งตามปฏิญญาของตน ๆ 
ครบทั้ง ๖ ครูหรือ  หรือไมไดตรัสรูยิ่งทั้ง ๖ หรือตรัสรูยิ่งแตบาง 
จําพวก  บางจําพวกไมตรัสรูยิ่งบรรลุธรรมพิเศษได  เปนประการไร. 
สมเด็จพระผูมีพระภาคจึงตรัสวา อล  สุภทฺท  ติฏเตต  ดูกอนสุภัททะ 
อยาเลย  ขอซ่ึงวาครูทั้ง ๖ ไดตรัสรูธรรมพิเศษตามปฏิญญาของตน ๆ  
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ครบทั้ง ๖ ครู  หรือไมตรัสรูทั้งส้ิน  หรือตรัสรูแตบางจําพวก  บาง   
จําพวกไมตรัสรูธรรมพิเศษดังน้ีแลว  จงยกไว.  ธมฺมนฺเต  สุภทฺท 
เทเสสฺสามิ  ดูกอนสุภัททะ เราผูพระตถาคตจักแสดงธรรมแกทาน  ทาน 
จงฟงธรรมนั้นทําในใจใหสําเร็จประโยชนเถิด  เราผูตถาคตจักภาษิต  
ณ บัดนี้.  สุภัททะรับพุทธาณัติพจนโดยเคารพแลว  สมเด็จพระผูมีพระ 
ภาคเจา  จึงตรัสเทศนาวา ยสฺมึ  โข  สภุทฺท  ธมฺฒวินเย  ดูกอนสุภัททะ 
มรรคาคือขอปฏิบัติ  มีองคอวัยวะ ๘ อยาง  เปนอริยะไปจากขาศึก 
เปนมรรคาประเสริฐ  ณ  อุปลพฺภติ  อันบุคคลยอมไมเขาไปได คือไม 
มีอยู  ดวยเปนปฏิปทาและอภิสมัย  ในธรรมวินัยคําส่ังสอนอันใดแลว 
สมณะที่  ๑  ที่  ๒  ที่ ๓  ที่ ๔  อันบุคคลยอมไมเขาไปได  คือไมมี 
ไมเกิดข้ึนในธรรมวินัยนัน้  อสฺมิฺจ  โข  สุภทฺท  ธมฺมวินเย  ดกูอน 
 ุสุภัททะ  ก็แลมรรคมีองคอวัยวะ  ๘ อยาง  เปนอริยะไปจากขาศึก 
เปนมรรคาประเสริฐ  อันบุคคลยอมเขาไปได  คือมีอยู  ดวยปฏปิทา 
และอภิสมัย  ในธรรมวินัยคําสอนอันใดแลว  สมณะ  ทานผูให 
กิเลสบาปธรรมระงับไดจริงที่ ๑  ที ่๒  ที่ ๓  ที ่๔  อันบุคคลยอมเขา 
ไปได  คือเกิดข้ึนในธรรมวินัยนั้น.  อิมสฺมึ  โข สุภทฺท  ธมฺมวินเย  อริโย 
อฏงฺคิโก  มคฺโค  อุปลพภฺติ  ดูกอนสุภัททะ  มรรคามีองค ๘ 
ประการ  เปนอริยะไปจากขาศึก  เปนมรรคาอันประเสริฐ  อันบุคคล 
ยอมเขาไปได  คือมีอยูจริง  ดวยเปนปฏิปทาและอภิสมัยในธรรมวินัย 
นี้  อิเธว  สุภทฺท  สมโณ  ดูกอนสุภัททะ  สมณะทานผูใหกิเลสบาป- 
ธรรมระงับไดจริงท่ี ๑  กใ็นธรรมวินัยนี้แหงเดียว  สมณะที่ ๒ สมณะ  
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ที่ ๓  สมณะที่ ๔  ก็ในธรรมวินัยนี้แหงเดียว สมณะทานผูใหกิเลส   
บาปธรรมระงับสงบไดจริง  ที่ ๑  คือโสดาบันบุคคล  ที่ ๒  คือสกทา- 
คามิบุคคล  ที่ ๓  คือ  อนาคามิบุคคล  ที่ ๔  คือขีณาสวอรหันต  ยอมมี 
จริงในธรรมวินัยนี้สมัยเดียวเทาน้ัน.  สฺุา  ปรปฺปวาทา  สมเณหิ 
อฺเภิ  ปวาทะคือสมัยลัทธิเปนที่สั่งสอนแหงผูอ่ืนนอกจากพระสัมมา- 
สัมพุทธเจาแลว  เปลาไปจากสมณะผูรูทั่วถึง  คือจะส่ังสอนไปดวย 
ประการไร ๆ  สมณะพิเศษ  ๔ เหลาคงไมมีข้ึนเลยในสมัยลัทธิอ่ืนจาก 
สุคตธรรมวินัย.  อิเม  จ สุภทฺท  ภิกฺขู  สมฺมา  วิหาเรยฺยุ  ดูกอน 
สุภัททะ  ก็ถาหากภิกษุทั้งหลายเหลานี้ จะพึงอยูดีอยูชอบไซร อสฺุโ 
โลโก  อรหนฺเตหิ  อสฺส  โลกก็จะไมพึงสูญเปลาจากพระอรหันต 
ทั้งหลาย.  อิทมโวจ  ภควา  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเทศนาแสดง 
ธรรมวินัยนีว้าเปนนิยยานิกะ  เปนที่เกิดแหงสมณะพิเศษอริยบุคคล ๔ 
จําพวกฉะนี้แลว  จึงตรัสพุทธนิพนธคาถาวา  เอกูนตึส  วยสา  สุภทฺท 
ย  ปพฺพช ึ กกึุสลานุเอสี   ดูกอนสุภัททะ  เราจะได ๓๐  หยอนหน่ึง 
โดยวัย  ไดบรรพชาแสดงหาวาอะไรเปนกุศล ๆ ดงัน้ีอันใด  วสฺสานิ 
ปฺาสสมาธิกานิ  ยโต  อห  ปพฺพชิโต  สุภทฺท  ดกูอนสุภัททะ 
เราไดบรรพชาแลวแตกาลใดมาจนบัดนี้  นับปได  ๕๐  ยิ่งดวยปหน่ึง 
ายสฺส  ธมฺมสฺส ปเทสวตฺติ  อิโต  พหิทฺธา  สมโณป นตฺถิ  แมสมณะ 
ผูเปนไปในประเทศแหงธรรมท่ีเปนเครื่องนําออกไป  ไมมี ณ ภายนอก 
แตธรรมวินัย  สมณะที่ ๑  ที่ ๒  ที่ ๓  ที ่๔  ไมมี ณ ภายนอกแต 
ธรรมวินัย  สฺุา  ปรปฺปวาทา  สมเณหิ  อฺเภิ ลัทธิสมัยเปน  
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เครื่องสั่งสอนแหงผูอ่ืน เปลาวางไปจากสรณะผูรูทั่วถึง อิเม  จ  สุภทฺท   
ภิกฺขู  สมฺมา  วิหเรยฺยุ  ดกูอนสุภัททะ  ถาภิกษุทั้งหลายเหลาน้ี  จะพึง 
อยูดีอยูชอบแลวไซร  อสฺุโ  โลโก  อรหนฺเตส ิ อสฺส  โลกก็จักไม 
พึงวางเปลาจากพระอรหันตทั้งหลาย.  เอว  วุตฺเต  เมื่อสมเด็จพระผู 
มีพระภาค  ตรัสธรรมเทศนาดังน้ีแลว.  สุภัททปรพิาชกสรรเสริญความ 
เลื่อมใสและธรรมเทศนา  แสดงตนเปนอุบาสกแลว ทูลขอบรรพชา 
อุปสมบทในธรรมวินัยวา  ลเภยฺยาห  ภนฺเต  ภควโต  สนฺติเก  ปพฺพชฺช 
ลเภยฺย  อุปสมฺปท  ขาแตพระผูมีพระภาค  ขาพระองคพึงได 
บรรพชาอุปสมบท  ในสาํนักแหงพระผูมีพระภาค.  เอตทโวจ พระ 
โลกนาถจึงตรัสแสดงวิธีติตถิยปริวาส  ตามวินัยนิยมวา  โย  โช  สุภทฺท 
อฺติตฺถิยปุพฺโพ  ดูกอนสุภัททะ  ผูใดเปนเดียรถียอยูในกอน  มา 
ปรารถนาบรรพชาอุปสมบทในธรรมวินัยนี้  ผูนั้นยอมอยูปริวาส  ๔ 
เดือน  ตอลวง  ๔ เดือนแลว  ภิกษุทั้งหลายมีจิตอันเดียรถียเกาน้ันใหยินดี 
ไดแลวเธอจึงใหผูนั้นบรรพชาอุปสมบทเพ่ือความเปนภิกษุ อปจ  เมตฺถ 
ปุคฺคลเวมตฺตตา  วิทิตา  คุณคือความท่ีแหงบุคคลมีประมาณตาง  เราผู 
พระตถาคตไดรูแจงแลว  ในติตถิยปรวิาสน้ัน  คือรูวา ผูเปนเปนบุคคล 
พิเศษไมควรจะอยูติตถิยปริวาสดังน้ี.  สุภัททปริพาชกกราบทูลตาม 
ความเลื่อมใสแหงตนท่ีเปนไปกลาหาญวา  สเจ  ภนฺเต  อฺติตฺถิย- 
ปุพฺโพ  ขาแตพระผูมีพระภาค  ถาติตถิยปริวาสมีกําหนด ๔ เดือนฉะนั้น 
แลว ขาพระองคจะอยูใหนานถึง  ๔ ป  ตอลวง  ๔  ป  ภิกษุทั้งหลายจงให 
ขาพระองคบรรพชาอุปสมบทเพ่ือเปนภิกษุเถิด.  อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  
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สมเด็จพระผูมีพระภาคตรัสเรียกพระอานนทวา  เตนหานนฺท สูภทฺท   
ปพฺพาเชถ  อุปสมฺปาเทถ  ดูกอนอานนท  ถากระน้ัน  ทานท้ังหลายจงให 
สุภัททะบรรพชาอุปสมบทเถิด  ปจฺจสฺโสสิ  พระอานนทเถรเจารับพุทธา- 
ณัติพจน  เพ่ือจะใหสุภัททบรรพชาอุปสมบทโดยพุทธประสงค.  จึง 
สุภัททปริพาชกสรรเสริญพระอานนทวา  ซึ่งพระอานนทอันพระศาสดา 
ทรงอภิเษกดวยอันเตวาสิกาภิเษก  ในกิจใหรับบรรพชาอุปสมบทขาพเจา 
นั้น  เปนลาภมากของพระอานนท  พระอานนทไดดีแลว.  อลตฺถ  โข 
สุภัททปริพาชกไดแลวซ่ึงบรรพชาอุปสมบทในสํานักแหงพระผูมีพระภาค 
อจิรุปสมฺปนฺโน  โข  ปนายสฺมา  สุภทฺโท  พระผูเปนเจาสุภัททะผูมีอายุ 
อุปสมบทแลวไมนาน ทานไดหลีกออกจากหมู  สงัดอยูแตผูเดียว 
เมื่อเปนภิกษุไมประมาท  มีความเพียรไหกิเลสเรารอย  มีตนสงไป 
มุงตออภิสมัยเปนเบื้องหนาอยู  ไมนานเลย  ก็ทําใหแจงซ่ึงอาสวักขย- 
อรหัตผล เปนพระอรหันตองคหน่ึง. โส  ภควโต  ปจฺฉิโม  สกขิฺ- 
สาวโก อโหสิ  พระผูเปนเจาสุภัททะน้ัน  ไดเปนสักขิสาวกภายหลัง 
แหงพระผูมีพระภาค  เปนสาวกตอมา  สาวประจักษมี  ณ ภายหลัง 
แหงพระผูมีพระภาค. และขอซึ่งสุภัททะไดอุปสมบทแลวสําเร็จพระ 
อรหัตเมื่อใดน้ัน  ในพระบาลีแสดงแตเพียรวา  อจิรุปสมฺปนฺโน  ทาน 
อุปสมบทแลวไมนาน  และวา  น  จิรสฺเสว  ไมนานเทียว  ดังนี้  ไมได 
แสดงตรงเฉพาะวา สําเร็จพระอรหัตในราตรีนั้น  ดังน้ี  แตคําวา 
อปเรน  สมเยน  ตอสมันอื่น  กาลอ่ืน  ครั้งอ่ืน  ดังนี้  ก็มิไดแสดงไว 
ในพระบาลีวา  กลาวแตวา  อจิรุปสมฺปนฺโน  ทานอุปสมบทแลวไมนาน 
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ดังน้ีเทาน้ัน.  คําเบื้องหลังซ้ําวา  โส  ภควโต ปจฺฉิโม  สกฺขิสาวโก   
อโหสิ  ทานน้ันไดเปนสักขิสาวก  สาวกตอมาที่สุดแหงพระผูมีพระภาค 
ดังน้ีควรท่ีจะสันนิษฐานวา สําเร็จพระอรหัตในราตรีนั้น พระธรรม- 
สังคาหกเถรเจา  จึงแสดงในพระบาลีวา  ภควโต  ปจฺฉิโม  สิกขิสาวโก 
ดังน้ี.  ในคัมภีรสุมังคลวิลาสินี   อรรถกถาทีฆนิกาย  พรรรณนาเนื้อ 
ความในมหาปรินิพพานสูตรที่นั้นวา  เถโร  กิร  เอกมนฺต  เนตฺวา 
ดังไดสดับมา  พระอานนทเถระ  นําไปซ่ึงสุภัททปริพาชกนั้น ณ ที่ควร 
สวนหนึ่งแลว  อุทกตุมฺพโต  ปานีเยน  สีส  เตเมตฺวา  เอาน้ําฉันแต 
กระบอกน้ําซุบศีรษะใหชุมแลว  ตจปฺจกกมฺมฏาน  กเถตฺวา  กลาว 
ซึ่งกัมมัฏฐานมีประชุมแหงอาการ ๕ ที่ทานกําหนดดวยหนังเปนอารมณ 
แลว  เกสมสฺสุ  โอหาเรตฺวา  ปลงลงซึ่งผมและหนวดแลว  กาสายานิ 
วตฺถานิ  อจฺฉาทาเปตฺวา  ใหนุงผายอมดวยนํ้าฝาดทั้งหลายแลว 
สรณานิ  ทตฺวา  ใหซึ่งสมณะท้ังหลายใหสําเร็จสามเณรบรรพชาแลว 
ภควโต  สนฺติก  อาเนสิ  นํามายังนักแหงพระผูมีพระภาค  ภควา 
อุปสมฺปาเทตฺวา  สมเด็จพระผูมีพระภาค ใหสุภัททะนั้นอุปสมบทแลว 
กมฺมฏาน  อาจิกฺขิ  ทรงบอกซ่ึงกัมมัฏฐาน โส  ต  คเหตฺวา 
พระสุภัททภิกษุนั้นถือเอากัมมัฏฐานน้ันแลว อุยฺยานสฺส  เอกมนฺเต 
จงฺกม  อธิฏาย  อธิษฐานซ่ึงจงกรม ณ  สวนขางหน่ึงแหงสวนสาลวัน 
ฆเฏนฺโต  วายมนฺโต  วิปสฺสน  โสเธนฺโต  ทานสบืตอพยายามมิไดหยุด 
ชําระวิปสสนาปญญาใหบริสุทธจากอุปกิเลส  สห  ปฏิสมฺภิทาหิ  อรหตฺต 
ปตฺวา  บรรลถุึงพระอรหัตพรอมดวยปฏิสัมภทาทั้งหลายแลว  อาคมฺม 
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ภควนฺต  วนฺทิตฺวา  นิสีทา  มาแลวถวายบังคมพระผูมีพระภาคเจาแลวน่ังอยู   
ต  สนฺธาย  พระธรรมสังคาหกเถรเจา  อาศัยเน้ือความดังกลาวน้ันทาน 
จึงไดกลาวบทพยัญชนะไวยากรณวา  อจิรุปสมฺปนฺโน  โข  ปนายสฺมา 
สุภทฺโท    จนถึง    อรหต    อโหสิ    ดังน้ี   ในพระบาลีมหาปรินิพพาน- 
สูตรนั้น.  พระอรรถกถาจริยเจาพรรณนาดวยบรรพชาอุปสมบท  และ 
ความสําเร็จพระอรหัตแหงพระผูเปนเจาสุภัททะน้ัน  ดวยประการฉะน้ี. 
                           ประทานโอวาทแกภิกษุสงฆ 
        อถ  โข  ภควา ลําดับนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียก 
พระอานนทใหเปนผูรับเทศนาประทานพุทธโอวาทแกภิกษุบริษัท  เพ่ือ 
จะใหมีความเคารพตอธรรมและวินัย  ต้ังไวในที่แหงพระศาสดาวา 
สิยา  โข  ปนานนฺท  ตุมฺหาก เอวมสฺส  ดูกอนอานนท  ความปริวิตก 
ดังน้ี  จะพึงมีบางแกทานทั้งหลายวา อตีตสตฺถก  ปาวจน  นตฺถิ  โน 
สตฺถา  คําส่ังสอนเปนประธานมีพระศาสดาลวงแลว พระศาสดาแหง 
เราทั้งหลายไมมี ดังน้ี  เมือ่พระตถาคตเจาปรินิพพานลวงไปแลว  ทาน 
ทั้งหลายเหลาภิกษุบริษัทจะพึงคิดไปอยางน้ีบางวา ปาพจนคําสั่งสอน 
ลวงไปแลว พระศาสดาแหงเราทั้งหลายไมมี  ดังนี้  น  โข  ปเนต 
อานนฺท  เอว  ทฏพฺพ  ดกูอนอานนท  ขอน้ันทานท้ังหลายไมพึงเห็น 
อยางนี้  ดวยมาตรวาเราผูพระศาสดาลวงไปแลว  ซึ่งทานท้ังหลายจะมา 
เขาใจวาศาสนาคําส่ังสอนมีพระศาสดาลวงไปเสียแลว  เราทั้งหลายไมมี 
พระศาสดา ดังน้ีนั้น  มิชอบมิควรเลย. โย  โว  อานนฺท  มยา  ธมฺโม 
จ  วินโย  จ  เทสิโต  ปฺตฺโต  ดูกอนอานนท  ธรรมก็ด ี วินัยก็ดี 
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อันใดอันเราผูพระตถาคตไดแสดงแลว ไดบัญญติัแตงต้ังไวแลวแก  
ทานท้ังหลาย  โส  โว  มมจฺจเยน  สตฺถา  ธรรมและวินัยนั้น  เปน 
ศาสดาแหงทานท้ังหลายโดยกาลท่ีลวงไปแลวแหงเราผูพระตถาคต  เมื่อ 
เราผูพระตถาคตลวงไปแลว  ธรรมและวินัยนี้นั้นเปนศาสดาแหงทาน 
ทั้งหลาย. 
        สมเด็จพระผูมีพระภาค ทรงสั่งสอน  ทรงสัง่สอนใหภิกษุบริษัทเกิดความ 
สําคัญซ่ึงธรรมและวินัยโดยเปนศาสดาดวยประการดังน้ีแลว  อนาคต- 
จาริตฺต ทสฺเสนฺโต   เมื่อจะทรงแสดงซ่ึงจารีตในอนาคตใหภิกษุรอง 
เรียกซึ่งกันและกันโดยสมุทาจารโวหาร  อันสมควรแกภิกษุมีพรรษายุ- 
กาลมากและนอย  จึงตรัสแกพระอานนทวา  ยถา  โข  ปนานนฺท 
เอตรหิ  ภิกฺขู ดูกอนอานนท  บัดนี้ภิกษุทั้งหลายยอมรองเรียกซ่ึงกัน 
และกัน  ดวยวาทะถอยคําวา  อาวุโส ๆ ทั้งแกหนุมเสมอกันฉันใด 
ดวยลวงไปแหงเราผูพระตถาคตแลว  ทานทั้งหลายอยาพึงเรียกกันและ 
กัน  ฉันนั้นเลย.  ภิกษุผูเถระแกพรรษา  พึงเรียกภิกษุหนุมเสมอกันฉันใด 
ชื่อ  หรือโดยโคตร หรือโดยคําวาอาวุโส ก็ตาม  ฝายภิกษุใหมที่หนุม 
โดยพรรษกาล  พึงเรียกภิกษุเถระที่มีพรรษกาลแกกวาตนวา  ภทนฺเต 
หรือวา  อายสฺมา  ดังนี้  ผอนผันตามควรท่ีเปนคารวสมุทาจารโวหาร 
อากงฺขมาโน  อานนฺท  สงฺโฆ  ดูกอนอานนท  ถาสงฆมาจํานงใจ 
ปรารถนาจะถอนสิกขาบทนอยและนอย  โดยลําดับบาง เมื่อเราผู 
พระตถาคตลวงไปแลว  ก็จงถอนเถิด.  ฉนฺนสฺส  อานนฺท  ภิกฺขุโน 
มมจฺจเยน พฺรหฺมทณฺโฑ  กาตพฺโพ  ดูกอนอานนท  เมื่อเราผูพระ  
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ตถาคตลวงไปแลว  สงฆพึงทําพรหมทัณฑแกฉันนภิกษุเถิด  พระอานนท  
ทูลถามวา  กตโม  ปน  ภนฺเต  พฺรหฺมทณฺโฑ  ขาแตพระผูมีพระภาค  
พรหมทัณฑเปนไฉนเลา  พระองคตรัสวา ฉนฺโน  อานฺนท  ภิกฺขุ 
ย  อิจฺเฉยฺย ต  วเทยฺย  ดูกอนอานนท ฉันนภิกษุจะพึงปรารถนาเจรจา 
คําใด  ก็พึงเจรจาคําน้ัน  โส  ภิกฺขูหิ  เนว  วตฺตพฺโน  น  โอวทติพฺโพ 
น  อนุสาสิตพฺโพ  ฉันนภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายไมพึงวาไมพึงโอวาท 
ไมพึงสั่งสอนเลย  อันนีช้ื่อวาพรหมทัณฑ. 
        อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายวา  โข  ปน  ภิกฺขเว  เอกภิกฺขุสฺสป  ดกูอนภิกษุทั้งหลาย 
ถาหากความสงสัยวาหรือความเคลือบแคลงในพระพุทธเจาหรือ  หรือใน 
พระธรรม  หรือในพระสงฆ  หรือในมรรค  หรอืในปฏิปทา  จะพึงมี 
บางภิกษุองคหน่ึงไซร    ปุจฉฺถ    ภิกขฺเว    ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ทาน 
ทั้งหลายจงถามเถิด    ทานท้ังหลายอยาไดเปนคนมีความเดือดรอน 
ณ  ภายหลังวา  พระศาสดาเจาอยูเฉพาะหนาแลว  เราทั้งหลายไมสามารถ 
เพ่ือจะถามพระผูมีพระภาค ณ  ที่เฉพาะพระพักตร  ดังนี้.  ตุณฺหี  อเหสุ 
เมื่อพระองคตรัสปวารณาใหทูลถามดังน้ีแลว  ภิกษุทั้งหลายก็นิ่งอยู 
เมื่อทรงปวารณาฉะน้ันถึง ๓ ครั้ง  ภิกษุทั้งหลายก็นิ่งอยูสิ้นทุกองคใน 
พุทธบริวารมณฑลน้ัน  จึงพระอานนทเถรเจา  กราบทูลวา  อจฺฉริย 
ภนฺเต  อพฺภฺต  ภนฺเต  ขาแตพระผูมีพระภาค  ขอนี้เปนอัศจรรยของ 
ไมเคยมี  ขาพระองคมาเลื่อมใสแลววา  ภิกษุซึ่งจะมีความสงสัยเคลือบ 
แคลงในพระรัตนตรัยและมรรคและปฏิปทา  แมแตองคหน่ึงไมมีใน  
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ภิกษุสงฆหมูนี้แลว.  พระองคตรัสวา ปสาทา  โข  ตฺว  อานนฺท  วเทสิ   
ดูกอนอานนท  ทานมากลาวบัดนี้เพราะความเลื่อมใสจริงแลว  าณ- 
เมว  เหตฺถ  อานนฺท  ตถาคตสฺส  ดูกอนอานนท ญาณแหงพระคถาคต- 
เจาก็หยั่งรูในขอน้ันตามเปนจริงวา  ความสงสัยเคลือบแคลงในพระ 
พุทธเจาหรือ    หรือในพระธรรม    หรือในพระสงฆ    หรือในมรรค 
หรือในปฏิปทา  ไมมีแกภิกษุองคหน่ึง  ในภิกษุสงฆหมูนี้  อิเมส  ห ิ
อานนฺท  ปฺจนฺน  ภิกฺขุสตาน  ดูกอนอานนท  เพราะวาภิกษุทั้งหลาย 
หารอยน้ี  ภิกษุใดมี ณ ภายหลัง  ตํ่าโดยคุณพิเศษ  โส  โสตาปนฺโน 
เธอนั้นเปนโสดาบันมีอันไมตกฉิบหายไปเปนธรรมดา อันอริยมรรค 
หากนิยมวา  มีอันจะตรัสรูเองซ่ึงอริยมรรคผลเบื้องบนเปนที่ไป  ณ  เบื้อง 
หนา  เธอท้ังหารอยน้ีลวนแตอริยบุคคลไมเจือปนดวยปุถุชนเลย. 
        อถ  โข ภควา  ลําดับนั้น สมเด็จพระผูมีพระภาค  ตรัสเรียก 
ภิกษุทั้งหลายประทานปจฉิมโอวาทวา  หนฺททานิ  ภิกฺขเว  อาเมนฺยามิ 
โว ดูกอนภิกษุทั้งหลาย  ตามเถิด  บัดนี้  เราผูพระตถาคตเรียกทาน 
ทั้งหลายใหรู  วยธมฺมา  สงฺขารา  สังขารธรรมท่ีปจจัย  ประชุมแตง 
ทั้งหลาย  มีความเสื่อมความฉิบหายไปเปนธรรมดา  อปฺปมาเทน 
สมฺปาเทถ ทานท้ังหลายจงใหกิจท้ังปวง  คือประโยชนตนและประโยชน 
ผูอ่ืน  และไตรสิกขา  ถึงพรอมบริบูรณในสันดานดวยไมประมาทเถิด 
อย  ตถาคตสฺส  ปจฺฉิมา  วาจา  อันนี้เปนวาจามี ณ ภายหลังวาจาที่ 
สุดแหงพระตถาคตเจาเพียงเทาน้ี.  อิติ  ภควา  สมเด็จพระผูมีพระภาค 
เสด็จบรรทม ณ พระแทนเปนที่ปรินิพพาน  พระองคไดรวบรวม 
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ซึ่งโอวาทท้ังปวงท่ีไดประทานแลวส้ิน ๔๕ พรรษานั้น  ลงในคราวไม   
ประมาณอันเดียวน้ันแล  ประทานแกภิกษุสงฆพุทธบริษัทในอวสานกาล 
ดวยประการฉะน้ี. 
                                          นิพพาน 
        แตนั้นพระองคมิไดตรัสอันใดอีกเลย  ทรงทําปรินิพพานบริกรรม 
ดวยอนุบุพพวิหารสมาบัติทั้ง ๙ พระธรรมสังคาหกเถรเจาท้ังหลาย 
แสดงไวดังน้ี   อถ  โข  ภควา ลําดับนั้น  สมเด็จพระผูทรงพระภาค 
ทรงไวปฐมฌาน  ออกจากปฐมฌานแลว  ทติุยฌาน  ตติยฌานแลว 
จตุตถฌาน  ครบรูปาพจรสมาบัติทั้ง ๔ ตามลําดับนี้  ออกจากฌานท่ี ๔ 
แลวเขาอรูปสมบัติทั้ง ๔ คือ  อากาสานัญจายตนะ  วิญญาณัญจายตนะ 
อากิญจัญญายตนะ  เนวสัญญานาสัญญายตนะ  ตามลําดับ  ออกจากเนว- 
สัญญาณสัญญายตนสมาบัติแลว ทรงเขาสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  ดับ 
จิตตสังขาร  คือ  สัญญา  และเวทนา.  พระองคทรงเขาอนุบุพพวิหาร 
สมาบัติทั้ง ๙ ดวยประการฉะน้ี.  อถ  โข อายสฺมา  อานนฺโท  ครั้งน้ัน 
พระอานนทผูมีอายุถามพระผูเปนเจาอนุรุทธเถระวา  ปรินิพฺพุโต ภนฺเต 
อนุรุทฺธ  ภควา  ขาแตพระผูเปนเจาอนุรุทธะ สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
ปรินิพพานแลวหรือ  นาวุโส  อานนฺท  ภควา  ปรินพฺิพุโต  ดูกอน 
อานนทผูมีอายุ  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจายังไมปรินิพพานกอน  พระ 
องคทรงเขาซึ่งสัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัติ  อถ  โข  ภควา  ลําดับนั้น 
สมเด็จพระผูมีพระภาค  ดํารงอยูในนิโรธสมาบัติตามกาลท่ีพระองคทรง 
กําหนดแลว  เสด็จออกจากนิโรธสมาบัติ  แลวเขาสูเนวสัญญานา- 
สัญญายตนะ  แลวอากิญจัญญายตนะ  แลววิญญาณัญจายตนะ  แลว  



นักธรรมตรี - ปฐมสมโพธิ - หนาท่ี 218 

อากาสานัญจายตนะ  เปนปฏิโลมถอยหลังฉะน้ีแลว  เขาสูรูปาพจร-   
ฌานทั้ง ๔ เปนปฏิโลมตามลําดับ  คือ  จตุตถฌาน แลวตติยฌาน  แลว 
ทุติยฌาน แลวปฐมฌาน  ปมา  ฌานา  วุฏหิตฺวา  ครั้นเสด็จออก 
จากปฐมฌานแลว  ก็ทรงเขาทุติยฌาน  ออกจากทุติยฌานแลว  เขาสู 
ตติยฌาน  ออกจากตติยฌานแลว  เขาสูจตุตถฌาน  จตุตฺถา  ฌานา 
วุฏหิตฺวา  พระองคเสด็จออกจากจตุตถฌานแลว  สมนนฺตรา  ปรินิพฺพายิ 
พระองคปรินิพพานแลว ณ ระหวางเสมอลําดับแหงความพิจารณาองค 
แหงจตุตถฌานน้ัน  ดวยภวังคจิตเปนพยากฤตทุกขสัจ ดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานธาตุ ณ  ปจฉิมยามแหงราตรีวิศาขบุรณมีมหามงคลสมัย 
ดวยประการฉะน้ี. 
        ปรินิพฺพุเต ภควติ  สห  ปรินิพฺพานา  ครั้นเมื่อสมเด็จพระผูมี 
พระภาค  ผูอัคคอัจฉริยมนุษยอนาคาริกปุริสรัตน  เสด็จปรินิพพาน 
ดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว  ก็บังเกิดมหัศจรรย  แผนดินไหว 
ใหญสะเท้ือนสะทาน  เกิดการโลมชาติชูชันสยดสยอง  กลองทิพยก็ 
บันลือลั่นสนั่นสําเนียงในอากาศ  พรอมกับการปรินิพพานแหงสมเด็จ 
พระบรมโลกนาถสัมมาสัมพุทธเจานั้นเปนมหาโกลาหล  ในปจฉิมกาล 
สําเร็จโดยธรรมดานิยมหากบันดาลใหเปนไป  ในปรินิพพานสมัย  ดวย 
ประการฉะน้ี. 
        และเม่ือสมัยพรอมกับปรินิพพานแหงพระผูมีพระภาคนั้น  ทาว 
สหัมบดีพรหม  ไดกลาวคาถาแสดงความสังเวช  เลื่อมใสแหงตนวา 
                สพฺเพว   นิกขฺปิสฺสนติ           ภูตา  โลเก  สมุสฺสย 
                ยตฺถ  เอตาทิโส  สตฺถา          โลเก  อปฺปฏิปุคฺคโล  
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                ตถาคโต  พลปฺปตฺโต           สมฺพุทฺโธ  ปรินิพฺพุโต.   
        มีความวา  บรรดาสตัวทั้งปวงถวนหนาไมมีเหลือในโลก  ลวน 
จะทอดท้ิงซ่ึงรางกายไวถมปฐพีพสุธาดล  ในโลกไรเลา  แตองค 
พระตถาคต  ซึ่งเปนพระศาสดาทรงพระคุณอันใหญหลวงเชนนี้  ไม 
มีผูใดจะเปรียบปาน  ทรงพระสยัมภูญาณตรัสรูโดยลําพังพระองค ถึง 
ซึ่งกําลังคือทศพลญาณแลว ยังมิถาวรมั่นคงดํารงอยูได  ยังมาดับขันธ- 
ปรินิพพานเสียแลว  ควรจะสังเวชสลดนัก.  สวนทาวโกสียเทวราชได 
กลาพระคาถาวา 
                อนิจฺจา  วต  สงฺขารา              อปฺปาทวยธมฺมิโน 
                อปฺุปชฺชิตฺวา  นิรุชฺฌนฺติ          เตส  วูปสโม  สุโข. 
        มีความวา  สังขารธรรมท้ังหลายท่ีปจจัยประชุมแตงไมเที่ยงหนอ 
มีธรรมดาคือเกิดข้ึนและเส่ือมส้ินไปเปนปกติ  ยอมเกิดข้ึนและดับไป 
ไมยั่งยืนถาวรม่ันคงดํารงอยูได  ความที่สังขารนามรูปเบญจขันธเหลาน้ัน 
ระวับเสียวิเศษมิไดเปนไป  นํามาซึ่งความสุขเหตุสังขารทุกข  คือ  ชาติ 
ชรา  มรณะ  มิไดมีมาครอบงํา.  ฝายพระอนุรุทธเถรเจาผูมีอายุ  ไดกลาว 
๒  พระคาถาวา 
                นาหุ  อสฺสาสปสฺสาโส                ิตจิตฺตสฺส   ตาทิโน 
                อเนฺโช  สนฺติมารพฺภ               ย  กาลมารี  มุน ิ
                อสลฺลีเนน  จิตฺเตน                     เวทน  อชฺฌวาสยิ 
                ปชฺโชตสฺเสว  นิพฺพน                วิโมกฺโข  เจตโส  อหุ. 
        มีความวา  พระพุทธเจามีจิตอันยั่งยืนเชนนั้น  ในโลกธรรมท้ัง ๘  
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ทานไมหว่ันไหว  ลมอัสสาสะหายใจกอน  และปสสาสะหายใจกลับ  
ดับสิ้นไมมีแลว  พระมุนีโลกนาถมิไดหว่ันไหวสะทกสะทานดวยมรณ- 
ธรรมอันในอันหน่ึง  ทรงปรารภทําซึ่งสันติความระงับคือนิพพานเปน 
อารมณทําแลวซ่ึงกาละอันใด  อันพนวิสัยสามัญสัตว  พระองคมีจิต 
มิไดสะทกสะทานหดหูพรั่นพรึงตอมรณธรรมเลย  ไดอดกลั้นซึ่งทุกข- 
เวทนาดวยสติสัมปชัญญะอันอุดม  ความพนแหงจิต  ดวยอนุปาทิเสส- 
นิพพานไดมีแลว  ประหนึ่งประทีปอันไพโรจนชัชวาล  ดับไปฉะนั้น. 
สวนพระอานนทไดกลาวพระคาถาวา  
                ตทาสิ  ย  ภึสนก                    ตทาสิ   โลหสน 
                สพฺพาการวรูเปเต                   สมฺพุทฺเธ  ปริพฺพุเต. 
        ดังน้ี  มคีวามวา  เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจาผูประกอบดวย 
อาการอันประเสริฐทั้งปวง  ดับขันธปรินิพพานแลว  มหัศจรรยอันให 
สยดสยองสะดุงหวาด  และใหโลมชาติชูชัน  ไดเกิดมีแลว ณ ครั้งน้ัน 
ปรากฏแกเทพดามนุษยทั้งหลาย.  ทานทั้ง ๔ องค  ไดกลาวคาถาแสดง 
ความสังเวชแหงตน ๆ ดวยประการฉะน้ีแล. 
        ก็แลกถาแสดงเรื่องปรินิพพานแหงสมเด็จพระผูมีพระภาคเจาน้ัน 
ควรเปนสังเวชนิยารมณ  ที่ต้ังแหงความสังเวชและไมประมาทของ 
สาธุชนบัณฑิตชาติผูสดับโดยนิปจจการ  จะกอใหเกิดธัมมัฏฐิติญาณ 
ยถาภูตทัสสนะ  หยั่งรูสภาพปรกติแหงสังขารนามรูปเบญจขันธ  โดย 
เปนอนิจจตาทิธรรม  มิไดมีความถาวรม่ันคงดํารงอยูได  ลวนเปนของ 
มีความพิโยคแปรผันเสื่อมส้ินไปเปนธรรมดา  เพราะวาอันอุปาทินนก- 
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สังขาร  รางกายท่ีมีเวทนาสัญญาและเจตนาครองนี้  ยอมตกอยูในวิสัย   
แหงชรามรณะถายเดียว  มิไดมีผูใดลวงพน  แมแตองคพระตถาคตทศ- 
พลสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งเปนพระศาสดาผูประเสริฐในโลก  มิไดมีผูใด 
จะเปรียบปาน  ยังมาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  มิถาวรดํารงอยูได  ควร 
แลวท่ีสาธุชนจะพึงมีความสังเวชและไมประมาท  แสวงหาอุบายที่พ่ึง 
แกตนในทางอธิกุศลธรรมานุโยคปฏิบัติ  อันจักสําเร็จเปนปฏิปทามรรคา 
หนทางแหงสุคติสวรรคและนิพพาน  ดวยอํานาจแหงอัปปมาทธรรม 
โดยกาลเปนนิจนิรันดร  ดวยประการฉะน้ี.  
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                              เทสนานิฏฐานกถา 
                             สําหรับวิสาขบุรณมี   
        เอตฺตาวตา  ภควโต                          ปวตฺติทีปกา  กถา 
        ชาติโต  ยาว  นิพฺพานา                    สมาเสเนว  นิฏ ิตา 
        เหตุสมปฺทาทิกป                              ทีปยนฺตี  ตถา  ตถา 
        สมฺปท  ติวิธ  สุฏ ุ                            อมิ  ธาเรนฺตุ  สาธโว 
        สุเว  สุเว  นิเสวนฺตุ                            สมฺพุทธานุสฺสตึ  อิม 
        ตมมฺุเขเนว  ธมฺมสฺส                          สงฺฆสฺส  จ  ตโต  ปร 
        อนุสฺสตาป  เสวนฺตุ                           ยถา  ต  รตนตฺตย 
        วตฺถุโต  นานาโหนฺตมฺป                    ปฏิพทฺธว  อตฺถโต 
        สุเขตฺตาติสยฺเจต                            ปูชาทิผลสิทฺธิยา 
        วิราคาย  นิโรธาย                               นิพฺพานนาย  จ  วตฺตติ 
        นรามรา  อตฺถกามา                            อิมสมฺึ  รตนตฺตเย 
        ทฬฺห  ปสาท  โรเปนฺตุ                       รกขฺนฺตุ  ต  สุโรปต. 
                พุทฺเธ  ปสนฺนนา  สุปสนฺนจิตฺตา 
                ธมฺเม  จ สงฺเฆปจ  ตนฺนิพทฺเธ 
                สปฺุุากามา  สุตโต  ลเภยฺยุ 
                อาสาย  สิทฺธ  อถ  ทุกฺขโมกฺข. 
        ย  ย  อปุจิต  ปุ ฺ                              สาธูหิ  ธมฺมกามิภ ิ
        สมฺพุทฺธสกฺขิเจเตฺยสุ                            สกฺการาโรปเนน  จ  
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        จิตฺตปฺปสาทสมฺภูต-                     ปูชาภิวาทเนภิ  จ  
        กาลานุคตธมฺมสฺส                        สกฺกจฺจ  สวเนน  จ 
        พุทฺธาทิคุณโมคฺคยฺห                     สมนุสฺสรเณน  จ 
        เจโตปสาทสมฺภูต                          อคฺคสฺมึ  รตนตฺตเย 
        ตสฺส  เจทานิ  กตสฺส                      ยานิ  จฺานิ  อฺาทา 
        ทาเนน  ยทิ  สีเลน                          ภาวนาย  ยถารห 
        อเนกธา  สฺจิตานิ                         นิจฺจ วา  สมเยป วา 
        เตสมฺป   ภาคิโน  โหนฺตุ                  สตฺตา  ภวตฺตเย   ิตา 
        สกฺกจฺจ  อนุโมทนฺตุ                         กลฺยาเณเนว  เจตสา 
        ตาย  เตส  สมิชฺฌนฺตุ                       สมฺปตฺติโย  ยถิจฺฉิตา 
        เทวาทโย  จ  ลทฺธาน                        ปฺุปฺปตฺติมิม สุภ 
        เมตฺต  ปจฺจุปฏเปนฺตุ                      ปตฺติทายกสาธุสุ 
        ตโต  เต  อนุกมฺปนฺตุ                         กลฺยาเณเนว  เจตสา 
        อหิตานิ  อปเนนฺตุ                             หิตานิ  อปุเนนฺตุ  จ 
        สกฺกจฺจจุปตฺถมฺเภนฺตุ                         สมมฺาสมฺพุทฺธสาสน 
        สวิธนฺตุ จ  อารกฺข                              สาธูน  ธมฺมจาริน. 
        อนนฺตาปริเมยฺยา  จ                           สพฺพตฺถ  สพฺพปาณิโน 
        นิจฺจ  กลฺยาณสงฺกปฺปา                       อุยฺยุตา  ปฺุาสจเย 
        คจฺฉนฺตุ  สุคตึ  สคฺค                           โลก  ตตฺรูปปตฺติยา 
        โมกขฺมคฺค   สมารุยหฺ                          ทุกฺขสสฺนฺต  กโรนฺตุ  จ. 
        เย  วา ชลาพุชา  สตฺตา                         เย  ปาณา  อณฺฑชาป  จ  
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        เย  จ  สเสทชา  ชนฺตู                 เย ภูตา  โจปปาติกา   
        สพฺเพป  เต  เอวรา  จ                  นิทฺทุกฺขา  โหนฺตุนีติกา 
        สขุี  สมมฺา  ว  อตฺตาน                 ปริรกฺขนตุ  สพฺพทา 
        สพฺเพ  ภทฺรานิ  ปสฺสนฺตุ             มา  กิฺจิ  ปาปมาคมา. 
        จิร  ว  ติฏตุ  ธมฺโม                    ตถาคตปฺปเวทิโต 
        โลกฺยโลกุตฺตร มคฺค                      โลกสฺส  สมปฺโชตย. 
        สมฺมา  ธาร  ปวเจฺฉนฺโต                กาเล  เทโว  ปวสฺสต 
        วุฏ ุปชีวิภูตาน                            อุปาราย  สาธุก. 
        มาตา  ปตา  จ  อตฺรช                    นิจฺจ  รกฺขนฺติ  ปุตฺตก 
        เอว  ธมเฺมน  ราชาโน                    ปช  รกฺขนตฺุ  สพฺพทา. 
        กถาแสดงประวัติ  แหงพระผูมีพระภาค  อังคีรสศักยมุนีโคดม 
สัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  จําเดิมแตชาติความเกิดดวยรูปกายธรรมกาย 
จนถึงปรินิพพานดวยอุปาทิเสสนิพพานธาตุ  จบโดยยอดวยกถามรรค 
ที่ไดวิสัชนามาเพียงเทาน้ี.  กถาแสดงประวัติแหงพระผูมีพระภาค  ซึ่งได 
วิสัชนามานี้  แสดงพระคุณคือสัมปทาทั้ง ๓ เหตุสัมปทา ๑ ผลสัมปทา ๑ 
สัตตูปการสัมปทา  ๑.  เหตุนั้น  คือ  มหากรุณาสมาโยค ความประกอบ 
โดยเอื้อเฟอดวยดี  ซึ่งพระกรุณาใหญในสัตวเปนอันมากไมมีประมาณ 
ยั่งยืนในพระสันดานมิไดคืนคลาย  เปนเหตุเบื้องตนประการหนึ่ง. ความ 
ขวนขวายเพ่ิมพูนโพธิสมภาร  สั่งสมกุศลพุทธการกธรรมเปนอเนก- 
ประการพิจิตรอันสัตวอ่ืนยากท่ีจะกระทําได สิ้นกาลนาน  อันจะพึง 
นับดวยโกฏแิหงกัปเปนอันมาก เปนเหตุประการหนึ่ง.   กิจท้ัง ๒  
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นี้เปนเบื้องตน  จะใหสําเร็จผลและสัตตูปการ  จึงชื่อวาเหตุ.  ผลเปน   
๔ คือ  ญาณสมปทา  ปหานสัมปทา  อานุภาวสัมปทา  รูปกายสัมปทา. 
พระปรีชาญาณอันตรัสรูแจงชัดในมรรคทั้ง ๔ เปนที่ต้ังแหงพระสัพ- 
พัญญัตญาณ  และญาณอ่ืนมีทสพาลญาณเปนตน พระญาณอันสามารถใน 
ไญยธรรมโดยสะดวก  อันธรรมอันใดอันหน่ึง  มิอาจกระทบกั้น 
กางในระหวางได  พระญาณท้ังปวงน้ี ชื่อวาญาณสัมปทา. ซึ่งพระองค 
ทํากิเลสกับทั้งวาสนาใหพินาศ  มีอันเกิดข้ึนอีกในสันดานมิไดเปน 
ธรรมดา ชื่อวาปหานสัมปทา.  และซึง่พระองคเปนอธิบดีแคลวคลอง 
ไมขัดขวางในการะจะกระทําฤทธิ์  เมื่ออิสระในจิตใหสิ่งซ่ึงประสงค 
สําเร็จไดทุกประการ  ชื่อวาอานุภาวสัมปทา.  ความบริบูรณแหงอัตภาพ 
อันประกอบดวยมหาปุริสลักขณะและอนุพยัญชนะ  อันเปนนยนาภิเษก 
ของสกลโลก  ชื่อวารูปกาวสัมปทา.  คุณท้ัง ๔ อยาง  คือ  ญาณสัมปทา 
ปาหานสัมปทา  อานุภาวสัมปทา  รูปกายสัมปทาน้ี  ถึงพรอมบริบูรณข้ึน 
เพราะเหตุทั้ง ๒ นั้น  จึงชื่อวาผล.  สตัตูปการ  การทําอุปถัมภเกื้อกูล 
แกสัตวนั้นเปน   ๒ คือ  อาสยะ  และปโยคะ  ซึ่งพระองคมีพระหฤทัย 
เยือกเย็นดวยความกรุณาปรารถนาประโยชนคุณอยูเปนนิตย  แมในสัตว 
ที่ผิดมีเทวทัตเปนตน  ชือ่วาอาสยสัมปทา.  และซึง่พระองคมีพระ 
หฤทัยมิไดหวังตออามิส  แลวเทศนาแสดงธรรมส่ังสอนสัตวดวยยานตรัย 
คือ  ศีล  สมาธิ  ปญญา อันเปนปฏิปทาทางพระนิพพาน  เปดเผยจําแนก 
กระทําใหต้ืนข้ึนซึ่งธรรมนั้น  ๆ  ใหสัตวผูมีอุปนิสัยเขาใจ  และดําเนิน 
ตาม  ตรัสรูในโลกุตตรารยิสมบัติมรรคผล  ชื่อวาประโยคสัมปทา  สัตตู-  
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ปการสัมปทาเปน  ๒ ดวยอาสยะและปโยคะฉะนี้  บริบูรณแลวในพระ   
ตถาคตเจาน้ัน.  ขอสาธุชนทั้งหลายจงจําทรงสัมปทาคุณท้ัง ๓ นี้ไวดวยดี 
อยาใหเคลื่อนคลาย  จงสองเสพพุทธานุสสติ  ความระลึกถึงพระพุทธเจา 
โดยพระคุณน้ีเนืองนิตย  ทุกทิพาราตรีกาล.  เม่ือมาระลึกพระพุทธคุณ 
แจงชัด  สําเร็จเปนมุขอุบานแลว  จงเสพธัมมานุสสติ  ระลึกถึงคุณ 
พระธรรม  สังฆานุสสติ  ระลึกถึงคุณพระสงฆ  พุทธสาวก  ใหเจริญ 
พิเศษตอไป.  เพราะรัตนะท้ัง  ๓ คือ  พระพุทธเจา  พระธรรมและ 
พระสงฆนี้  แมถึงตางกันโดยวัตถุ  ก็เน่ืองกันเปนอันเดียวโดยเน้ือความ 
เมื่อบุคคลมาตามระลึกพระพุทธเจา  แจงประจักษแกจิตแลว  แมคุณ 
พระธรรมพระสงฆ  ก็ปรากฏเน่ืองประพันธไป.  เมื่อมาตามระลึกถึงคุณ 
พระธรรมแกใจแลว  แมถึงคุณพระพุทธเจาคุณพระสงฆก็ปรากฏชัด. 
อน่ึง  เมื่อมาตามระลึกคุณพระสงฆพุทธสาวก  เปนอารมณโดยประจักษ 
แลว แมถึงคุณพระเจาคุณพระธรรมก็ประจักษชัดเน่ืองประพันธไป 
รัตนะทั้ง ๓  แมตางโดยวัตถุก็เน่ืองโดยเน้ือความ  ดวยประการฉะน้ี.  อน่ึง 
รัตนะทั้ง ๓  นั้นเปนเขตอันดียิ่งใหญ  เปนไปเพ่ือจะสําเร็จผลพิเศษ 
แหงบุญ  มีบชูาเปนตน  แกผูบําเพ็ญดวยจิตอันเสื่อมใส.  อน่ึงพระ 
รัตนตรัยเปนไปเพ่ือวิราคะ  จะสยายคลายกิเลสอันยอมจิตใหปราศไป 
และนิโรธดบัสนิทแหงเพลิงกิเลสและกองทุกข  เปนไปเพ่ือจะใหกิเลส 
อันเผาสันดานสัตวระงับไป  เพราะเหตุนั้น  ขอเทพดามนุษยทั้งหลาย 
ผูปรารถนาประโยชน  จงปลูกความเสื่อมใสลงในพระรัตนตรัยนี้ใหมั่น 
รักษาความเสื่อมในท่ีไดปลูกลงแลวนั้นไวดวยดี  อยาใหเส่ือมคลาย ขอ  
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เทพดามนุษยทั้งหลายท่ีไดเลื่อมใสในพระพุทธเจา  พระธรรม  พระสงฆ   
๓ รัตนะนี้  สันดานดี  ปรารถนาบุญกุศลสมบัติ  อาศัยไดสดับคุณ 
พระรัตนตรัยเปนเหตุเบื้องตนแลว พึงไดสําเร็จความปรารถนาในสุข 
ประโยชน  พึงประสบปรมัตถสุข  พนสังขารทุกขทั้งปวงตามประสงค 
แหงตน ๆ กแ็ลบุญกุศลราศีสวนใด ๆ พุทธมามกสาธุชนไดบําเพ็ญ 
ณ มงคลสมัยวิเศษกาลน้ี  ดวยยกสักกาบูชาภัณฑประทีปและบุปผชาติ 
เปนตน ข้ึนเปนพุทธบูชา  ณ พระเจติยสถานนี้ก็ดี  ดวยสดับพระธรรม- 
เทศนาสวนธรรมสวนมัยและระลึกพระพุทธคุณเปนพุทธานุสสติ  ระลึก 
คุณแหงพระธรรม  พระสงฆเนื่องดวยพุทธรัตนะนั้น  สวนอนสุสตานุต- 
ตริยคุณ  ซึ่งเสด็จดวยเลื่อมใสในพระรัตนตรัยก็ดี.  อนึ่ง  กุศลบุญ- 
ขันธเปนอเนกวิจิตรสวนอ่ืน ๆ ใดซึ่งไดเปนไปโดยมุข คือ  ทาน  ศลี 
ภาวนาก็ดี  ขอประชานิกรอันสถิตในภพคติกําเนิดทุกสัตววิสัย จงรับ 
สวนกุศลนั้น ๆ ดวยกัลยาณจิตสวนอนุโมทนามัยใหเปนไป  ณ สันดาน 
แหงตน ๆ ขอเทพดาและคนธรรพ  กมุภัณฑ นาค  ยักษ  อารักข- 
เทพดา  และวัตถุเทพดา  ทุกมณฑล  จงไดมีสวนโดยธรรมทายาทใน 
กุศลสุขพืชบญุราศีนั้น ๆ อนุโมทนาโดยเคารพ  เพ่ือจะสําเร็จแหงสมบัติ 
ทั้งปวงซ่ึงตนปรารถนา  ขอสมบัติสุขพิเศษสวนมนุผลตามประสงค 
จงสําเร็จแกเทพเจาเหลาภูตนิกรทั้งหลายน้ัน  ดวยปตตานุโมทนามัยกุศล 
เจตนาเปนเหตุ  จงเกษมโสมนัสปรีดาทุกทิพาราตรีกาล. อน่ึง  จงต้ัง 
ไมตรีจิตในพุทธศาสนิกสาธุชนธรรมจารีบริษัท  อภิบาลรักษาดวย 
ธรรมิการักขาวรโณบาย  นําอนิฏฐะสวนมิใชประโยชนทั้งหลายเสียให 
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พินาศนําอรรถสุขประโยชนเขาไปใกลตามประสงค.  อน่ึง  ขอเทพเจา   
ทั้งหลายจงอุปถัมภพระพุทธศาสนาใหดํารงเปนไป  เพ่ือประโยชน 
และความสุขแกสัตวโลกส้ินกาลนาน.  อน่ึง  จงต้ังอารักขาคุมครอง 
สาธุชนผูประพฤติธรรมทั้งหลาย  ใหสะดวกในประโยชนตนและผูอ่ืน 
ทุกประการ.  ก็แลสัตวทั้งหลายเหลาใดพวกชลาพุชะกําเนิดเกิด  ณ ปุม 
เปอก  เปนคัพภไสยกสัตว นอน  ณ ครรภมารดา  และอัณฑชะกําเนิด 
เกิดในฟอง  สังเสทชะกําเนิดในเทาไคล  และอุปปาติกะกําเนิดดัง 
ลอยมาเกิดเจริญในทันใด  เชนเทพดา เหลาสัตว  ๔  กําเนิดทั้งปวง 
นั้น  จงอยามีเวรอยามีทุกข  จงนิราศอุปทวอันตราย  จงเห็นแต 
สรรพกายาวจีมโนกรรมทั้งหลายท่ีไมมีโทษ  อยาไดพองพานการบาป 
ทุจริตอกุศลทุรพลพิบัติ  อันประกอบดวยโทษที่จะพึงเวนเลย  ขอพระ 
สัทธรรมที่พระตถาคตพุทธเจาไดทรงแสดงประกาศไว  จงสองมรรคา 
โลกิยโลกุดร   ใหสวางไสวแกสัตวโลกสถิตดํารงอยูสิ้นกาลนาน.  ขอ 
มหาเมฆจงใหฝนตกตองตามฤดูกาล  เพ่ิมพรรษาธารทั่วพสุธาดล  ให 
มนุษยนิกรและปศุสัตวอาศัยซึ่งแผนดินพ่ึงฝนไดเลี้ยงชีพ  ดวยบุพพัณ- 
ณาปรัณณผลและมูลผลหาร  สมบูรณโดยสะดวกทุกสถานทั่วเมทนี 
มณฑล  อยาไดพิบัติวิการดวยธัญญาหารและพฤกษวัลลีลดาผลเกิดมี 
ข้ึนได.  ขอพระเจาแผนดินทุกรัชสีมาอาณาเขต  จงรักษาไพรฟาประ- 
ชาชนโดยธรรมอยูทุกสรรพกาล  ประหนึ่งมารดาบิดารักษาโอรสเปน 
ที่รักดวยเปรมจิตเปนนิตยกาลฉะนี้.  ขออานุภาพพระรัตนตรัยเกษม 
สรณุตตมงคล  และอานุภาพกุศลสวนทาน ศีล  ภาวนามัย  และอานุ-  
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ภาพอิทธิวิสัยแหงเทพดาทั้งปวง  จงอภิบาล  สมเด็จบรมพิตรพระราชา-  
สมภารพระเจาแผนดินไทย  ใหทรงพระสถาพรนฤมลในพระสิริราช- 
สมบัติ  ทรงเจริญดวยพระชนมสุขพระราชสิริสวัสดิพิพัฒนมงคลศุภ- 
อรรถอิฐวิบุลผล ดังพระราชหฤทัยประสงคทุกประการ  เทอญ.  
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                        ธาตุวิภัชชนกถา  กัณฑที่ ๑๐   
        กลาวความจําเดิมแตสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  เสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพานแลว  พระอนุรุทธะกับพระอานนทกลาวธรรมีกถาพะยุงจิต 
ภิกษุบริษัท ตลอดราตรีอันเหลืออยูนั้น  ครั้นสวางแลวพระอนุรุทธะ 
สั่งพระอานนทใหไปแจงขาวปรินิพพานแกพวกมัลลกษัตริยใหทราบ. 
พวกมัลลกษัตริยออกมาสูที่ปรินิพพาน  เตรียมการจะถวายพระเพลิง 
พระพุทธสรีระ  กวาจะสําเร็จกาลลวงไปถึง ๗ วัน  เชิญพระพุทธสรีระ 
ไปถวายพระเพลิง  ณ  มกฏุพันธนเจดีย  ดวยมโหฬารสักการะ  ตามแบบ 
อยางพระบรมศพพระเจาจักรพรรดิราช  แลวเก็บพระสารีริกธาตุรักษา 
ไวโดยกวดขัน  ฝายกษัตริยและพราหมณ  เจาพระนครน้ัน ๆ ได 
ทราบขาวปรินิพพาน  ตางก็สงทูตไปขอสวนพระสารีริกธาตุ.  มัลล- 
กษัตริยไมยอมแบง  จนทูตไปคับค่ังกันถึง  ๗  พระนครแลว ตางจะ 
เอาใหได  โทณพราหมณจึงไกลเกลี่ย  ชักนําใหต้ังอยูในสามัคคีธรรม. 
และแบงพระสารีริกธาตุออกเปน ๘ สวนแจกกันไป. ตางเชิญบรรจุไว 
ณ  พระสตูปที่สรางข้ึน  เพ่ือเปนที่สักการบูชาสําหรับพระนคร  จึงเกิดมี 
พระสตูปข้ึนเปนเดิมมา  ตอนี้พรรณนาถึงประเภทแหงสัมมาสัมพุทธ- 
เจดีย  และกลาวถึงพระธรรมวินัยที่เปนมาอยางไร  ต้ังแตพุทธกาลจนถึง 
ไดจารลงเปนอักษร  เปนแบบฉบับนํากันสืบมา  จนกาลทุกวันนี้แล.  
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                                   คาถาปรารภ    
        วิสาขปุณฺณมาย  โย                   จกฺขุมา  ปรินพฺิพุโต 
        อรห  สมฺมาสมฺพุทฺโธ                  ภควา  โคตมวฺหาโย 
        สุทฺธานนฺตทยาาโณ                 สตฺถา  โลเก  อนุตฺตโร 
        ตสฺเสวุตฺตมสตฺถุสฺส                     สุนิพฺพุตสฺส  ตาทิโน 
        สรรีชฺฌาปน  อาสิ                        อพฺภูตจฺเฉรสฺหิต 
        อเนเกห ิ สกฺกาเรหิ                        ทิพฺเพหิ  มนุเสหิ  จ 
        โลเกกุตฺตมภูตสฺส                          นรคฺคสฺสานุรูปโต 
        ปูชาสมมฺานสงฺฆุฏ                      ตโต  ปุณฺณมิโต  ปร 
        อนุปุพฺพปวตฺตาย                          ปกฺขสฺสฏมิย  อิติ 
        โปราเณหาจริเยภิ                           กาโล  ววตฺภิโต  อย. 
        อมินฺทานิ  อนุปฺปตนฺต                   ตกฺกาลสาทิส ทิน 
        สุจิรมฺป  นิพฺพุตนฺต                        ปสาเทน  อนุสฺสร 
        อยป  ปริสา  สพฺพา                        สมฺมานนปฺปกาสเก 
        เจโตปสาทสมฺภูต-                          อภิสชฺช  ยถารห 
        ทีปธูปาทิสกฺกาเร                            อภิสชฺช  ยถารห 
        เตหิ  ปูเชตเว  หฏ-                        ตุฏา  อิธ  สมาคตา 
        ตสฺเสว  สกฺขิภูตสฺม ึ                         เจติยา  อภิโรปย 
        อภิวนฺทติ  ปูเชติ                              ต  สมฺพุทฺธมนุตฺตร 
        คุโณเฆภิ  ธรนฺติ  ว                          สาสเนนป  สณฺ ิต.  
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        ยโต จิตฺตปฺปสาเทน                   พุทฺเธ  จ  พุทฺธสาวกา 
        อปฺปกาป  กตา  การา                  จิร  สขุปผลาวหา 
        ติฏนฺเต  นิพฺพุเต จาป               สเม  จิตฺเต  สม  ผล 
        นตฺถิ  จตฺิเต  ปสนฺนมฺหิ                อปฺปกา  นาม  ทกฺขิณา 
        ตสฺมา  สุปฺุเขตฺตสฺมา             ปูช  กโรนฺติ  สาธโว 
        ตสฺเสวารหโต  สมฺมา-                  สมฺพุทฺธสฺส   สีรีมโต 
        สรีเร  ปฏิปตฺติฺจ                        สรีรชฺฌาปนมฺป จ 
        สมฺพุทธสารีริกาน                         กต  ถูปมหมฺป จ. 
        เจตฺยารหานิ  วตฺถูนิ                      ทสฺสยนฺตา  ยถาห 
        ธมฺม ึ กถึ  กริสฺสาม                        สทฺธาสเวตวฑฺฒนึ 
        ตสฺม ึ ทฬฺหปฺปสาทาย                   ปฺุาภิวฑฺฒนาย  จ. 
        สมาหิตา  นิสาเมนฺตุ                       สาธโว พุทฺธมามกา 
        เอวฺห  จิรกาโล โส                         อาสนฺโน  วิย  เหสฺสติ 
        ตโต  ปสาโท  ติฏเยฺย                     สมฺพุทธคุณนิสฺสิโต 
        อภิวฑฺเฒยฺย  ภิยฺฑย  จ                     โส  สาตฺถโก  หิตาวโห 
        ตโต  ปสาทการาป                            อชฺฌตฺติกา  จ  พาหิรา 
        ตสฺโสวาเทน  สสิทฺธา                         สมมฺเทว  ปวตฺตยุนฺติ.  
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                                            คําปรารภ   
        สมเด็จพระผูมีพระภาค  อรหันตสัมมาสัมพุทธเจา  ทรงพระนาม 
ตามพระโคตรวาโคดม  ผูมีจักษุ  คือพระปรีชาวิเศษกวาสรรพสัตว  ม ี
พระกรุณาและพระญาณไมมีที่สุดบริสุทธิ์ดวยประการทั้งปวง  เปนพระ 
ศาสดาไมมีผูใดในโลกจะยิ่งข้ึนไปกวาได  พระองคไดเสด็จดับขันธปริ- 
นิพพานแลว ณ  วิสาขปรณุมีสมัยมหามังคลาภิลักขิตกาล  พระโบราณา- 
จาริยเจาท้ังหลาย  กําหนดกาลถวายพระเพลิงพระสรีระ  แหงสมเด็จพระ 
ผูมีพระภาคพระองคนั้นวา  ไดมีแลว  ณ ดถิีครบ  ๘ แหงปกข  เบื้อง 
หนาแตวิสาบุรณมีนั้นมา  เปนสมัยพิเศษ  ควรท่ีพุทธบริษัทอันมาถึงแลว 
จะปรารภรําพึงเปนอารมณสั่งสมกอสรางกุศลสมภาร  ดวยยกบชูาภิมานน- 
สักการ ณ พระสตูปและพระปฏิมาเปนตน  ระลึกพระคุณแหงสมเด็จพระ 
ทศพลนั้น ใหเจริญกุศลขันธอันไพศาล  เพ่ือสุขพิเศษ ณ ภพนี้ภพหนา. 
พุทธบริษัทผูเสื่อมใสปรารถนาธรรมครั้นถึงดิถีที่ครบ ๘ อันมาตามลําดับ 
แตวิสาขบุรณมีนั้น  วันนี้คลายกับกาลที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
นั้นแลว  มาตามระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  แมนิพพานแลว 
นาน  พระองคนั้นโดยความเสื่อมใส  มาตกแตงบูชาภิมานนสัการ  ม ี
ประทีปธูปเทียนบุปผชาติเปนตน   อันแสดงความนับถือเกิดแตความ 
เลื่อมใสแหงจิตตามสมควร  รื่นเริงดวยกุศลปรีดามาพรอม ณ พระสัม- 
พุทธปฏิมามณฑลสถานน้ี  เพ่ือจะบูชาสมเด็จพระโลกนาถเจาดวยสักการ 
อามิสนั้น  ประดิษฐาน  ณ พระสัมพุทธปฏิมาอุทเทสิกเจดีย  ซึ่งเปน  
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พยานแหงพระพุทธเจาน้ันแลว  อภิวาทนมัสการและบูชาโดยเคารพ ซึ่ง  
พระสัมมาสัมพุทธเจา  ซึ่งไมมีผูใดเทียมถึงอันเสด็จปรินิพพานแลว ยัง 
ดํารงอยูดวยพระอสาธารณคุณใหมหลวงดังหวงชลธาร  ทรงสถิตอยูดวย 
ศาสนธรรมคําส่ังสอนพระองคนั้น  ตามความเชื่อความเลื่อมใส.  ก็แล  
สักการบูชาในพระพุทธเจาและพุทธสาวก  สาธุชนมาทําดวยเลื่อมใส 
แหงจิตแมนอย  ก็นําความสุขซึ่งเปนผลมาแกผูทําน้ันสิ้นกาลนาน  เมื่อ 
พระพุทธเจาทรงพระคุณเปนอนัญญสาธารณนั้น  ยังเสด็จสถิตดํารงอยู 
ดวยพระกาย  หรือเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวก็ดี  ครั้นจิตของผูทํา 
สักการบูชานั้น  ไดเลื่อมใสเสมออยูแลว  ทกัขิณาบูชาคือสักการะเครื่อง 
เจริญสุขสมบัติจะชื่อวานอยน้ันก็ไมมี เพราะเหตุนั้น  สาธุชนผูบัณฑิต 
ทั้งหลาย  จึงทําการสักกาบูชาในพระรัตนตรัย  ซึ่งเปนบุญเขตอันดี 
ดวยประการฉะน้ี. บัดนี้จะกลาวธรรมีกถาแสดงเรื่องขัตติยาทิบัณฑิต 
ไดปฏิบัติในพระพุทธสรีระและถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ  และแจก 
พระสารีริกธาตุ  และพระสตูป  ซึ่งกษัตริยและพราหมณผูเสื่อมใสได 
ประดิษฐานลงไว  และมหกรรมการฉลองพระสตูป  และวัตถุซึ่งควร 
เปนเจดียสถานตามสมควร  เปนธรรมีกถาใหเจริญศรัทธา  และความ 
สังเวชแกสาธุชนพุทธบรษัิท  เพ่ือจะใหความเสื่อมใสของบัณฑิตชน 
มั่นคงในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  และจะใหบุญแหงผูบูชาและระลึกถึง 
เจริญยิ่งเปนกุศลขันธอันใหญ. ขอสาธุชนท้ังหลายผูนับถือพระรัตนตรัย 
จงต้ังจิตฟงปวัตติกถาแสดงเรื่องตถาคตสรีรปฏิบติัเปนตนนั้นโดยเคารพ. 
เพราะวาเมื่อไดทราบประวัติความซึ่งไดเปนไปแลวในปางนั้น  แจงชัด 
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แมถึงกาลท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดเกิดข้ึนในโลก  และไดตรัสรู  
พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณและปรินิพพานแลว ผูเสื่อมใสเชิญพระ 
สรีระไปถวายพระเพลิง  และแจกพระสารีริกธาตุประดิษฐานพระสตูป 
เปนตนนั้น  ลวงลับไปนานไกลแลว ก็จักเปนเหมือนกาลใกล   เพราะ   
วาความเลื่อมใสท่ีอาศัยพุทธคุณเปนอารมณ  ก็จะพึงต้ังอยูและพึงเจริญ 
ทวีมากย่ิงข้ึนไป  เปนมหากุศลขันธกองบุญใหญนํามาซึ่งประโยชน  แต 
นั้นปสาทการ  ซึ่งพุทธบริษัททําดวยเลื่อมใสภายใน  คือความเคาระ 
นอบนบดวยกายวาจาจิต  ภายนอกคือสักการอามิสประทีปธูปเทียน 
สุคนธชาติเปนตน  ก็พึงสําเร็จตามโอวาทของสมเด็จพระทศพลเจาน้ัน 
เปนไปโดยชอบ  เพ่ืออิฐวิบุลผลทางสุคติสวรรคและนิพพาน  ตามสมควร 
แกวิบากสามารถน้ัน ๆ ดวยประการฉะน้ี.  
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                                              เริ่มเรื่อง    
        ตสฺมิ ฺหิ ภควติ  ปรนิิพฺพุเต  พหุโต  ชนสฺส  อนุตปฺปกาลกิริยา 
รตฺติยา  อวสิฏาย  อวิภาตาย  อายสฺมา  จ อนุรุทฺโธ  อายสฺมา  จ 
อานนฺโท  ตรตฺตาวเสส  ธมฺมิยา  กถาย  วีตินาเมสุ  กาลานุรูป  ปริสานุรูป 
สเวเคน  ปสาเทน  จ  ต ปริส  ปริโตสยมานา.  วิภาตาย  ปน  รตฺติยา 
อายสฺมตา  อนุรุทฺเธน  โกสินารกาน  มลฺลาน  ภควโต  ปรินิพฺพุตึ 
นิเวทนตฺถมุยฺโยชโิต  อายสฺมา  อานนฺโท  กุสินาร  ปวิสิตฺวา  เตเนว 
กรณีเยน  สณฺาคาเร สนฺนิปติตาน  โกสินารกาน  มลฺลาน  อาโรเจสิ 
ปรินิพฺพุโต  วาสิฏา  ภคฺวา  ยสฺสทานิ  กาล  มฺถาติ. 
        บัดนี ้ จักแสดงเรื่องตถาคตสรีรปฏิบัติ  และฌาปนกิจถวายพระ 
เพลิงพระพุทธสรีระ และแจกพระสารีริกธาตุ  และพระสตูป  ซึ่งขัตติยา- 
ทิบัณฑิตมีกษัตริยและพราหมณเปนตน  ผูเลื่อมใส  ไดประดษิฐานลงได 
แต ณ  กาลเบ้ืองตน เปนลําดับไป  ดําเนินความวา 
                        ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ 
        ครั้นเมือ่สมเด็จพระผูทรงพระภาค  องคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา 
เสด็จดับขันธปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุประกอบดวยอาการ 
อันประเสริฐท้ังปวง  พรอมดวยอัจฉริยัพภูตธรรม  เปนกาลกริิยาใหประ- 
ชุมชนเปนอันมากเดือดรอนตาม ณ ปจฉิมยามแหงราตรีสมัยฉะน้ันแลว 
สวนราตรียังเหลืออยูยังไมสวาง  พระอนุรุทธะกัยพระอานนทก็หยุดยั้งอยู 
ดวยธรรมีกถา  ใหบริษัทชื่นจิตดวยสังเวชและเส่ือมใสตามรูปแหงกาล  
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และบริษัทตลอดราตรีอันเหลืออยูนั้น  ครั้นสวางแลวพระอนุรุทธเถรเจา  
บัญชาพระอานนท  ใหไปบอกแกมัลลกษัตรยที่เมืองกุสินาราใหทราบ  
ขาวปรินิพพาน.  ครั้งน้ัน  มัลลกษัตริยทั้งหลายมาประชุมพรอมกันอยู 
ณ  สันฐาคารสถาน  ดวยกรณีเนื่องดวยเรื่องปรินิพพานน้ันอยางเดียว  ทรง 
รําพึงการคอยปฏิบัติตามพระพุทธประสงคและเถราธิบาย  เกลอืกจะมา 
ณ  ราตรีสมยั  จึงมาพรอมอยู ณ  ที่ประชุมนั้น.  พระอานนทเถรเจาไป 
ถึงสัณฐาคารศาลาแสดงใหมัลลกษัตรยิทราบวา  สมเด็จพระผูมีพระภาค 
ปรินิพพานแลว.  พอมัลลกษัตริย  และโอรส และสุณิสา  และปชาบดี  ได 
สดับคําพระอานนทแสดงวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคปรินิพพานแลวดังน้ี 
เสวยทุกโทมนัสกําสรดโสกาดูร  โดยกําลังความเลื่อมใสในพระองคและ 
ประสงคจะใหทรงสถิตอยูสิ้นกาลนาน  พระองคเปนดวงจักษุมาอันตร- 
ธานเสียจากโลกฉับพลันนัก  ครั้งน้ันมัลลกษัตริยทั้งหลายจึงดํารัสใหบุรุษ 
ทั้งหลายไปประกาศทั่วพระนครกุสินารา  บรรดาสุคนธชาติของหอมและ 
มาลาระเบียบบุปผวิกัติ และ  ตาฬาวจรดนตรีมีเทาใด  ใหมาประชุมพรอม 
แลว มัลลกษัตริยก็นําเอาสุคนธชาติ และมาลัยและสรรพดนตรกีับผา 
๕๐๐ พับ  เสด็จไปยังสาลวันที่เสด็จปรินิพพาน ทําสักการบูชาพระ 
สรีระแหงพระผูมีพระภาคเจา ดวยฟอนรําขับรองประโคมดนตรี และ 
มาลัยสุคนธชาติ  เปนอเนกประการโกลาหล ดาดเพดานประดับดวย 
พวกดอกไม  ตกแตงมณฑลมาฬกโรงสถานกลมท้ังหลาย  เปนเครื่อง 
ประดับบริวารในพุทธสรีรวิธานมณฑลน้ันก็ลวงไปวันหน่ึง  มัลล- 
กษัตริยทั้งหลายดําริวา  วันนี้พลบคํ่าเสียแลว  ตอวันพรุงน้ีเถิด  เรา  
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ทั้งหลายจึงจักถวายพระเพลิงพระสรีระแหงพระผูทรงพระภาคเจา มัลล-   
กษัตริยทั้งหลายทําพุทธบูชาในพระสรีระดวยมโหฬารสักการะโดยนัยนั้น 
ลวงไป ๖ วันแลว  ครั้นถึงวันที่ครบ ๗  มลัลกษัตริยทั้งหลายปรึกษากัน 
วา  เราจะเชิญพระสรีระแหงพระผูมีพระภาคไปโดยทักษิณแหงพระนคร- 
ถวายพระเพลิง  ณ ทิศทกัษิณ  ณ ภายนอกพระนครเถิด.   ครัน้นั้นมัลล-  
ปาโมกข  ๘  องคทรงกําลังมาก  สระสรงพระกายใหบริสุทธทรงผาใหม 
พรอมกันเขา  เชญิพระสรรีะ  ก็มิสามารถจะใหสะเทือกจากสถานได 
มัลลกษัตริยแปลกใจไตถามพระอนุรุทธเถรเจา  ทานแสดงเหตุวาเทพยดา 
ทั้งหลายคิดจะเชิญพระสรีระไปโดยอุดรทิศแหงพระนคร  เขายังพระ 
นครโดยอุดรทวารเชิญไปทามกลางพระนคร  ออกโดยทวารทิศบูรพา 
เชิญพระสรีระไปประดิษฐานถวายพระเพลิง  ณ  มกุฏพันธนเจดีย  ณ ดาน 
ตะวันออกแหงพระนครกุสินารา  เทพดาประสงคอยางนี้  ฝายทานผู 
มัลลกษัตริยดําริอยางอ่ืนมิตองกัน  เหตุดังนั้น  จึงมิอาจเชิญพระสรีระ 
ใหเคลื่อนจากสถานได. มัลลกษัตริยทั้งหลายผอนผันตามประสงคเทพดา 
ฉะน้ัน  ตระเตรียมการเชิญพระสรีระไปโดยอุตตราวัฏมิใหขัดเทวาธิ- 
บาย. สมัยกาลครั้งน้ัน  พวกดอกมณฑารพของทิพยมี ณ เมืองสวรรค 
อันเทพดาหากบันดาลใหตกลงมา  ทําพุทธบูชาดาดาษในกุสินารานคร 
 ืทุกสถาน  โดยประมาณสูงทวมชานุมณฑล. ลําดับนั้น  เทพดากับ 
มัลลกษัตริยทั้งหลายพรอมกันทําสักการบูชาพระสรีระ  ดวยฟอนรําขับ 
รองประโคมดนตรี  และมาลาสุคนธชาติ  ทั้งของทิพยและของมนุษย 
เอิกเกริกเปนมหาโกลาหล  เชิญไปโดยอุดรทิศแหงพระนคร  เขา 
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ณ  ภายในโดยทวารดวยอุดรทิศ  เชญิไป  ณ ทามกลางพระนครออก  
โดยทวารดานบูรพาไปประดิษฐาน  ณ  มุกฏุพันธนเจดีย  ซึ่งเปนมงคล 
สถานที่มัลลกษัตริยทรงเครื่องประดับ  ประดิษฐานพระสรีระพรอม 
ดวยสักการบูชา  ตามท่ีสมมติวาเปนอยางสูง  ณ  พระนครน้ันในกาล 
นั้นเสร็จแลว  มลัลกษัตรยิทั้งหลายประสงคจะทราบการปฏิบัติ  ในพระ 
สรีระใหตองตามพระพุทธาธิบาย  จึงตรัสถานพระอานนททานก็แสดง  
พุทธานุมัติซึ่งใหปฏิบัติดังในพระสรีระพระเจาจักรพรรดิราช  ตามนัยดังท่ี 
ไดสดับมา ณ เฉพาะพระพักตรนั้น  ถวายใหมัลลกษัตริยทราบทุกประการ 
มัลลกษัตริยทั้งหลายก็ทรงพระพฤติตามพุทธาธิบายน้ัน  หอพระสรีระดวย 
ผาใหมและซับดวยสําลี  และหอดวยผาใหมแลวซัดดวยสําลี  โดยนัยนี ้
ตามกําหนดวาถึง  ๕๐๐ ชั้น  แตมัลลกษัตริยทรงหอและซับ ๆ  นั้น  ก ็
จะทรงพอควรจะเชิญลงพระโทณิได  หรือจะหอใหครบ ๕๐๐ ชั้น  เสร็จ 
โดยอิทธิวิสัยเทวานุภาพบาง.  เสร็จแลวเชิญลงประดิษฐาน ณ  ราง 
เหล็กเต็มดวยนํ้ามัน  ปดดวยรางอื่นเปนฝาทําจิตกาธารเชิงตะกอนดวย 
สรระไมหอม  แลวเชญิข้ึนประดิษฐาน  ณ  เชิงตะกอนไมหอมน้ัน 
เตรียมจะถวายพระเพลิง  ครั้งน้ัน  มลัลปาโมกข  ๔  องค  สรงน้ําดําเกลา 
ใหพระกายบริสุทธ  ทรงผาใหม  นําเพลิงปกติเขาไปยังเชิงตะกอนใน ๔ 
ทิศ  ก็ไมสามารถจะจุดใหเพลิงติด ณ เชิงตะกอนได  มลัลกษัตริย 
ทั้งหลายเฉลียวพระทัยสงสัยวาจะเปนอิทธานุภาพเทพดา  จึงตรัสถาม 
พระอนุรุทธเถรเจาทานแสดงวา  เทพดาทั้งหลายประสงคจะใหหยุดยั้ง 
ใหพระมหากัสสปเถระบังคมพระบาทพระผูมีพระภาคเจา  ดวย  
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เศียรเกลากอน  จึงจะถวายพระเพลิงได  มลัลกษัตริยทั้งหลายทรง  
ประพฤติตามเทวาธิบาย.   
        ก็แลสมยันั้น พระมหากัสสปเถระ  ยังมาหาถึงมกุฏพันธนเจดียไม 
ยังดําเนินทางไกลมาแตปาวานครโนน  พรอมดวยภิกษุบริวารประมาณ 
๕๐๐ องค และลงจากหนทางเขาน่ังพัก ณ รมพฤกษาตําบลหนึ่ง  ไดเห็น 
อาชีวกผูใดผูหน่ึง  ถือเอาดอกมณฑารพเดินมาแตไกลหวังจะไปยังเมือง 
ปาวา  พระเถรเจาถามถึงพระผูมีพระภาควา  ทานยังทราบพระศาสดา 
แหงเราท้ังหลายบางแลหรือ.  อาชีวกบอกวาเราทราบอยู  พระสมณโคดม 
ปรินิพพานได  ๗  วัน  ณ  วันนี้แลวดอกมณฑารพน้ีเราเก็บมาแตที่ปรินิพ- 
พานแหงพระสมณโคดมนั้น  เย  เต  อวีตราคา  ลําดับนั้น  พระภิกษุทั้งหลาย 
ใดที่มีราคะยังมิปราศจากสันดาน  บางจําพวกก็ยกหัตถทั้ง ๒ ข้ึนปริเทว- 
นาแลวเกลือกลิ้งไปมารําพันถึงพระผูมีพระภาค  สวนทานที่มีราคะอัน 
ปราศแลวก็มีสติสัมปชัญญะอดกลั้นโดยธรรมสังเวช.  เตน  โข ปน 
สมเยน  สมัยครั้งน้ันมีวุฑฒบรรพชิตผูบวชเม่ือปจฉิมวัย  นามชื่อสุภัททะ 
ไดตามพระเถรเจามานั่งอยูในบริษัทนั้นดวย  จึงรองหามพระภิกษุ 
ทั้งหลายวา อล  อาวุโส  ดูกอนอาวุโส  หยุดเทานั้นเถิด  ทานทัง้หลาย 
อยาเศราโศกร่ําไรถึงพระสมณะนั้นเลย  สุมุตฺตา  มย  เราทั้งหลายไดพน 
เสียแลวดวยดีจากพระสมณะน้ัน   ดวยเธอสั่งสอนวา  สิ่งนี้ควร  สิ่งนี้ไม 
ควร  เราเกรงก็ตองทําตามเปนความลําบากนัก  กบ็ัดนี้  เราจะทําส่ิงใด 
หรือมิพอใจทําส่ิงใดก็ไดตามความปรารถนา  จะตองเกรงแตบัญชาของผู 
ใดเลา  เอว  สตฺตาหปริพฺพุเต  นี้แลแตสมเด็จพระธรรมสามิศรดับขันธ-  
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ปรินิพพานไมทันชา  เพียง ๗ วันเทาน้ัน  ยังมีอลัชชีปาปชนอาจหาญ    
มาลวงครหาตอพระธรรมวินัยไมไดเกรงขาม.  ฝายพระมหากัสสปเถร- 
เจาไดสดับแลว  จะยกเปนอธิกรณข้ึนทํานิคหกรรมเลา ก็เห็นวายังมิควร 
กอน  จึงมีเถรวาทหามภิกษุสงฆแตโดยทางธรรม  แลวพาภิกษุสงฆ 
สัญจรหวังจะไปถวายบังคมพระบาทยุคล  แหงสมเด็จพระทศพลสัมมาสัม- 
พุทธเจา อันประดิษฐานดวยพระสรีระนั้น.  จตฺตาโร  ปน  มลลฺปาโมกฺขา 
ฝายมัลลกษัตริยทั้งหลาย  เมื่อเชิญพระสรีระข้ึนประดิษฐาน ณ  เบื้องบน 
จิตกาธารเสด็จแลว  จึงมัลลปาโมกข  ๔ องค  สรงน้ําดําเกลาชําระพระกาย 
ทรงภูษาใหมนําเพลิงสามัญเขาไปใกลจิตกาธารท้ัง ๔ ทิศ  ก็มอิาจจุดให 
เพลิงติดในจิตกาธารได  ดวยเทพเจาประสงคจะใหพระมหากัสสปเถรเจา 
ซึ่งดําเนินอยูในมรรคานั้นไดถวายบังคมพระบาทบุคลกอน จึงบันดาลดวย 
เทวาฤทธิอิทธิวิสัยหามมัลลปาโมกขไว  ดวยประการฉะน้ี.  ครั้นมัลล- 
กษัตริยไดทราบแตพระอนุรุทธเถรเจา  จึงผอนผันตามแนวเทวาธิบาย. 
        เมื่อพระมหากัสสปเถระพาพระภิกษุสงฆบริวาร  มาถึงมงคลสถาน 
มกุฏพันธนเจดียแลว  ดําเนินเขาไปใกลจิตกาธาร  ทําผาอุตราสงค 
บังสุกุจีวรเฉวียงบาขางหน่ึง  ยกอัญชลีกระพุมหัตถประฌมนนสัการทํา 
ประทักษิณเวียนขวาซึ่งจิตกาธาร  ๓  รอบ  ปาทโต  วิวริตฺวา  เปดแต 
เบื้องพระบาท  ถวายบังคมพระบาทยุคลแหงพระผูมีพระภาคดวยเศียร 
เกลาแหงตน  สําเร็จดวยกําลังอธิษฐานและอิทธิวิสัยเปนอจินไตยมิควร 
ที่จะคํานึงถึง  ตานิป  โข  ปฺจภิกฺขุสตานิ  แมพระภิกษุ  ๕๐๐ องคนั้นก็ทํา 
อุตราสงคเฉียงบาขางหน่ึงพระฌมกรทําประทักษิณจิตกาธาร  ๓ รอบ 
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แลว  ถวายบังคมพระบาทแหงพระผูมีพระภาคดวยเศียรเกลาแหงตน ๆ.   
        วนฺทิเต  จ  ปนายสฺมตา  มหากสฺสเปน  พอพระมหากัสสปเถร- 
เจากับภิกษุสงฆ ๕๐๐  ไดถวายบังคมแลว  จิตกาธารแหงพระผูมีพระ 
ภาคเจา ก็รุงเรืองชัชวาลโพลงข้ึนโดยลําพังตนแสดงปาฏิหาริยใหปรากฏ 
พระอรรถกถาจารยเจาแสดงวาเพลิงทิพยเกิดข้ึน  ดวยเทวฤทธานุภาพ. 
ฌายมานสฺส  โข  ปน  เมื่อพระสรีระแหงพระผูทรงพระภาคอันเพลิงไหม 
อยูนั้น  สวนใดคือพระฉวีหนังผิวภายนอก  และพระจัมมะหนังภายใน 
และพระนหารุเอ็นเสนนอยใหญทั้งปวง  และพระลสิกาไขขอก็ดี หมดไป 
ดวยกําลังเพลิง  จะมีเถาเขมาปรากฏหามิได ประหน่ึงสัปปและน้ํา 
มันอันเพลิงผลาญไมมีเถาเขมาปรากฏฉะน้ัน  แตสวนเปนพระสรีระ  คือ 
พระอัฐิ  และพระเกสา  พระโลมา  พระนขา  พระทันตท้ังปวง  เหลือ 
อยูสิ้น  เพลิงมิเผาผลาญ  กับผาคูหน่ึงเหลือเปนปกติอยูเปนเครื่องหอพระ 
สารีริกธาตุ  นอกน้ันเพลิงเผาใหพินาศสิ้น.๑  ททฺเฒ โข  ปน  ภควโต  สรีเร 
ครั้นเมื่อพระสรีระแหงพระผูมีพระภาคเสร็จฌาปนกิจแลว  อุทกธารา  ทอ 
น้ําก็ไหลหลั่งจากนภากาศ  ลงมาดับจิตกาธาร  ชโลทกวารีพุข้ึนจากพระยา- 
รังสาลพฤกษนั้นดับจิตกาธารแหงพระผูมีพระภาค  แมมัลลกษัตริยเจา 
กรุงกุสินาราก็นํามาซึ่งสรรพสุคนธวารี  ดับจิตกาธารแหงพระผูมีพระภาค 
นั้น  เสร็จแลวจึงเชิญพระสารีริกธาตุไปประดิษฐาน  ในสัณฐาคารศาลา 
ณ ภายในกุสินารานคร  กระทําสัตติบัญชรเรือนระเบียบหอกรอบ 
สัณฐานคารสถาน  ทหารถือธนูศรพิทักษเปนกําแพง  ณ ภายใน  หวังพระ 
หฤทัยจะเกียดกันมิใหกษัตริยสามันตราชตางพระนคร  ยกหยหุแสนยากร 
 
๑.  พระไตรปฎกฉบับพิมพวาผาไหมไป  ๒ ผืน.  แตฉบับของพมา ไมไหม ๒ ผืน.  
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มาชิงพระสารีวิกธาตุได  ทรงทําสักกาบูชาดวยฟอนรําดุริยสังคีตะ  
ประโคมขับ  และบุปผามาลัยสุคนธชาติเปนอเนกประการวิจิตร  เลน 
สาธุกีฬนนักขัตตฤกษเอิกเกริกกองโกลาหลส้ินกาล ๗ วันเปนกําหนด. 
                                แจกพระสารีริกธาตุ  
        อสฺโสสิ  โข  ครั้งน้ัน  สมเด็จพระเจามาคิธินทิสราธิบดีเวเทหิโอรส 
อชาตศัตรุราช  ผูผานสมบัติเอกราชยในคิริพชราชคฤหมหานคร  และ 
กษัตริยลิจฉวีซึ่งดํารงอิสรภาพ  ณ  ไพศาลีนคร  และกษัตริยสากิยะพระ 
ประยูรญาติกรุงกบัลพัสดุราชธานี  และถูลีกษัตรยิผูอธิบดีในอัลลกัปป- 
นคร  และโกลิยกษัตริยในรามคาม  และมหาพราหมณเจาเมืองเวฏฐ- 
ทีปกนคร  และมัลลกษัตริยผูครองพระนครปาวา  กษัตริยทั้ง ๖ 
พระนคร  และมหาพราหมณ ๑ เปน  ๗  ตําบลน้ี  ไดทราบกิตติศัพทวา 
สมเด็จพระผูมีพระภาค  เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  สาลวโนทยานกรุง 
กุสินาราราชธานี  กษัตริยทั้ง ๖ พระนคร  ก็สงทูตเชิญราชสาสนมายัง 
มัลลกษัตริย ณ พระนครกุสินารา  ในราชสาสนวา  ภควาป  ขตฺติโย 
มยมฺป  ขตฺติยา  สมเด็จพระโลกุตมาจารย  ผูทรงพระภาค  พระองคก็ 
เปนกษัตริยสมมติวงศ  เราทั้งหลายก็เปนขัตติยชาติอันอุดม เราทั้งหลาย 
สมควรอยูที่จะไดสวนพระสารีริกธาตุแหงพระผูทรงพระภาคเจา  เราทั้ง- 
หลายจักไดประดิษฐานพระสตูป  กระทํามหกรรม  การบูชาใหมโหฬาร 
ไพศาล  ฝายพราหมณเจาเมืองเวฏฐทีปกนคร  ก็สงพราหมณทูตเชิญ 
พราหมณสาสนมาเฝามัลลกษัตริย  ในพราหมณสาสนวา  ภควาป  ขตฺติโย 
สมเด็จพระผูทรงพระภาคก็เปนกษัตริยวิสุทธิวงศ  ขาพระองคก็เปน 
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พราหมณชาติสูงมหาศาล  ควรจะไดรับพระราชทาน  สวนพระสารีริกธาตุ  
แหงพระโคดมศากโยรสบาง  จักไดประดิษฐานพระสตูป  และกระทํา 
มหกรรมการบูชาตามกําลังทรัพยและศรัทธาประสาทเลื่อมใส.  เต  ทูตา 
สวนราชทูตพราหมณทูตมาแต ๗ พระนคร  ก็พากันเขามาสูที่เฝา  
มัลลกษัตริยแสดงสาสนตามดํารัสและบัญชาถวายทุกประการแลว  ก็ต้ังอยู 
แนนหนาเปนคณานิกร  คับค่ังพรอมดวยพยุหพล.  อถ  โข ลําดับนั้น  มลัล- 
กษัตริยทั้งหลายจึงดํารัสแกหมูทูตทั้ง ๗ พระนครวา ภควา  อมฺหาก 
ปรินิพฺพุโต  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา  เสด็จดับขันธปรินิพพาน 
ในคามเขตสถานอาณาปวัติแหงเรา  น  มย  ทสฺสาม  เราทั้งหลายจะไมยอม 
ใหซึ่งสวนพระสารีริกธาตุแหงพระผูมีพระภาคเจา ปางเม่ือทูตานุทูตนิกร 
มาทูลขอสวนพระสารีริกธาตุอยูฉะนั้น  มลัลกษัตริยทั้งหลายผูครอง 
พระนครกุสินาราก็ตรัสขัดขึงไมโอนออนวา  สมเด็จพระผูมีพระภาคเจา 
เสด็จปรินิพพานในคามเขตแหงเราแลว  เราทั้งหลายจักไมแบงสวนพระ 
สารีริกธาตุใหดังน้ี  เปนสูรนาทโวหารคงอยูอยางเดียวฉะนั้น.  ในที่นี ้
ใหปราชญผูมีปรีชา  พึงสันนิษฐานโดยสรุปยุตินัยฉะนี้  พระนครกุสินารา 
นั้นก็เปนสมขนครอุชชังคลสถาน  เปนแตอาณาเขตนอย  มัลลกษัตริยทรง 
ทํานุบํารุงโดยสังฆคณานุศาสนตามสามัคคีธรรม  ไมเปนราชธานีพิศาล 
ที่เสด็จอยูของบรมกษัตริยมูรธาภิษิตเอกราช  ดังพระนครราชคฤหและ 
พระนครสาวัตถีเปนตน  แมถึงพระเถระอานนทอัคคพหุสุตพุทธอุปฏ- 
ฐาก  ก็ไดกราบทูลทัดทานเชิญเสด็จพระผูทรงพระภาค  หวังจะใหเสด็จ 
ไปปรินิพพาน  ณ พระนครใหญ ๆ คือ  เมืองจัมปา  และเมืองราชคฤห  
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เมืองสาวัตถี  เมืองสาเกต  เมืองโกสัมพี เมืองพาราณสี  ซึ่งเปนรัช-  
จังหวัด อาณาเขตแหงสมเด็จบรมกษัตริยมูรธาภิษิตเอกราชน้ัน ๆ กษัตริย 
พราหมณคฤหบดี  ซึ่งเปนมหาศาลท่ีเลื่อมใสแลวในพระตถาคตเจามี 
อยูมาก  ณ มหานครเลาน้ัน จักไดทําการบูชาพระสรีระแหงพระตถาคต 
เจาใหเปนมโหฬารสักการใหญ ควรแกพระสัมมาสัมพุทธเจาซ่ึงเปนอนา-  
คาริกบุรุษรัตน  อัจฉริยมนุษยในโลก.  สมเด็จพระผูมีพระภาคผูทรงพระ 
อนาวรณญาณ ไมเสร็จพระพุทธดําเนินยายสถานตามคําพระอานนท  ก ็
เสด็จดับขันธปรินิพพาน  ณ  สาลวโนทยานเมืองกุสินาราน้ันจงได. อาศัย 
เมืองกุสินาราเปนสาขนคร มัลลกษัตรยิทรงครอบครองดวยสังฆคณานุ- 
ศาสนฉะน้ัน  เมื่อทูตานุทูตเชิญราชสาสน  พราหมณสาสน  มาขอสวนพระ 
สารีริกธาตุ  ครั้งน้ัน  ควรท่ีมัลลกษัตรยิจะทรงประพฤติโดยพระราชอุบาย 
ผอนผันแบงสวนพระสารีริกธาตุสงไป ๆ  ถนอมพระอัธยาศัยของสามันต- 
ราชรักษาพระราชไมตรีไวโดยราชธรรม  ปองกันภัยพิบัติอันตราบใหเหิน 
หาง  อยางใหมีมาแกรัชสีมามณฑลสาขนครน้ันได  จึงจะชอบตามรัฏฐานุ- 
ปาลโนบายราชธรรม  ก็แตมัลลักษัตรยิทั้งหลายซ่ึงครองพระนครกุสินารา 
ตรัสแกทูตานุทูตน้ันทั้ง ๗ พระนคร  คงพระวาจาอยูวา  สมเด็จพระผูทรง 
พระภาคเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน  ในคามเขตสถานอาณาปวัติแหงเรา 
แลวเราจักไมแบงสวนพระสารีริกธาตุใหดังน้ี  เปนสูรพจนอภีตนาทโวหาร 
ฉะน้ัน. จะพึงเปนดวยไมทรงสันนิษฐานสะดวกพระหฤทัย  ในท่ีจะ 
แบงสรรใหเสร็จสงบลงไดบาง  และความม่ันพระหฤทัย  เชื่อตอพระ 
พุทธอิทธานุภาพบาง. แทจริง  มัลลกษัตริยทั้งหลายทรงเห็นวา  เม่ือ  
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ทูตานุทูตเชิญราชสาสนพราหมณสาสนเนือง ๆ มาขอสวนพระสารีริกธาตุ  
หลายพระนครฉะนี้  เราจะแบงสวนใหไป ๆ โดยเร็วทุกหมูเหลาแลว 
การขอสวนพระสารีริกธาตุนั้น  ก็ยากท่ีจะหยั่งรูวาจะเสร็จสงบแลวลงแต 
เทาน้ี  หรือจะมีทูตานุทูตมาแตพระนครใดอีกเลา. อนึ่ง  เราจะรีบ  
แบงสวนพระสารีริกธาตุ  ถวายสงไปโดยราชสาสนพราหมณสาสนทุก 
ทูตานุทูตเลา ก็ยากอยูที่จะผอนผันใหตองอัธยาศัยความประสงค  ของ 
เจาพระนครท่ัวทุกองคได.  อันนี้เปนความไมสะดวกพระหฤทัย  จะ 
พึงเปนเหตุภายในมีกําลังอยูสถานหน่ึง.  อน่ึง  มลัลกษัตริยผูครอง 
กุสินารานคร  ทรงเห็นวาทูตานุทูตนิกรซ่ึงไดรับราชณัติและบัญชา 
เชิญราชสาสนพราหมณสาสนมาขอสวนพระสารีริกธาตุทั้งปวงนี้  ครั้น 
ไมเสร็จประสงคฉะนั้นแลว  ก็พึงรอรั้งดูกาลสมัยและชองอันควรกอน 
ซึ่งจะรีบรอนกลับไปโดยเร็ว  หรือจะฮึกหาวเหี้ยมหาญเขาทําสงคราม  ก็จะ 
ยังไมสามารถโดยลําพังตามถายเดียวไดทั้ง ๒ สถาน  เมื่อเรารวมพระ 
สารีริกธาตุรักษาไว  ยังไมเฉพาะแบงสรรใหเปนสวนสงแกเจาพระนคร 
องคใด  ดํารงอันเคยปฏิบัติอนุโลมตามพระพุทธานุมัติอยูฉะน้ีนี้  ภัยพิบัติ 
อันตรายอันใดอันหน่ึงก็จะไมพึงมีมาแกพระนครได.  อันองคพระตถา- 
คตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจาอัคคอัจฉริยมนุษยอนาคาริกรัตนนี้  ทรงพระ 
อนาวรญาณ  เห็นกาลนานสวนอดีตอนาคตปจจุบัน  ทั้งพระมหากรุณา 
ในพระสันดาน  ก็ไพศาลพิเศษเปนไปในหมูสัตวไมมีประมาณ  ลบลน 
ลวงอัญญสัตววิสัย  พระองคทรงประพฤติดวยทวารตรัย  ลวนแตใน 
กิจการท่ีประกอบดวยประโยชน  ทรงอนุเคราะหซึ่งสัตวโลกเปนอาจิณณ-  
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จริยานุโยคกิจ  ชะรอยพระองคจะทรงเห็นอํานานแหงประโยชน  
เกษมสุขสมบัติ   ประจักษชัดดวยพระญาณแลวเปนแมนมั่น  จึงสูทรง 
พระอุตสาหะเสด็จพระพุทธดําเนินจากปาวานครโนน  มาเสด็จดับขันธ- 
ปรินิพพานในคามเขตของเรา  ประทานพระสารีริกธาตุไวแกเราเหลา  
มัลลกษัตริย  ผูรักษาอาณาประวัติโดยกําลังสามัคคีธรรม  เปนผูนอย 
ใชมูรธาภิษิตเอกราช  ดังน้ี  ซึ่งจะทรงประกอบในอันใชที่ใหเราผูมัลล- 
กษัตริยครองสาขนครกุสินาราน้ี  ไดความทุกขภยันตรายเพราะสวนพระ 
สารีริกธาตุทั้งหลายนั้น  ไมมีแลวเปนมั่นคง  ซึ่งเรามาดํารงปฏิบัติอนุ- 
โลมตามพระพุทธานุมัติอยูฉะน้ี  เปนประโยคสมบัติธรรมิการกัขาวรณ- 
พิธีอันพิเศษประเสริฐนัก  สามารถจะปองปดศัตรูหมูปจจามิตรปฏิปกษ 
ใหสงบวิหิงสาอาฆาตจิตเสีย  ไมกําเริบกลาเกิดสงครามสัมประหารได. 
มัลลกษัตริยทั้งหลายน้ัน  ไมไดสันนิษฐานในท่ีจะแบงปน  และมาเชื่อม่ัน 
ในพระตถาคตเจา  เปนความอุนพระหฤทัยมีกําลังอยูฉะน้ี  จึงตรัสแก 
ทูตานุทูตท้ัง ๗ พระนครคงพระวาจาวา  สมเด็จพระผูทรงพระภาคเจา 
เสด็จปรินิพพานในคามเขตแหงเราแลว  เราทั้งหลายจักไมแบงสวน 
พระสารีริกธาตุให ดังน้ี  เปนสูรนาทขันขึงไมโอนออนหยอนยอมท่ีจะ 
แบงสวนพระสารีริกธาตุถวายแกเจาพระนครพระองคใดเลย  ฝายทูตานุ- 
ทูตนิกรหมูใหญทั้ง ๗  พระนครน้ันก็มิไดทอถอย  จวนจะเกิดวิวาทเปน 
สงครามสัมประหารใหญ. 
        ครั้งน้ัน  โทณพราหมณซึ่งเปนใหญ  มีปญญาสามารถฉลาดในท่ี 
จะผอนผัน ใหตองตามคดีโลกคดีธรรม  มถีอยคําเปนสุภาษิตเปนที่เชื่อ  
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ฟงของประชุมชน  สามารถจะแสดงหามเหตุวิวาทโกลาหลใหสงบโดย   
สามัคคีธรรม  ครั้นไดฟงสูรนาทฮึกหาวแหงมัลลกษัตริยฉะนั้น  จึงดําริ 
การเห็นวา  ซึ่งมัลลกษัตริยมาขัดขวางไว  ไมยอมแบงสวนพระสารีริก- 
ธาตุถวายแดเจาพระนคร  ซึ่งสงทูตมาขอนั้นไมชอบ  เพราะพระสัมมา- 
สัมพุทธเจา  มิใชญาติสาโลหิตเผาพันธุแหงเราท้ังหลาย  เราทั้งหลาย 
ไดนับถือพระองคก็ดวยเปนผูสั่งสอนขอปฏิบัติเปนเหตุ  ถึงสามันตราช 
ทั้งหลายท่ีมาขอสวนพระสารีริกธาตุครั้งน้ีก็อาศัยตอขอปฏิบัติ  จึงนับถือ 
พระองคเหมือนเราฉะนั้น  เมื่อมัลลกษัตริยไมยอมถวายสวนพระสารีริก- 
ธาตุฉะน้ี  ตัดทางไมตรีใหขาดไมควรเลย.  อน่ึง พระผูทรงพระภาคไม 
ไดทรงแสดงธรรมส่ังสอนไว  เพ่ือใหเราพยายามสูเปนสงครามดังน้ีเลย 
โอวาทานุศาสนีของพระองคเปนไปโดยทางขันติอดกลั้น  และสามัคคี 
ธรรมไกลจากวิหิงสาและอาฆาต.  อนึง่  เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคยัง 
ดํารงพระชนมอยู  ชนทั้งหลายเปนอันมากก็ไดเห็นไดบูชาสักการะพระ- 
องคในท่ีตาง ๆ  ครั้นนี้พระองคเสด็จดับขันธปรินิพพานแลว  พระสารี- 
ริกธาตุนี้แล จะไดเปนที่ไหวสักกาบูชาฉลองพระองคอยูสิ้นกาลนาน 
สําเร็จประโยชนสุขแกชนท้ังหลายเปนอันมาก  และการครั้งน้ีก็พรอม 
ดวยหมูกษัตริยและพราหมณ  ลวนมหาศาลสุขุมาลชาติอันประเสริฐ 
เมื่อเราจัดสรรแบงสวนพระสารีริกธาตุใหเปนสวนเทากัน  ทั้งเจาพระนคร 
และตางพระนครไปในบัดนี้เสด็จแลว  แมจะมีทูตามาอีกในภายหลัง 
ก็จะไดอางวา  สวนพระสารีริกธาตุที่จะพึงแบงน้ันไมมีแลว ไดพรอม 
เพรียงกันแบงสรรเสียเสร็จแลว  ก็จะไมกําเริบทางพระราชไมตรี  และมี  
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ภัยอันตรายแกเราเพราะเหตุดังน้ันได  สงครามใหญจักเกิดข้ึนครั้งน้ี    
เพราะเหตุสวนพระสารีริกธาตุแหงพระมหามุนีอุดมสุคตเจา  ซึ่งจะได 
เชิญไปประดิษฐานพระสตูปบรรจุไวเปนที่ไหวสักการบูชาเทาน้ัน  และ 
ซึ่งจะประดิษฐานพระสตูปบรรจุพระสารีริกธาตุไว  ก็เพ่ือเปนที่นมัสการ 
กราบไหว  ใหเกิดความเลื่อมใสระลกึพุทธคุณเปนอารมณ  ทาํตามพุทธ- 
โอวาท เปนศาสนปฏิบัติ  ประกอบบาปวิรัติเวนจากบาปกรรมอกุศล 
ทุจริต  บําเพ็ญบุญกิรยิาสรางกุศลใหพิเศษไพศาล  เมื่อประสงคคุณา- 
นิสงสผลสุขประโยชนดงัน้ี  และกอใหเกิดกุศลราศีดวยอํานาจมานะอหัง- 
การ  เพราะเหตุปุชนียวัตถุนั้นไมควรเลย  เราจะแสดงพระคุณคือขันติ- 
วาท  และความพรอมเพรียงแหงมหิสรราชใหหมูใหญนอยเห็นโดยเหตุ 
อันมั่นคงพนท่ีผูใดจะคัดคาน  แลวแบงสรรสวนพระสารีริกธาตุใหไดเทา 
กันทั้ง ๘ พระนครเถิด  กจ็ะเปนคุณอันล้ําเลิศควรสรรเสริญโดยคดี 
โลกคดีธรรมทั้ง ๒ สถาน.  ทานโทณมหาพราหมณคิดแลว  จึงไดกลาว 
๒ พระคาถาวา  สุณนฺตุ  โภนฺโต  มม  เอกวากฺย  เปนตน  มีความวา 
ขอคณานิกรเจาผูเจริญ จงฟงวาจาเอก  วาจาโดยอาการอันเดียว อันจะ 
จําตองทําตามไมคัดคานละเมิดไดของขาพระองคครั้งน้ี  สมเด็จพระพุทธ- 
เจาผูเบิกบานแลวดวยสรรพคุณ  เปนสรณะที่พ่ึงแหงเราทั้งหลายพระองค 
เปนขันติวาทกลาวสรรเสริญขันติความอดกล้ัน  ทนทานตอพาหิรทุกข 
และกําลังกิเลส  ซึ่งมาปรารภสวนพระสรีระแหงพระองค  ผูอัคครัตน 
อันอุดมเปนตนเหตุ  แลวจะเกิดสัมประหาร  ตอสูดวยศัสตราวุธภัณฑ 
เปนสงครามข้ึนไมดีไมงามเลย  ขาแตพระองคผูกษัตริยเจาผูเจริญ  บรรดา  
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เราทั้งปวงท้ังเจาพระนครเดิมและตางราชธานี  จงพรักพรอมสามัคคีชม  
ชื่นเกษมสานต  แบงพระสารีริกธาตุออกเปน ๘ สวน  ใหเสมอกันทุก 
พระนครเถิด วิตฺถาริกา  โหนฺตุ  ทิสาสุ  ถูปา  ขอพระสตูปบรรจุพระ 
สารีริกธาตุ จงแพรหลายกวางขวางท่ัวทุกทิศ  จักใหสําเร็จประโยชน 
และสุขแกนิกรสัตวสิ้นกาลนาน  พหู  ชนา  จกฺขุมโต   ปสนฺนา  ดวย 
ชนทั้งหลายซ่ึงเลื่อมใส  แดพระองคผูมีญาณจักษุนั้นมีมากพนที่จะคณนา  
โทณพราหมณกลาวคาถาแสดงขันติวาทและสามัคคีธรรม  ดวยประการ 
ฉะน้ี. 
        ลําดับนั้น  กษัตริยและพราหมณ๑ทั้ง ๘ พระนคร  ไดสดับมธุรภาษิต 
ก็ทรงอนุมัติเห็นชอบในสามัคคีธรรม  พรอมกันมอบธุระใหโทณ- 
พราหมณเปนอธิบดีแบงสวนพระบรมธาตุ.  เอว  โภติ  โข  ฝายโทณ- 
มหาพราหมณรับราชบัญชาแลว  ถือเอาตุมพะทะนานทอง   ตวงพระ 
บรมธาตุได ๘ สวนเทา ๆ กัน   ถวายแกกษัตริยและมหาพราหมณ ๗ พระ 
นครเสร็จแลว จึงขอตุมพะอันไดตวงพระบรมธาตุควรแกเจดียสถาน 
กษัตริยและพราหมณทั้งหลายก็อนุญาตพระราชาทานให. 
        อสฺโสสุ  โข  ครั้งน้ัน  โมริยกษัตรยิเมืองปปผลิวัน  ไดทราบวา 
พระผูมีพระภาคเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ  กรุงกุสินารา  จึงสงราชทูต 
มาถึงมัลลกษัตริยขอสวนพระบรมธาตุ.  ฝายมัลลกษัตริยตรัสแกราชทูต 
เมืองปปผลิวันวา นตฺถิ สรีรภาโค  สวนพระสรีระระบัดนี้ไมมี  เราได 
แบงสรรเปนสวนเสียเสร็จแลว  ทานทั้งหลายจงเชิญพระอังคารไปบรรจุ 
ในสตูปสถานทําสักการบูชาเถิด. 
 
๑.  บาลีกลาวแตเพียงวา  สงฺฆาน   คณาน หมู  เหลา  เทานั้น.  
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                       ประเภทแหงสัมมาสัมพุทธเจดีย   
        อถ  โข  ลําดับนั้น กษัตริยทั้ง ๖ พระนคร  กบัมหาพราหมณ ๑ 
เปน ๗ ตําบล  เมื่อไดสวนพระบรมธาตุแลว  ตางองคตางก็เชิญไปดวย 
มโหฬารสักการะยังอาณาเขตนครสถาน  สรางพระสตูปบรรจุไวทํา 
มหกรรม  การบูชาเอิกเกริกโกลาหล.  ฝายมัลลกษัตริยกรุงกุสนิารา  ก็ทรง 
สรางพระสตูปบรรจุพระบรมธาตุมหกรรม  ดวยมโหฬารสักการะสําราญ 
พระหฤทัย.  รวมพระธาตุสตูปเปน ๘ สถานดวยประการฉะน้ี.  ฝาย 
โทณมหาพราหมณก็เชิญตุมพะนั้นไปกอพระสตูปบรรจุไว  มีนามวา 
ตุมพสตูป  เสร็จแลวทํามหกรรมการฉลองดวยสักการะพิเศษไพศาล. ฝาย 
กษัตริยเมืองปปผลิวันก็เชิญพระอังคารไปสูพระนคร สรางพระสตูป- 
บรรจุไว  ปรากฏนามวาพระอังคารสตูป  เสร็จแลวทํามหกรรม  การ 
สมโภชดวยอเนกสักการ  เอวเมต  ภูตปุพฺพ  เมื่อตนประถมกาลมีพระ 
สตูปเจดียสถานเปน ๑๐ ตําบลดวยกัน  ดวยประการฉะน้ี. 
        อน่ึง  เมือ่ปรินิพพานสมัยนั้น  พระอานนทเถรเจาไดทูลวา  ใน 
กาลกอน  ภิกษุทั้งหลายที่จําพรรษาอยูในทิศตาง ๆ สิ้นไตรมาสตาม 
วินัยนิยมแลว  ยอมมาเฝาพระตถาคตเจาโดยอาจิณณวัตร  ขาพระองค 
ทั้งหลาย  ไดเพ่ือจะเห็นและเขาไปใกลภิกษุทั้งหลายอันใหเจริญจิต ก็ 
ดวยลวงไปแหงพระผูมีพระภาคเจาแลว  ขาพระองคทั้งหลายจักไมได 
เห็น  จักไมไดเขาใกลสากัจฉา  กับภิกษุทั้งหลายท่ีใหเจริญจิต  เหมือน 
เมื่อพระองคยังดํารงพระชนมนั้นแลว.  เมื่อพระอานนทกราบทูลฉะน้ี 
แลว  พระผูมีพระภาคเจาไดทรงแสดงสังเวชนียสถาน ๔ ตําบล  ที่ควร  
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จะดูจะเห็นควรจะใหเกิดสังเวชแหงกุลบุตรผูมีศรทัธา  คือสถานท่ีพระ   
ตถาคตเกิดแลว  คือประสูติจากพระครรภตําบล ๑ สถานที่พระตถาคต- 
เจาตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณตําบล ๑  สถานท่ีพระตถาคต- 
เจาใหพระอนุตรธรรมจักรเปนไปตําบล ๑  สถานที่พระตถาคตเจา 
เสด็จปรินิพพานแลวดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุตําบล ๑  สถานท้ัง ๔ 
ตําบลน้ี  เปนที่ควรจะดูและควรจะใหเกิดสังเวชของกุลบุตรผูมีศรัทธา 
แลวทรงแสดงอํานาจแหงประโยชนวา  ภิกษุ  ภิกษุณี  อุบาสก อุบาสิกา 
ผูมีศรัทธา  จักมายังสถาน ๔ ตําบลน้ัน ดวยความเชื่อวาพระตถาคตเจา 
เกิด ณ ที่นี้  พระตถาคตเจาไดตรัสรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแลว 
ณ  ที่นี้  พระองคไดใหพระอนุตรธรรมจักรเปนไปแลว  ณ  ที่นี ้ พระองค 
เสด็จปรินิพพานดวยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุแลว  ณ ที่นี ้ ชนท้ังหลาย 
เหลาใดเหลาหน่ึงเที่ยวไปยังเจติยจาริกอยู จักเปนผูมีจิตเลื่อมใสทํากาล- 
กิริยาลง  ชนเหลาน้ันจักเขาไปถึงซ่ึงสุคติโลกสวรรค.  สมเด็จพระผูทรง 
พระภาค  ทรงแสดงสถาน ๔ ตําบลน้ันวา  เปนที่ควรเห็นควรใหเกิด 
สังเวชของกุลบุตรผูมีศรทัธา  ดวยประการฉะน้ี. 
        โดยปรยิายน้ี  ไดเจดียเปน ๒  คือธาตุเจดีย  ๑  บรโิภคเจดีย ๑  พระ 
สารีริกธาตุทั้ง ๘ สวน  ซึง่โทณมหาพราหมณไดแบงปนแลวเชิญไปประ- 
ดิษฐานพระสตูปบรรจุไว  เพ่ือเปนที่มนัสการกราบไหวทําสักการบูชานั้น 
เปนธาตุเจดีย.  ฝายตุมพสตูป  อังคารสตูป  และสังเวชนียสถานทั้ง ๔ นั้น 
เปนบริโภคเจดีย.  เมื่อจะอางปูชนียสถานตามพุทธานุมัติ  และตุมพสตูป 
อังคารสตูป  ซึ่งพุทธศาสนิกบริษัทไดลงอยางประดิษฐานแตเบื้องตน 
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นั้น ไดสัมมาสัมพุทธเจดียเปน ๒ ดวยประการฉะน้ี.  ก็แลดวยพุทธ-   
ภาษิตทรงแสดงสังเวชนียสถานทั้ง ๔  และอางตุมพสตูป  อังคารสตูป 
โดยเปนบริโภคเจดียนี้  ใหเกิดความสันนิษฐานแกวิญูชนวา  บาตร 
และจีวรและบริขารพิเศษมีธมกรกเปนตน  ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ไดทรงพุทธบริโภคและเสนาสนะเตียงต่ังกุฎีวิหารท่ีพระพุทธเจาไดทรง 
พุทธบริโภคดวยสําเร็จอิริยาบถมีนั่งนอนเปนตน  ก็เปนบรโิภคเจดียสิ้น. 
        ใน ๒  เจดียประเภทนี้  ยังมิไดกลาวพระพุทธรูปปฏิมาสงเคราะห 
ในประเภทใดไม  เพราะมิไดมีมาในพุทธานุมัติ  เปนแตพุทธศาสนิก- 
บริษัท  ซึ่งมคีวามเลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ัน  จักไดทําในจิต 
คิดเห็นอํานาจแหงประโยชนวา  เปนเครื่องระลึกถงึพระสัมมาสัมพุทธเจา 
ได  แหงสาธุชนบางเหลาโดยปริยายบางเปนตนฉะน้ี  จึงไดสรางประ- 
ดิษฐานไวเปนปูชนียวัตถ ุ เพ่ือจะใหเกิดอนุสสตานุตตริยาทิคุณ  สราง 
เฉพาะพระสัมมาสัมพุทธเจา  จึงนิยมนามวาอุทเทสิกเจดีย.  เมือ่จะ 
แสวงหาอาคตสถานสาธกในคัมภีร  ก็มีที่พรรณนาอยูบางบางสถาน  ม ี
วัตถุนิทานในคัมภีรอรรถกถาวา พระปุสสเทวเถระอยูกลันทวาลวิหาร 
กวาดลานพระเจดียเปนอาจิณณวัตร  วันหน่ึงไดเห็นรูปพระพุทธเจาซ่ึง 
มารนิรมิต  ไดพุทธารมณปติแลวเจริญวิปสสนาบรรลุพระอรหัตผล. 
พระพุทธรูปปฏิมา  เปนเครื่องระลึกถงึสมเด็จพระทศพลแหงสาธุชนบาง 
จําพวก  ดวยประการฉะน้ี.  พุทธศาสนิกบัณฑิตไดอาศัยอํานาจแหง 
ประโยชน  โดยเปนเครื่องระลึกใหเกิดพุทธารมณปติฉะน้ีเปนตนหรือแล 
 ึจึงไดสรางพระพุทธรูปปฏิมา  ดวยมหัคฆภัณฑอันถาวร  คือเงินทอง  
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และแกวมณีเปนตนบา  ดวยศิลาและโลหะและอิฐปูนและไมแกนเปน   
ตนบาง  วิจิตรมากหลากหลายประการ ต้ังไวเปนปูชนียวัตถุ  เพ่ือใหเกิด 
อนุสสตานุตตริยาทิคุณ.   
        อน่ึง  วิญูชนบางจําพวกไมสามารถจะสรางพระพุทธปฏิมาหรือ 
ไมมีฉันทะรุจิอัธยาศัยในพระพุทธรูปปฏิมา  ประสงคแตจะสรางพระ- 
สตูป  แสวงหาพระสารีริกธาตุไมได  จึงบรรลุใบลานท่ีไดจารึกพุทธจวน- 
ปริยัติธรรม  มีปฏิจจสมุปบาทเปนตน  ลงเขาไวภายในตางพระธาตุ 
ประดิษฐานเปนพระสตูปต้ังไวเปนปูชนียวัตถุบาง  เกิดเจดียสถานตางๆ 
ข้ึนในพุทธศาสนิกมณฑลฉะนี้. 
        เพราะฉะนั้น  เมื่อจะรวมเจดียซึ่งแสดงไวในพระบาลีและคัมภีร 
อรรถกาและฎีกา  ถากลาวโดนสงเคราะหอันเดียวแลว ก็ไดเจดีย 
ประเภทเปน ๔ อยาง คือ  ธาตุเจดีย  บริโภคเจดีย ธรรมเจดีย 
อุทเทสิกเจดีย ดวยประการฉะน้ี. 
        และปชูนียวัตถุเจดียสถานนั้น  ซึง่พุทธศาสนิกบัณฑิตจะพึงประ- 
ดิษฐานสรางข้ึนใหม  และเจดียสถานอันเกาชํารุดไป  จะปฏิสังขรณให 
เปนปกติและไพโรจนรุงเรือนข้ึนก็ดี  ก็เพียงเพ่ือจะใหสําเร็จประโยชน 
แกเทพดาและมนุษยที่ไดเห็น  ก็จะไดเกิดความสังเวชและเสื่อมใส ระลึก 
ถึงคุณพระรัตนตรัยเปนอารมณ  แลวส่ังสมกุศลทานศีลภาวนาใหบริบูรณ 
ในสันดาน  เพ่ือสุขพิเศษอันไพศาลในมนุษย  สุคติและโลกสวรรค  ณ 
เบื้องหนา และจะไดเพิ่มพูนบําเพ็ญบุญจริยาสวนวิวัฏฏคามีกุศลทาง 
นิพพานเปนประโยชนเทาน้ัน.  
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        ก็แลปูชนียวัตถุเจดียสถาน  ซึ่งเน่ืองดวยพระสัมมาสัมพุทธเจาน้ี  
เปนไปโดยประการตาง ๆ ยักเยื้องตามความประพฤติของผูเลื่อมใสใน  
สถานนั้น  ๆ  โดยลําดับฉะน้ี.  แตเดิมพระพุทธเจาทรงพระอนุญาตให 
บรรจุพระสารีริกธาตุ  ทําสตูปประดิษฐาน ณ  ที่ประชุม   แหงถนนใหญ 
ทั้ง ๔ เปนสถานกลาง  ซึง่จะใหชนเปนอันมากไดเห็นไดบูชา  พระสตูป 
นั้นมีพระสารีริกธาตุบรรจุไว ณ ภายใน  ประชุมชนผูเห็นก็เชื่อใหจิต 
เลื่อมใส  ระลึกถึงพุทธคุณเปนอารมณ  กราบไหวและทําสักกาบูชาพระ 
สตูปเปนเครื่องเตือนใหประชุมชนผูเห็นระลึกถึงพุทธคุณฉะน้ี.  แมถึง 
สังเวชนียสถานทั้ง ๔ ก็เปนเครื่องเตือนจิตแหงผูเห็นเหมือนฉะนั้น. ครั้น 
กาลลวงไปนานพระสารีริกธาตุก็หายาก  ผูสรางพระสตูปก็สรางมาก  มี 
พระธาตุบรรจุบาง ไมมีพระธาตุบรรจุบาง  จารึกแตพระปริยัติธรรม 
ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจโพธิปกขิยธรรมและอื่น ๆ  ซึ่งเห็นวาเปนพระ 
ภาษิตแทลงในแผนเงินแผนทองแผนศิลาและใบลานเปนตน  เขาบรรจุ 
ไวภายในบาง  พระสตูปที่มิไดบรรจุพระธาตุจริง  เปนแตผูประสงคบุญ 
 ุกุศลโดยฉันทอาการปริกัปตาง  ๆ  สราง ๆ ข้ึนไวบาง.  ผูเห็นถาคิดวา 
มีพระธาตุจริง   แลวกราบไหวทําการสักการบูชาดวยเลื่อมใส  กจ็ะให 
เกิดบุญไดเพราะความเลื่อมใสแหงจิตซ่ึงเกิดข้ึนเปนไปน้ัน  เม่ือผูรูเห็น 
แนวาภายในสตูปบมิไดบรรจุพระธาตุ  หรือมีบรรจุไวอยู   แตจะเปน 
พระธาตุจริงหรือมิใชพระธาตุจริง  แคลงใจฉะน้ีแลว  ก็ไมเลื่อมใส 
อน่ึง  ผูที่นําสิ่งของน้ัน  ๆ  กรวดบาง  ศลิาบาง  มาแสดงวาพระธาตุดังน้ี 
ก็มีมากในสถานบานเรือนนั้น ๆ  จนประชุมชนไมทราบวาพระธาตุแท  
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นั้นอยางไร  พระสตูปที่สราง ๆ ข้ึนไว   ก็มีข้ึนมากหนาไป  ผูเห็น   
ก็จืดจิตไมเลื่อมใส  พระสารีริกธาตุเปนสังหาริมะนําไปได ณ ที่นั้น ๆ 
ตามปรารถนา  สังเวชนียสถานเปนอสังหาริมะต้ังอยูกับที่นําไปจากท่ีนั้น 
ไมได.  บาตรจีวรบริขารภัณฑซึ่งเปนพุทธบริโภคเลาก็มีนอยไมแพรหลาย 
ผูเลื่อมใสจึงยักยายสรางพระพุทธรูปปฏิมาข้ึนเปนอุทเทสิกเจดีย  เครื่อง 
เตือนจิตใหเลื่อมใส  ระลกึพระพุทธคุณเปนอารมณ  กราบไหวและทํา 
สักการบูชา  ประชุมชนซึง่เห็นอยางแลวสรางพระพุทธรูปเลา  ก็เพงแต 
จะกอสรางสั่งสมบุญกุศล  สรางข้ึนเล็กบางใหญบาง  มีอาการและสถาน 
ผันยายไปตามฝมือนายชางผูทํา  แพรหลายเกลื่อนกลนไปเปนอเนกนัก 
ก็เปนของจืดจิต   หาใหสําเร็จประโยชน  เปนเครื่องเตือนจิตผูเห็น ให 
ระลึกถึงพระพุทธเจาโดยเลื่อมใสสนิทไม  นักปราชญซึ่งดําเนินโดยญาณ 
โคจรวิสัย  จึงคิดสรางพระพุทธรูปปฏิมาใหเทาสวนพระสุคตบาง คิดลด 
สวนตามสุคตประมาณน้ันบาง ใหงามดี  ดวยประสงคจะใหเปนเครื่อง 
เตือนจิตผูเห็น  ใหเกิดความเลื่อมใสกราบไหวทําสักกาบูชา  โดยอาการ 
อันสนิทฉะน้ีบาง.  สัมมาสัมพุทธเจดียเปนไปอาการตาง ๆ  ตามกาล 
และสถานถิน่ที่อานิสงสปริกัปของผูเลื่อมใสน้ัน ๆ ดวยประการฉะน้ี. 
                  วิสัชนาโนเรื่องพระธาตุเจดียวงศกถา  แตเพียงนี้. 
                             ความเปนมาแหงพระธรรมวินัย 
        บัดนี้จะวิสัชนาในเรื่องธรรมวงศ  ดําเนินความวา  ครั้งน้ัน  เมื่อ 
สมเด็จพระผูมีพระภาคเสด็จปรินิพพานไมชา  มีนยิมตามโบราณาจริยเจา 
กําหนดไววา   วันโทณพราหมณแจกพระสารีริกธาตุเปนวันภิกษุสันนิบาต  
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พระมหากัสสปซึ่งเปนเถระในสงฆ  หวังจะใหเกิดสังเวชแลวอุตสาหะ   
สังคายนาพระธรรมวินับ  จึงนําความติเตียนพระธรรมวินัยอันสุภัทท- 
วุฑฒบรรพชิต  เจรจากับภิกษุทั้งหลายนับแตพุทธปรินิพานเพียง 
๗ วันนั้นมาเลาแลวชักชวนวา  กระนัน้เราท้ังหลายจงสังคายนาธรรม 
และวินัยเถิด  วาทะที่มิใชธรรมมิใชวินัยจักรุงเรือง  ธรรมวินัยจักลบ 
เลือน  ปาปชนจักหามนําคืนเลิกถอนเสียกอนแลว  บุคคลผูกลาววาทะ 
มิใชธรรมมิใชวินัยจะมีกําลังกลา  บุคคลผูกลาวธรรมและวินัยจะเส่ือม 
ถอยนอยกําลงัเสียกอนแลวฉะนี้. 
        ก็แลเมื่อวันปรินิพพาน  พระองคตรัสเรียกพระอานนทใหเปนผูรับ 
เทศนา  ประทานพุทธโอวาทแกภิกษุบริษัท  เพื่อจะใหมีความเคารพ 
ตอธรรมและวินัย  ต้ังไวในที่แหงพระศาสดาวา  เมื่อเราผูพระตถาคต 
ปรินิพพานลวงไปแลว  ธรรมและวินัยจักเปนศาสดาแหงทานท้ังหลาย. 
        อน่ึง เมื่อสมเด็จพระผูมีพระภาคเจา  ยังดํารงพระชนมอยู  ครั้งหนึ่ง 
พระองคเสด็จจาริก ณ มัลลชนบทถึงเมืองปาวา  มัลลกษัตริยเมืองปาวา 
เชิญเสด็จไปประทับ ณ อุพภตกสัณฐาคารสถานซ่ึงสรางข้ึนใหม  พระองค 
เสด็จไปพรอมดวยพระภิกษุสงฆ  ทรงแสดงธรรมีกถาแกมัลลกษัตริย 
เมืองปาวา  ลวงราตรีเปนอันมากแลว  สงมัลลกษัตริยใหกลับไป 
พระองคทอดพระเนตรเห็นภิกษุปราศจากถีนมิทธะ  ควรสดับธรรมีกถา 
ตรัสเรียกพระสารีบุตรใหสอนภิกษุบริษัท  พระองคสําเร็จสีหไสยา 
พระสารีบุตร  นําเรื่องนิคัณฐนาฏบุตรทํากาละแลว  สาวกแตกทําลายวิวาท 
กันและกัน  มาเลาแกภิกษุทั้งหลายแลวแสดงธรรมวินัย  ใหภิกษุบริษัท 
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ทราบโดยเปนธรรมอันดี  ธรรมอันนีพ้ระผูมีพระภาคแหงเราท้ังหลาย   
กลาวดีแลวใหรูแจงประจักษดีแลว  เปนนิยยานิกะนําผูประพฤติตามออก 
ไปไดจริง  เปนไปเพ่ือความระงับ  อันพระสัมมาสัมพุทธเจาประกาศใหรู 
แจงประจักษ  เหลาพุทธสาวกท้ังส้ินดวยกัน  พึงสังคายนาขับพรอมไม 
พึงวิวาทกันในสวากขาตนิยยานิกธรรมน้ัน  ฉันใด  พรหมจรรยนี้จะพึง 
ทนกาลไกลตั้งอยูนาน  ขอน้ันจะพึงเปนไปเพ่ือประโยชนความสุขแกชน 
มาก  เพ่ือจะไหวตามสัตวโลก  เพ่ืออรรถหิตะและความสุขแกเทพดา 
และมนุษยทั้งหลาย.  พระสารีบุตรเถรเจาเริ่มกถาฉะน้ีแลวแสดงธรรม 
ที่พระผูมีพระภาคตรัสเทศนานั้น  โดยหมวด  จําเดิมแตธรรมหนึ่ง ๆ 
จนถึงธรรม ๑๐ ประการ ๆ วา ใหภิกษุเปนตนเหลาพุทธบริษัทพึง 
สังคายนา  ไมพึงวิวาทกันในพุทธภาษิตธรรมเหลาน้ัน ๆ เพ่ือประโยชน- 
คุณใหพรหมจรรยต้ังอยูนาน   เปนประโยชนสุขแกประชุมชนเทพดา 
มนุษยทั้งหลาย.  ครั้นจบสังคีติปริยาย  สมเด็จพระผูมีพระภาคประทาน 
สาธุการสรรเสริญวา  ซึ่งสารีบุตรไดภาษิตสังคีติปริยายแกภิกษุทั้งหลาย 
ดีแลวชอบแลว. ความที่พระพุทธสาวกมาขับพรอม กลาวแบบเดียว 
ไมวิวาทในพุทธภาษิตธรรม  เปนคุณดีงาม พระศาสดาสรรเสริญ 
ทรงอนุมัติมีนิทัสนะดังในสังคีติปริยายเปนตนฉะน้ี. 
        พุทธภาษิตซ่ึงแสดงวา  เมื่อพระพุทธเจาผูศาสดาผูลวงแลว  ธรรม 
วินัยที่พระพุทธเจาไดทรงแสดง  บัญญัติแกสาวกท้ังหลายน้ันแล  จักเปน 
ศาสดาแหงสาวกท้ังหลาย  ในกาลเมื่อพระศาสดาลวงแลวน้ีก็ดี  พระ- 
พุทธานุมัติอนุโมทนาวา สังคีติเปนกิจชอบซ่ึงจะใหพรหมจรรยต้ังอยู  
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นานน้ีก็ดี  กจั็กไดแจงชัดแกพระเถรเจาท้ังหลาย  เพราะฉะนั้น   
พระเถระพุทธานุพุทธสาวการิยสงฆ  องคอรหันต  ๕๐๐ หวังจะให 
พระธรรมวินัยปาวจนะสถิตท่ีพระศาสดา  และจะใหดํารงอยูไดนาน 
ดวยกายสังคายนา  ทานจึงไดพรักพรอมกัน ณ เมืองราชคฤหยกข้ึนยัง 
สังคีติกวาระแรก  กําหนดกาลแตพระพุทธเจาปรินิพพานลวงไปได ๓ 
เดือน  พระโบราณาจริยเจากําหนดวา นานถึง  ๗ เดือน  จึงเสร็จจบ 
ปฐมสังคายนา. 
        แตนั้นมา  พุทธสาวกภิกษุบริษัทเปนตน ผูบริสุทธอัชฌาสัยธรรม 
ทายาทจําทรงนํามาโดยกําลังมุขปาฐะ  ก็ใหประโยชนความสุขสําเร็จแก 
ประชุมชนเปนอันมาก  ปราศจากขาศึกเส้ียนหนามประดิษฐานในมัธยม 
ชนบทตลอดกาลชั่วปริสยคุหน่ึง. 
        ครั้นถึงสมัยนับแตปรินิพพานมา  ๑๐๐ ป  เหลาภิกษุวัชชีบุตร 
ชาวเมืองเวสาลี  มีโลลโทษฝายอามิสทายาทกลาในสันดานมาแสดงวัตถุ 
๑๐ ประการ  ละเมิดจากพระธรรมวินัยข้ึน ณ เมืองเวสาลี  มีฝกฝาย 
สหธรรมิกและคฤหัสถเห็นวาควรชอบตามไปดวยมาก  ยากท่ีจะคัดคาน 
องคพระอรหันต  ๗๐๐  มีพระยสเถรกากัณฑบุตรเปนประธาน ไดพรัก 
พรอมกัน ณ  วาลิการามเมืองเวสาลี  ชําระวัตถุ  ๑๐ เสี้ยนหนาพระ 
ธรรมวินัยนัน้เสียใหสูญโดยอาณาสงฆ ประดิษฐานธรรมวงศบริสุทธิ์ 
สืบมาในมัธยมชนบทสิน้กาลนาน. 
        ครั้งเมื่อรัชกาลพระเจาอโศกมหาราช  ผูผานสมบัติเอกราชย 
ณ  ปาฏลีบุตรนคร  นับแตพุทธปรินิพพานมา  ๒๑๘ ป  เกิดเส้ียนหนาม  
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ข้ึนแกพระธรรมวินัย  แตเหลาเดียรถียซึ่งมาปลอมบรรพชาอุปสมบทอยู  
ณ  ภิกษุบริษัทมณฑล  พระโมคคัลลบีุตรติสสเถรเจาไดพ่ึงราโชปถัมภใน 
พระเจาอโศกมหาราช  กาํจัดเดียรถียเหลาน้ันออกเสียจากภิกษุมณฑลได 
แลว  พรกัพรอมกับภิกษุพหูสูตทรงธรรมวินัยเปนอันมาก  ชําระวาทะ 
ซึ่งเปนมลทินแหงพระธรรมวินัยออกเสียไดแลว  ประดิษฐานธรรมวงศ 
ใหดํารงสืบมา.   
        ครั้น ณ ปที่ครบ  ๒๓๖ นับกาลแตพระผูมีพระภาคปรินิพพานมา 
พระมหินทเถรเจา  ไดนําพระธรรมวินับสุคตศาสนาไปประดิษฐานใน 
สีหลทวีป๑  พุทธบริษัทชาวสิงหลไดจําทรงนําพระธรรมวินัยมาโดยมุข- 
ปาฐะ  คงอยูเหมือนอยางเดิมไดนาน  ทานกําหนดพุทธศาสนายุกาลวา 
๔๕๐  ป  พระอรหันตเจาทั้งหลายเห็นความเส่ือมถอยปญญาของกุลบุตร 
ซึ่งจะทรงโดยลําพังปากอยางเดิมนั้นไมได  จึงไดประชุมในอาโลกเลณ- 
สถานอันสถิตในมลยชนบท  ณ  ลังกาทวีปแลว  ใหเขียนพระปริยัติธรรม 
เปนอักษรจารึกลงไวในใบลาน  คลายกับการสังคายนาท่ีครบ ๔. ภาย 
หลัง  นักปราชญไดแตงคัมภีรอรรถกถาฎีกากับทั้งศัพทศาสตรเปนอุป- 
การะแกผูศึกษา  พระปริยติัธรรมนั้นเจริญข้ึน ๆ ตามลําดับ  จนประชุม 
ชนในนานาสถานซ่ึงนับถือพระพุทธศาสนา  ไดนํามาประดิษฐานไวเปน 
 
๑.  ในคราวเดียวกัน  พระโมคคัลลีบุตร  ไดสงพระเถระอ่ืน ๆ ไปประกาศพระศาสนา ณ ประเทศ 
อ่ืน ๆ ดวย ท่ัวดินแดนอันใกลเคียงกับมัธยมประเทศ.  แตฝายพระคัมภรีของเรา  ไดสืบกันมาแตแบบ 
ลังกาที่อางวาสายพระมหินทเถรเจา  อันกลาวความเฉพาะเร่ืองท่ีตอเนือ่งมาทางสายน้ี  จึงรูจักกัน 
เพียงเร่ืองราวของฝายนี้.  
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เจดียที่เคารพเลาเรียนศึกษา   และสรางข้ึนใหแพรหลาย ณ พุทธศาสนิก-  
มณฑล  ดวยประการฉะน้ี. 
                                              จบเรื่อง.  
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                                      เทสนานิฏฐานกถา  
                                        สําหรับวันอัฏฐมี 
                เอตฺตาวตา  ภควโต                      สุนิพฺพุตสฺส  ตาทิโน 
                โลเกกจกฺขุภูตสฺส                          นิพฺพานมคฺคเทสิโน 
                ปรินิพฺพุตกาลมฺหา                       ปภูติ  ยาว  ฌาปนา 
                ปุพฺพกาเล  จ  ถูปาน                     ตตฺถ  ตตฺเถว  าปนา 
                สาตฺถยุตฺติกปาานุ-                      รูปปฺวตฺตีทีปนา 
                กถา  ปสาทสเวค-                          ชนิกา  ปริโยสิตา 
                สมฺปท   ติวิธ   จาป                        ทีปยนฺตี  ยถารห. 
                ยา  เหตุสมฺปทา  เจว                       ยา  จาป ผลสมฺปทา 
                สห  สตฺตูปกาเรน                            ติวิธา  สมฺปาท  อย 
                เอตาย  สมฺปนฺโน  พุทฺโธ                 สพฺพาย  ติวิธายป 
                สมฺปทาย  ติวธิาย                            สมปฺนฺน  ต  นราสภ 
                สทฺธาปสาทวุฑฺฒยตฺถ                     อนสฺุสรนฺตุ  สาธโว 
                เตน  สุเทสิต  ธมฺม                           สรนตฺุ อนุปุพฺพโส 
                ธมฺมทฺธารกสงฺฆฺจ                         สรนฺตุ  ตสฺส  สาวก 
                อคฺคปฺผลาวเห  อคฺเค                        สุเขตฺเต  รตนตฺตเย 
                ปสนฺนา  อตฺถกามา  เย                      โสตวนฺโต  นรามรา  
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                ธมฺมิกายานวชฺชาย                        อาสาย  ปตฺถนาย  เต   
                สทิฺธ  ปปฺโปนฺตุ   สมฺมา  ว            ทุกฺขโมกฺข   ยถิจฺฉิต๑ 

        กถาแสดงประวัติแหงพระผูมีพระภาค  ผูทรงตาทิคุณ  เปนดวง 
จักษุเอกในโลก  แสดงมรรคแหงนิพพานซ่ึงดับดี  มีนิพพานธาตุเปน 
อนุปาทิเสส  แสดงความจําเดิมแตเมื่อเสด็จปรินิพานแลว   จงถึงถวาย 
พระเพลิงแลว  ถึงสมัยเม่ือกษัตริยพราหมณบัณฑิตซ่ึงเส่ือมใส  ไดเชิญ 
พระสารีริกธาตุบรรจุประดิษฐานพระสตูปไว  ณ  ภูมิประเทศเขตรัชสีมา 
มณฑลนั้น ๆ  ณ กาลเบ้ืองตนเปนที่สุด  แสดงไปตามแนวพระบาลี 
กับอธิบายท่ีชอบแกความเปนกถาใหเกิดสังเวชและความเส่ือมใส  แก 
สาธุชนผูสดับ  โดยนฤปจจการจบลงโดยกถามรรคเทศนาวารเพียรเทาน้ี 
แสดงเหตุผลสัตตุปการครบสัมปทา  ๓  ตามสมควร.  ขอสาธุชนบัณฑิต- 
ชาติ  จงตามระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา  ดังโคผูในหมูนรชน 
พรอมสัมปทาคุณอัศจรรย  ดังพรรณนาโดยเอกเทศน้ี  พระองคนั้นเปน 
พุทธานุสสติภาวนามัย  อนุตตริยกุศล  เพ่ือจะใหความเชื่อและเลื่อมใส 
เจริญในสันดาน  แลวระลึกถึงธรรมที่พระพุทธเจาไดทรงแสดงไวดี  เปน 
ธรรมานุสสติตามลําดับไป ระลึกถึงสงฆแหงสาวกพระพุทธเจาซ่ึงไดทรง 
ธรรมที่ชอบไวดวยอภิสมัยแลว  เปนสังฆานุสสติภาวนามัย  บริโภครัตนะ 
ทั้ง ๓ ดวยธรรมบรโิภคโดยเปนอารมณ  ดวยประการฉะน้ี.  ก็เปนบุญ 
นฤธีศุภมลากรใหดํารงสถาพรในสรณคมน  หยั่งลงยังคําส่ังสอนตถาคต 
 
๑.  ถาจะเทศนาใหพิสดาร  จงนําคาถาใหสวนบุญท่ีหนา  ๒๒๒  เร่ิมวา  "ย  ย  อุปจิต  ปฺุ" 
จนถึง  "ปช  รกฺขนฺตุ  สพฺพทา"  มาตอตรงน้ี.  
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ธรรมวินัย  ปลูกความเชื่อและความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยใหมั่นคง  ก็  
สามารถจะใหสุขพิเศษซึ่งประสงคสําเร็จไดทุกประการ.  เทพดามนุษยผูมี 
โสตปรารถนาประโยชนคุณซ่ึงประสงค  เหลาใดไดเลื่อมใสในรัตนะทั้ง ๓ 
ซึ่งเปนเขตล้ําเลิศควรเลื่อมใส  นําผลเลิศมาใหแกผูไดเลื่อมใสเปน 
อิฏฐวิบาก  ขอเทพดามนุษยทั้งหลายนั้น จงบรรลถุึงซ่ึงประโยชนสําเร็จ 
แหงความหวังความปรารถนาที่เปนหลักธรรมปราศจากโทษ  บรรลถุึง 
อมตธรรมพนจากสังสารทุกขโดยชอบตามปรารถนาแหงตน ๆ เทอญ.๑ 

 
๑.  ถาจะเทศนาใหพิสดาร  จงกลาวความในสวนบุญท่ีหนา ๒๒๗  เร่ิมวา  "กแ็ลกุศลบุญราศีสวน 
ใด ๆ " จนถึง  "ตั้งพระราชหฤทัยประสงคทุกประการ"  เทอญ  ตอตรงน้ี. 


